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Reméljük utolsóként (!)
a folyékony hulladékról

Reméljük, hogy végre pont került a
„folyékony hulladék ügy” végére.
Hosszú küzdelem után vagyunk, de
most már úgy tûnik, sikerrel jártunk.
Megpróbálok tiszta vizet önteni a pohárba.
2008. szeptember-októberében kapta
meg a lakosság a folyékony hulladékkal
kapcsolatos számlákat. A felháborodást
keltõ számlák következményeként több
fórumon és tüntetésen igyekezett a
lakosság hangot adni tiltakozásának, de
ez után is számos felszólító levelet
kaptunk a Pécsi Vízmûtõl.
Már 2008. nyarának elején próbáltam
Tasnádi Péter polgármestert, Dr. Tóth
Bertalan alpolgármestert és a Városfejlesztési Fõosztály munkatársait meggyõzni arról, hogy a várhatóan magas


összegekkel kiküldésre kerülõ folyékony
hulladék számlák a lakosság körében
tiltakozást fognak kiváltani. Kértem,
hogy kezdeményezzék a rendelet módosítását. Ezt akkor nem sikerült elérnem.
Mint ismeretes csak a 2008. október 30-i
közgyûlésen sikerült áttörést elérni,
mikor is a beadott módosító indítványaimat a testület elfogadta, és ez által
2008. november 1-tõl már csak az elszállított szennyvíz mennyiség után kellett fizetni. A módosító indítvány azt is
tartalmazta, hogy a Pécsi Vízmû vizsgálja
meg a számlák visszavonásának lehetõségét. A Pécsi Vízmû Igazgató Tanácsa
megtárgyalta az ügyet, és úgy döntött,
hogy a számlákat nem kívánja visszavonni. A korábbi rendelet 2007. augusztus 1.
és 2008. augusztus 1. közötti idõszakra
Folytatás a második oldalonÎ

Feltámadott az Úr!

Bizonnyal feltámadott!

Kevesen tudják, hogy a fenti cím egy
húsvéti köszöntés. Jézus Él! Benned is?
Bennem is? Hogyan valósíthatjuk ezt meg?
A húsvéti történet kapcsán
nézzük meg mi volt az akadálya a
Jézussal való találkozásnak:
A sötéttõl való félelem: A drága kenetet megvásárló asszonyok a sötétség, az
éjszaka félelmét nem tudták legyõzni.
Ésszerûen gondolkodtak, megvárták a
reggelt. A fény megvárható, a Nap minden reggel felkel, a sötétséget világosság
követi. Nem gondolták, hogy az igazi
nap, a megváltó már fölkelt, föltámadott.
Folytatás a második oldalonÎ

Jelzõ tüzek égnek messze, messze
Itt is önfeledten tüzet nézünk
Õsi erényben oly nagy a hitünk
Nagyon építünk egy szebb jövõre
Kedves dalok a kart, karba fonják
A feledésbõl elõkerültek
A lángok hideget hevítenek
Ajkaink õsi imát suttogják
Éji sötétben nem csak tûz lángol
Lángra gyúlt szívünk egy szebb hazáért
A parázs sziporkázva fel-fel szállt
Nyugalom, béke s szeretet számon
Ide a kritikus dölyf nem illik
Nagy távolban is tüzeket látom…

Káplár János
A B. N. J. Népdalkar háziköltõje

A Húsvét alkalmával
szórakozzunk együtt, mindenki
hozza magával a táncos cipôjét.
A vasasi kultúrotthonban,
2009. április 12-én 21 órai
kezdettel rendezzük, immár
hagyományossá vált
HÚSVÉTI BÁL-unkat.
A fergeteges hangulatról a
JÓKER együttes gondoskodik.
Asztalfoglalás és jegyvásárlás
a vasasi Kacatos presszóban
és a Gazdaboltban.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Rendezôség.

A TARTALOMBÓL
 Mi lesz a mûvelõdési
házainkkal?
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Rendelkezõ nyilatkozat
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Visszatekintés...
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Körlevél
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Miénk a város
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Rejtvény, recept
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ÍFolytatás

az elsõ oldalról

továbbra is érvényben maradt és a Pécsi
Vízmû a rendelet szerint eljárva továbbra is követelte a kirótt díjat, folyamatosan felszólító leveleket kézbesített.

A Pécsi Vízmû többségi tulajdonosa
(50,05%) Pécs M.J. Város Önkormányzata, így a kintlévõségek behajtása
jegyzõi hatáskörbe tartozik. Tasnádi
Péter elhunytával a polgármesteri teendõket a választásokig Dr. Tóth Bertalan alpolgármester vette át, és tárgyalásokat kezdeményezett a Vízmû vezetésével. A március 5.-i közgyûlésen kérdést intéztem ezzel kapcsolatban az
alpolgármester úrhoz, érdeklõdtem a
tárgyalások kimenetelérõl.. Válaszában
közölte, hogy a Vízmûtõl azt az ígéretet kapta, hogy a tartozásokat átadják a
városnak. Ennek ellenére március elején mégis kiküldésre kerültek a már
késedelmi díjjal megnövelt felszólítások, melyben már vízkorlátozásokat és
ÍFolytatás

Reméljük utolsóként (!)
a folyékony hulladékról
egyéb szankciókat is kilátásba helyezett
a Vízmû. Az alpolgármester levélben
szólította fel a Vízmû vezérigazgatóját,
hogy a kiküldött felszólítások tartalma
jogellenes, és további felszólítások kézbesítését szüntesse be. Egyben új tárgyalásokat kezdeményezett az ügyben.
Mint azt az újság márciusi számában
is elõre közöltem, március 12-én tárgyalást folytattunk a Vízmû vezérigazgatójával, Dr. Tóth Bertalan alpolgár-

mesterrel, a Városfejlesztési Fõosztály
munkatársaival továbbá az érintett
területek önkormányzati képviselõivel.
Az a megállapodás született, hogy a
Pécsi Vízmû felhagy a további felszólítások kézbesítésével és a tartozásokat

Feltámadott az Úr!
Bizonnyal feltámadott!

az elsõ oldalról

A második akadály a sírt lezáró
hatalmas kõ: tudták, hogy a hatalmas
kõ magától el nem hengerítették.
Mégis indultak, de mi lesz a kõvel?
Nem volt emberi megoldásuk, tervük,
de mentek Hittel. Azt tán maguk sem
gondolták, hogy kételyekkel küszködõ
hitük mûködik: a kõ el volt hengerítve. Isten angyala elõttük érkezett,
a kõ nem volt probléma. Istenben
bízva a Te életedben sem lesz az.
A harmadik akadály a Jézushoz
vezetõ úton maga a halál. A halált,
szomorúan bár, de elfogadták. Tudták, ez ellen nem lehet semmit tenni.
Eszükbe sem jutott, hogy Jézus élhet.
Nekik elég lett volna a halott Krisztus
is. Ezen a csodás reggelen azonban
nem csak a nap járt elõttük, és nem is
csak az angyal, hanem maga az Isten,

2009. április

aki nem hagyta egyszülött fiát a seolban, a holtak hazájában, és azt sem engedte, hogy a szent “rothadást lásson”
– és föltámasztotta az önmagát feláldozó Megváltót.
A negyedik akadály újra a félelem: A
feltámadott Úr félelmetesebb, mint a
halott. Angyali bátorításra van szükségük ahhoz, hogy indulni tudjanak,
vinni a jó hírt mindenkinek. Az asszonyok tudják, hogy JÉZUS ÉL, de a tudás kevés, hogy legyõzzék félelmüket.
Az akadályokon túl Jézus várja õkettéged is kedves barátom. Szembe jött
velük, és szembe jön velünk, és köszön: Békesség néktek! az asszonyok
pedig elébe borulva imádták õt.
Ezen az idei Húsvéton vizsgáld meg
magadat, hol tartasz? Melyik akadálynál? Vagy túljutottál már mindegyi-

átadja a városnak.
Információim szerint a tartozások
behajtása nem fog megtörténni.
Sokan érdeklõdnek nálam a csatorna-hálózatra csatlakozás idõpontjáról.
A rendelkezésemre álló információk
alapján annyit tudok közölni, hogy a
mûszaki átadás-átvételi eljárás végéhez
közeledik, megkezdõdik a próbaüzem.
Várhatóan pár héten belül minden
fogyasztó értesítést fog kapni a rákötés
lehetõségérõl, idõpontjáról. A Pécsi
Vízmû szerzõdést fog kötni minden
fogyasztóval, és tudomásom szerint
egy kis helyszínrajzon közölnünk kell
majd a telkünkön lefektetett szenynyvíz-hálózat nyomvonalát.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha a rákötéshez bárki hitelt
szeretne igénybe venni, erre van lehetõség a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet vasasi és hirdi fiókjainál.
Huba Csaba
képviselõ   

ken? Megtaláltad a föltámadottat?
Nincs olyan õrség, olyan mozdíthatatlannak tûnõ kõ, nincs olyan hatalom,
a halált is beleértve, és nincs az a
félelem, amely ne lenne legyõzhetõ, ha
hittel keresed a feltámadott Urat! És
nincs nagyobb öröm, mint ha szembetalálkozol Vele, és leborulsz elõtte,
hogy aztán indulj boldogan, és feltartóztathatatlanul a húsvéti hírrel:
JÉZUS ÉL!
Zóka Benjámin   

HÚSVÉTI ISTENTISZTELET
ÚRVACSORAOSZTÁSSAL
A HIRDI REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN:
VASÁRNAP
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Köszönöm!

Négy éve, hogy elõször jöttek kis falunkba s
sepsiszentgyörgyi gyerekek. Dalaikban, táncaikban a KeletiKárpátok és a Baróti-hegység
fenyõinek ereje dobbant, színes ruhájuk suhanásában az
Olt-parti virágok illatoztak,
zengõ hangjukból a távoli
madarak énekét vélhettük.
Magyarok jöttek – magyarokhoz, s hozták a szatmári, háromszéki dallamokat, amikre
Bartók és Kodály próbált ránevelni minket is, hogy ne
felejtsük a testvéreket.
Kár, hogy sokan ilyen-olyan
okkal, vagy ok nélkül nem voltak kíváncsiak rájuk!
Szeretetünket még õk köszönték meg egy szál virággal,
amelyet én vehettem át. Elcsukló hangon, csak annyit
tudtam akkor mondani: Köszönöm.
Most az emlékek közt tallózva, gyönyörködöm a fehér
rózsában. Most is úgy érzem, nem lehet egészen az enyém.

Szirmaira bontva elosztom mindazoknak, akik segítették
széppé tenni ezt az estét. Az önkormányzatnak, aki „zsebbe
nyúlt”, hogy teljen vacsorára és ajándékra is; az iskolának,
aki grátisz biztosította a termet, valamint a takarítást elõtte, utána. Egy-egy szirom a meghívó tervezõjének és kivitelezõjének, a szakszervezetnek
és az óvodának az öltözõhely
biztosításáért, a Népdalkörnek
a helyhez méltó dalokért, és a
csodás virágkosárért. Egy-egy
szirom a 19 kilónyi csirkecombok sütõjének, a tányérok
és evõeszközök biztosítójának,
az utaskísérõ Bencének, a sok
édességgel megrakott tányérok
készítõiének, és mindazoknak,
akik villámgyorsan terítettek,
tálaltak, kiszolgáltak, majd ½
11-ig „romeltakarítottak” és mosogattak.
Köszönöm, hogy az ezer kilométert utazó fiatalok, akik
közül többen valóban lázasan ropták a táncot, bár nem
mutatták, – jó érzéssel térhettek haza – mindenkinek
szívbõl KÖSZÖNÖM!
Korcsmárné Weyse Klára   

Evangéliumi istentisztelet minden vasárnap ½ 11-kor
van, nagypénteken és húsvétkor ugyanebben az idõben,
úrvacsoraosztással.
Korcsmárné Weyse Klára

A vasasi Petõfi-szobornál a somogyi Tegyünk Egymásért, a
Lovas Betyár, a vasasi Szt. Borbála és a Vasasért Egyesület
közös március 15-i megemlékezést tartott, amelyen ünnepi
beszédet mondott Huba Csaba és Páva Zsolt.

A vasasi Berze Nagy János
Népdalkar hírei

Nagyheti szertartások Pécs-Somogy, Pécs-Vasas, Pécs-Hird területén

A vasasi Berze Nagy János Népdalkar 2009. március
11-én este 18 órai kezdettel rövid mûsorral köszöntötte
a Sepsiszentgyörgyi Együttest Vasason a Bányász Mûvelõdési Házban.
Nemzeti ünnepünk alkalmából 2009. március 13-án
17 órakor Pécs-Somogyban a Kossuth mûvelõdési házban, míg 14-én Pécs-Vasason a Berze Nagy János Mûvelõdési házban 15-30-kor adtunk önálló mûsort.
2009. április 25-én Szt. György-nap alkalmából
a somogyi Múrom-hegyi ünnepi rendezvényen
lépünk fel 14 órai kezdettel. Mindenkit sok szeretettel várunk!
Fábián János – karnagy
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Húshagyó keddi,



avagy Palacsinta-napi táncház
Húshagyó kedd a katolikus böjt
kezdete, azaz húsvét elõtt ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani.
Mind Magyarországon, mind a világ
számos más pontján különféle ünnepségek és népszokások kapcsolódnak e
naphoz, sok helyütt karneválnak vagy
fesztiváloknak ad helyet.
Francia neve Mardi Gras, szó szerint
„kövér kedd”. Angol neve Shrove
Tuesday (gyóntató kedd), inkább a böjt
elõtti megtisztulásra utal. A húshagyó

kedd, mozgó dátumú ünnep, idõpontja a Húsvét idõpontjától függ, a húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd Húshagyó kedd nemcsak a farsang utolsó napja, hanem
télûzõ nap is. Idén február 24-ére esett.
Húshagyó kedden táncot rendezett a
falu fiatalsága. A táncot falu szinten
rendezték. Ki kellett mulatniuk magukat, mert a böjt ideje alatt nem lehetet
még guzsalyasba sem járni, de ha igen,
akkor nem lehetett vigadni, énekelni,
táncolni.
A néphagyomány szerint húshagyó
keddig minden olyan elspájzolt élelmiszert el kellett fogyasztani, amit a másnapi, hamvazószerdát követõ negyvennapos böjt alatt tilos volt enni. A palacsintatészta egyik alapanyaga a tojás, és
a kisütéséhez akkoriban zsírt használtak, így ideálisnak bizonyult a feleslegessé vált tartalékok felhasználására.
Ebbõl a böjt elõtti lakomából az

angolszászoknál palacsintás nap lett.
Hosszú idõ telt el mire megszületett a
palacsintát megünneplõ nap. Ezen a
napon palacsintasütõ, palacsintaevõ,
palacsintafeldobó- és tekerõ versenyeket rendeznek. Megpróbálják a sütési,
evési és feldobási világrekordokat
megdönteni. E napon készült a világ
legnagyobb palacsintája is, 1994-ben
Rochdale-ben sütötték ki, 15 méter volt
az átmérõje, 3 tonna a súlya, és kb. 2
millió kalóriát tartalmazott.

A somogyi iskolában idén elsõ alkalommal került megrendezésre a palacsintás nap. A nyelvtanuláshoz szorosan hozzátartozik az adott kultúra
megismerése is, és mivel ennek leghatékonyabb elsajátítása a gyakorlatban
történhet, ezért kipróbáltuk a palacsintafeldobó és az úgynevezett palacsinta-napi futóversenyt is.
A palacsinta-napi futóversenynek
(Pancake Day Race) nagy hagyománya
van Angliában. Ezt a versenyt 1445 óta
rendezik meg egy Olney nevezetû
angol városban. Akkor történt ugyanis
elõször, hogy egy hölgy éppen palacsintát sütött otthon, amikor meghallotta, hogy a templom harangja megszólalt a nagyböjt elõtti gyónáshoz,
azonnal rohanni kezdett a templomba, ahogy volt kötényben, kezében a
palacsintasütõvel és a palacsintával.
Ekkor kezdõdött ez a hagyomány, és

azóta világhírûvé vált. Mind a két
versenynek nagy sikere volt a gyerekek
körében, bár a palacsinta feldobálás
világrekordját nem sikerült megdönteni. A világrekord 213 feldobás egy
perc alatt. Nálunk a legügyesebb
versenyzõnek csak 68-szor sikerült
feldobni. Még gyakorolnunk kell.
Elméleti kérdésekre is válaszolhattak a
vállalkozó kedvûek. A kérdések természetesen a Húshagyó keddel illetve a
Palacsinta-nappal voltak kapcsolatosak. A feladatokat helyesen megoldók
és a versenyekben résztvevõk jutalmul
csokit kaptak. A Palacsinta-nap végén
mindenki megkóstolhatta a konyhán
sütött nagyon finom kakaós és lekváros palacsintákat, melyek Klepachné
Erzsike, Némethné Kati, és Rittbergerné Marika ügyességét dicsérték.
Köszönjük nekik, valamint Szende
Csabáné Irénke tagintézmény vezetõ,
Maricsné Edit, Hotzné Zsuzsi, Katona
Andrea és Burján Sára tanárnõk segítségét.
Ezt követõen a Kodály Mûvelõdési
Házban egy fergeteges Táncházzal folytattuk illetve zártuk a napot. Ezzel egy
elfeledett hagyományt elevenítettünk
fel és ezután szeretnénk ezt minden
évben megismételni. A gyerekekhez itt
felnõttek is csatlakoztak, és együtt
roptuk a sárközi és szatmári táncokat
Donáczi Károly vezetésével. A talpalávalót egy háromtagú zenekar szolgáltatta, akik a tánc elõtt és a szünetben engedték kipróbálni a hangszereket. A palacsintaevést tovább
folytattuk, és itt megkóstoltuk a citromos-cukros variációt is. Mindenkinek
ízlett. A palacsintákat köszönjük
Heringnének és Mészöly Zsófiának.

A rendezvényt Pécs Város Önkormányzata által biztosított pályázati pénzbõl sikerült megvalósítani.
Tegyünk Egymásért Egyesület,
Kocsisné Nagy Margit
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NÉMET CÉG ALAPITÓ
TAGOKAT KERES, MAGAS
KERESETI
LEHETÕSÉGGEL!

30/4656-113
A berkenyés utcából írt egy kedves
olvasónk panaszos levelet, miszerint
sérelmezi, hogy nem kapnak szórólapokat (Aldi, Lidl, Spar, Baumax,
...stb.) környékükön. Említi, hogy
többen is panaszkodtak már ez
ügyben, de semmi sem történt.
Tekintettel arra, hogy szerkesztõségünknek a levél tartalmát ellenõrizni nem áll módjában, más egyebet
nem tudunk tenni, e sorokon keresztül adunk hangot kedves olvasónk
elégedetlenségének, remélve panasza
orvoslását.
/A teljes levél illetve, név és cím
a szerkesztõségben/

A
KACATOS PRESSZÓ

várja vendégeit!
kávé-üditô-fagyiszeszesitalok
darts- csocsó
névnap, ballagás,
kisebb
rendezvények
szervezését
vállaljuk!
Nyitva: szerdától
vasárnapig 16 órától
Vasas. Bethlen u. 11.

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kíván
Schneiper Pál cipész

Vasas szövetkezet u. 15.
Mindennemû lábbeli- táska
javítás, zippzárcsere
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MUNKABALESETESEK VILÁGNAPJA
Közel húsz évvel ezelôtt a kanadai majd
az Egyesült Államok fakitermelô munkásai a
fagyok megszûntével, kegyelettel adóztak a
munkában megbetegedett, megsérült és
meghalt munkatársaik emlékére. Az amerikai
kontinensen gyorsan terjedt ez a nemes szokás és más szakmák területére is átterjedt.
Ma már több mint 150 országban
tartanak ilyen megemlékezést.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) adatai szerint évente 270 millió
munkabaleset és 160 millió munkahelyi-,
foglalkozási megbetegedés történik. Ezen
egészségkárosodások közül, sajnos 2 millió
halállal végzôdik.
Sem a Szabad Szakszervezetek Szövetsége, sem az ILO sem fogadta el azt a felfogást, hogy a munkavégzés természetes velejárója az egészségkárosodás és a sérülés.
Az ILO azt vallja és hirdeti, hogy a
globalizáció világában egy új kihívás, hogy
minden munkahelyen és munkakörben biztosított legyen az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos munkavégzés.
Ez az, amiért az ILO és a különbözô
szakszervezetei mozgalmakkal egyetértésben
április 28-át a munkabalesetek áldozatainak
emléknapjává nyilvánították. Azzal a céllal,
hogy ráirányítsa a figyelmet a munkahelyek
kulturált egészséges és biztonságos létének
követelményeire.
Hazánkban 8 évvel ezelôtt az Országos
Munkavédelmi Bizottság munkavállalói

oldalának kezdeményezésére történt az elsô
megemlékezés és tiszteletadás.
Mint a nevezett bizottság tagja és elkötelezett pécsi-baranyai lokálpatrióta, hét évvel
ezelôtt szûkebb pátriánkban, hagyományteremtô szándékkal és a Mecseki Munkástanácsok Szövetsége támogatásával,
megtartottuk az elsô megemlékezésünket.
Azóta mindem évben más-más helyszínen,
megtartottuk a megemlékezésünket.
Ebben az évben a Vasasi Szent Borbála
Egyesülettel közösen, április 28.-án
14.00 órai kezdettel Pécs – Vasason, a D. u. 1. sz. alatti Bányász
otthon dísztermében tartjuk meg a
nevezett megemlékezésünket.
Megnyitó: Dr. Páva Zsolt
FIDESZ-KDNP Polgármester jelölt
Elôadó: Wágner Béla igazgató,
Dél-dunántúli Regionális Munkavédelmi
Felügyelôség
Elôadó: Ridl István bányakapitány,
Bányakapitányság
Elôadó: Kövesi Ferenc plébános
Az elôadások után megkoszorúzzuk a
2008. évben a vasasi Bányász-emlékparkban, Szent Borbála napjára felállított emlékmûvet.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Perényi József
Munkástanácsok Országos Szövetsége
Szövetségi Tanács titkár

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

Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretû borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen.A borítékra írja rá NEVÉT,
LAKCÍMÉT és az ADÓAZONOSÍTÓ jelét (számát), majd RAGASSZA LE.

FONTOS

Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az
adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel. A rendelkezõ nyilatkozatát tartalmazó
borítékot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is
eljuttathatja a meghatározott határidõig (május 20.) az adóhatóságnak, illetve adóhatósági
adómegállapítás esetén a nyilatkozatához csatolva küldje meg azt az adóhatóságnak.
Munkáltatói adómegállapítás esetén, a rendelkezõ nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével
ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezuleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttassa
el a munkáltatójához legkésõbb 10 nappal a határidõ (május 20) elõtt, tehát május 10-ig.
Köszönettel:
Berényi Zoltán elnök – Vasasért Egyesület

Sok Hírünk Van

6

2009. április

S P O R T
2009. 03. 08. XXV.Pécs-Harkány futóverseny
MÁRCIUS 8-ÁN

Gyengén kezdte a tavaszi idényt a
Bányász!

PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY.
LAKÓHELYÜNKET SCNEIDER PÁL, SURJÁN LÁSZLÓ ÉS BERÉNYI ZOLTÁN KÉPVISELTÉK,
A 25 KM-ES TÁVON ERÕS SZÉLBEN, HIDEGBEN A KÖZEL 500 INDULÓ KÖZÜL AZ ALÁBBI
EREDMÉNYEKET ÉRTÉK EL:
VOLT A HAGYOMÁNYOS

Helyezés
Név
rajtszám
109.
Surján László
325
119.
Schneider Pál
326
320.
Berényi Zoltán
56

eredmény
1:56:24
1:57:06
2:48:23

G R A T U L Á L U N K !

VASASI
GAZDABOLT KFT.

Álló-, félfutómuskátli
és egyéb egynyári futó
virágok kaphatók
Somogyban a Posta
feletti kertészetben.
Beültetést és kiszállítást vállalunk.
Érdeklõdni a helyszínen

PURINA MÁRKABOLT
Minden ami a csatornázáshoz kell!
/csövek, idomok.../ ingyenes házhozszállítása keddi napokon 5.000.-Ft felett.
INGYEN
szállítunk még keddi napokon
Somogy-Hird-Vasas településeken Purina
takarmányokat, Mol Pb palackot.
Térítés ellenében cementet, mészhidrátot...

AKCIÓ!
Április hónapban:

Virágföld, palántaföld 50 l-es
Nyers,fagy. csirkeláb+fej együtt

680.-Ft
89.-/kg

Egynyári és évelõ virágok Egyén akciók az üzletben!

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY.
Indul az UNI akció! Gyûjtse az UNI broiler táp
cimkéjét. Értékes ajándékok június végéig.

Napos és elõnevelt csirke elõjegyezhetõ:

1 SZÁZALÉK
Somogyi Tegyünk Egymásért
Egyesület adószáma:
18322996 -1-02

Piros, kopasznyakú, búbos, kendermagos és fehér
húshibrid. A csirkék Pestis, Gumboro, Marek és
Bronchitis betegségek elleni vakcinákkal kezeltek!
Szállítás napos: március vége és április vége
Szállítás elõnevelt: 04.14–18., 05. 20–25.
Hétfõ-péntek 7.30–17.00
Szombat 7.30–12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

BÁNYÁSZ TC – HOSSZÚHETÉNY
0-3 (0-1)
Parcsin, Stadio Communale 100
nézõ, 2009. március 1, Magyar Kupa
B: Bárhoff –Pataki J. (Békési), Csonka,
Róth, Pataki Z. (Bozsik) – Guhr, Sipos,
Márk, (Pataki V.) Kerner (Papp T) –
Vörösvári, (Tóth P.) Kovács P. (Kordé)
edzõ: Szabó József
SZÉKELYSZABAR – BÁNYÁSZ TC
2-1 (0-1)
Székelyszabar 100 nézõ, 2009.
március 8., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 16. forduló
B: Bárhoff –Pataki J., Csonka, Papp
T., (Tóth P.), Pataki Z. - Vörösvári,
(Csopek) Guhr , Sipos , Márk, Kerner
(Bozsik) – Kovács P. (Kordé) edzõ:
Szabó József • G.:Guhr
BÁNYÁSZ TC – BORJÁD
1-2 (1-1)
Parcsin, Stadio Communale 100
nézõ, 2009. március 15, Megyei III.
osztály Mohácsi csoport 17. forduló
B: Bárhoff –Pataki J., Csonka, Róth
(Békési), Pataki Z. - Vörösvári,(Csopek)
Guhr , Kerner (Kovács P.) – Papp T.,
Márk, Sipos, edzõ: Szabó József
KISNYÁRÁD – BÁNYÁSZ TC
4-0 (3-0)
Kisnyárád 100 nézõ, 2009. március
22., Megyei III. osztály Mohácsi
csoport 18. forduló
B: Bárhoff (Békési) –Pataki J., Csonka,
Róth, Pataki Z. - Vörösvári, Papp T.,
Guhr , Márk, – Kovács P., (Pataki V.),
Tóth P. (Csopek) edzõ: Szabó József
A CSAPAT MÉRKÕZÉSEI ÁPRILISBAN:

04.05 15.30:Dunaszekcsõ – Bányász
Dunaszekcsõn
04.12 15.30: Bányász – Versend
Parcsinban
04.26 16.00: Bányász – Pogány II
Parcsinban

Köszönet a támogatóknak:
az AUTÓPARK Kft.-nek
és a CSABA Szódának.
További szponzorok és támogatók segítségét
is köszönettel és szívesen vesszük!

2009. 4. szám
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MIÉNK A VÁROS
Az I. forduló eredményei
Lezárult a „Miénk a város” vetélkedõ elsõ fordulója. Ezen forduló feladatai- a totó, a
helytörténeti tanulmány és a média megjelenések alapján -a csapatok összesített
pontszámai a következõk:
1. Üszög:
305 pont
2. Kertváros-Megyer-Északmegyer … :
298 pont
3. Szigeti külváros-Makár-Rácváros:
297 pont
4. Pécsbánya-Meszes-Gyárváros:
290 pont
5. Szabolcs és Budai külváros-Gyükés …:
286 pont
6. Donátus-Bálics-Deindol …:
279 pont
7. Vasas-Somogy-Hird és Ürög-Patacs-Zsebedomb: 277 pont
8. Belváros-Rókusdomb …:
276 pont
9. Nagyárpád-Postavölgy …:
274 pont
10. Uránváros-Kovácstelep …:
266 pont
11. Balokány-Siklósi külváros …:
254 pont
12. Újhegy:
191 pont
Láthatjuk, hogy az elsõ kilenc helyen álló csapat között elég szoros a verseny, két esetben holtverseny is kialakult. Ez még nem végeredmény, a második forduló „Közösségi napjával” még lehet fordítani a helyezéseken. A mi „Közösségi napunkra” 2009. április 25-én és 26-án kerül sor. A programok
még szervezés alatt állnak, de a kezdési idõpontot már most biztosan tudjuk, 2009. április 25. 10 óra.
A helyszín: a Szent György hegy Somogyban. A részletes programokról, helyszínekrõl és idõpontokról plakátokon fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Mindenkit sok szeretettel várunk a rendezvényeken,
hiszen a rendezvények látogatottságán is múlik milyen helyezést érünk el a második fordulóban.
Juttassuk be közösen településeinket a harmadik fordulóba.

Kocsisné Nagy Margit – Területi koordinátor – 537-036, 30-3514671, manyi49@freemail.hu
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Vállalkozásunk 1990 óta
végez épületgépészeti munkákat

Szolgáltatásaink:
A telekhatáron és épületen belül:
-szennyvízhálózat kiépítése, ivóvízhálózat kiépítése
-fûtéshálózat kiépítése, komplett gépészet
-víztisztítók, vízlágyítók, melegvíztárolók, fûtõtestek, kazánok, kandallók
-szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, javitása.
Hidegburkolás, kisebb kõmûves munkák.
Egyedülálló nyugdijasoknak továbbra is 20% kedvezmény!
KÉT HÍREM VAN AZ ÖNÖK SZÁMÁRA MELYIKKEL KEZDJEM?

1. itt a tavasz 2. be kell kötni a csatornát

Nem kap hitelt? Mindenre van megoldás! Hívjon, segítek!

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán

telefon: 70/228-3898, 30/565-2254, 20/504-8218
vizesfarkas@citromail.hu

VI. SZENT GYÖRGY NAP
2009. április 25-én (szombaton), immár hatodik alkalommal kerül
megrendezésre Szent György napi ünnepségünk a muromi keresztnél. 10 órakor,
szentmisével kezdünk, ezt követi a búza és állatszentelés, majd az ünnepi mûsor,
melyben a vasasi Bányászzenekar valamint a somogyi óvodások és iskolások
lépnek fel. Az ünnepi beszédet Hámori Istvánné nyugalmazott iskolaigazgató
mondja. Idén ez a rendezvény a „Miénk a város” vetélkedõ úgynevezett közösségi
napjának része lesz. Délután kb. 2 órától a Lukács tónál kulturális mûsorra,
illetve lovas bemutatóra kerül sor. A két helyszín között akadályversenyt
szervezünk, melyre 8-10 fõs csapatok jelentkezését várjuk. A nap folyamán
focimérkõzésekre is sor kerül, melyre várjuk hirdi, vasasi és somogyi csapatok
nevezését. A részletes programról és a pontos idõpontokról plakátokon
tájékoztatjuk a lakosságot, illetve a területi koordinátortól kérhetnek bõvebb
információt.
Kocsisné Nagy Margit – területi koordinátor – 30/3514671, manyi49@freemail.hu

