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Falunap 2009. szeptember 5-én
A tavalyi falunap sikerén felbuzdulva, ez évben is szeretnénk egyet rendezni, még

változatosabb és színvonalasabb formában.
Ezért köszönettel fogadunk minden anyagi- tárgyi-fizikai -és programokkal

kapcsolatos segítséget. Reméljük az idô is nekünk kedvez, hogy minél több
vendégünknek szerezhessünk egy kellemes napot.

Programterveink 15 órától:
Magyar és nemzetiségi

néptánc
Gyermekmûsorok

Népdalok, fúvós és sláger-
dallamok

Humoros elôadás
Ingyenes egészségsarok
Gyermekeknek ingyenes
arcfestés és egyéb játékok
Este utcabál

Mindenkit szeretettel vár és jó szórakozást kíván a Hirdi Nôegylet

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, valamint a civil
szervezetek képviselõit 2009.szeptember 4-én és 5-én tartandó

BÁNYÁSZNAPI ÜNNEPSÉGRE
Program:

2009. szeptember 4. péntek 18 óra
csertetõi Bányász - emlékmû koszorúzása
Autóbusz indul 17 órakor Vasasról a Bányászotthon elõl a 14-es busz vonalán.

2009. szeptember 5. szombat 08 óra 30
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a bányász szobornál
(Bányászotthon, D. u.)

Himnusz Bányászzenekar
Köszöntõ Baumgartner Sándorné
Szavalat  Kovács István
Bányászdalok elõadása Berze Nagy János Népdalkar
Ünnepi megemlékezés Huba Csaba
Koszorúzás
Bányászhimnusz Bányászzenekar

Baumgartner Sándorné               Huba Csaba
Bányász szakszervezet elnöke        Részönkorm. vezetõ

59. Bányásznap
A somogyi bányász nyugdijas

szakszervezet 2009. szeptem-
ber 5-én szombaton de. 10-kor
megemlékezést tart, és koszorúz
a somogyi temetõ bányász hõsi
halottainak emlékmûvénél.

Kérünk minden társszerveze-
tet, aki a bányász emlékek gon-
dozását, a bányász hagyomá-
nyok ápolását, és  a tiszteleta-
dást fontosnak tarja, egy szál
virággal emlékezzen velünk a
szerencsétlenül járt bányász
apák emlékmûve elõtt.

a vezetõség nevében:
Pavlicsek Géza elnök

A SOMOGYI BÁNYÁSZ
NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET
2009. SZEPTEMBER 5-ÉN

13 ÓRAI KEZDETTEL 
GULYÁSFÕZÕ- VERSENYT
RENDEZ A KODÁLY ZOLTÁN
MÛVELÕDÉSI HÁZ UDVARÁN.

A nevezési díj 2000Ft csapaton-
ként.
Az ételek birálatát három fõs,

magas szintû zsûri végzi. A jó
hangulat biztosítására Varjú
Istvánt kértük fel.
Asztalokról gondoskodunk, szé-

keket a jelentkezõk hozzanak
magukkal.
Sört, bort, üdítõt a szakszer-

vezet önköltségi áron biztosít.
Várjuk jelentkezésüket!

Fõzzünk együtt! Jót!
a vezetõség 
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Augusztus 26-án, szerdán este a
Bencze J. 6. sz. alatti székházunkban
gyûlt össze a Vasasért Egyesület
tagságának többsége. Az alkalom volt
rendkívüli, mert így nyár végén
szükségessé vált több kérdésben is a
közgyûlés döntése. Általában
elmondható, hogy évi egy-két
alkalommal kerül összehívásra a
tagság, de volt már oly esztendô is,
hogy négy alkalommal is üléseztünk.
Természetesen magam sem vagyok
híve a felesleges, mondvacsinált
gyûléseknek, azonban olykor az élet
megköveteli a gyakoribb
megbeszéléseket, döntéseket. Ilyen

helyzet állt elô a minap is, amikor
olyan kérdésekben kellett dönteni,
mint pl. a Pécsi Közmûvelôdési
Tanácshoz való csatlakozás – bôvebb
infó:  http://kmtpecs.wordpress.com/
internetes címen –  a Bányász Torna
Club Sportegyesülettel közös ingatlan
adásvétel (ez az ügy egy korábbi –
2007-es – adásvételi folyamat
lezárásaképp most került végleg a
„helyére”. Ezen túl a Közgyûlés
kinyilvánította szándékát, hogy
Vasasért Egyesület az Európa
Kulturális Fôvárosa – Pécs2010
program civil keretére kiírt pályázaton
indul, és több helyi civil szervezettel

közösen 2010-ben nagyszabású, és
több napos rendezvénnyel csatlakozik
az EKF programokhoz. Természetesen
ez csak akkor lesz lehetséges, ha a most
szeptember 15-ig beadásra kerülô
pályázatunkat támogató döntés
születik. A tárgyban bôvebb infó:
http://www.pecs2010.hu/ internetes
címen található. A fenti kérdéseken túl
döntés született arról, hogy a jövôben
megvizsgáljuk az egyesületünk
közhasznúvá való átalakulásának
kérdését, továbbá tagfelvételre is sor
került.

Rendkívüli közgyûlés

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2009. SZEPTEMBER 16-ÁN,
kedden fogadóórát tart:
HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra kö-
zött a részönkormányzat irodájában
(Harangláb utca),
SOMOGYBAN, 17.15  és 18.15 óra
között a részönkormányzat irodájá-
ban (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között részönkormányzat irodájá-
ban (a Berze Mûvelõdési Házban).

Berényi Zoltán elnök – Vasasért Egyesület

Idén augusztus 19-én délután került
sor államalapító Szent István királyunk
megünneplésére. A megemlékezés
szentmisével kezdõdött, majd a temp-
lom elõtti téren ünnepi mûsorral és
kenyérszenteléssel folytatódott. A mû-
sorban közremûködött a vasasi Bá-
nyász Zenekar, (õk térzenével várták a
misére és megemlékezésre érkezõket), a
vasasi Berze Nagy János Népdalkar
valamint Aracs Bianka. Az ünnepi be-

szédet dr. Páva Zsolt polgármester úr
mondta.

Ezúton is köszönetet mondunk a
szereplõknek, akik színvonalas mûso-
rukkal hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez, valamint minden megjelent
kedves vendégünknek, akik velünk
együtt ünnepeltek. 

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Szent István nap 
a somogyi Jézus szíve templomban

és a templom elõtti Hõsök kertjében



A Sok Hirünk Van 2008 januári
számában beszámoltam a vasasi evan-
gélikus gyülekezet történetérõl.
Évtizedekre nyúlik  vissza az emlékezés
fonala, míg most eljutottunk egy
olyan évszámhoz, mely egy épület, s
egy kis közösség életében is mérföldkõ.
ÖTVEN ÉVE SZENTELTÉK FEL AZ
EVANGÉLIKUS TEMPLOMOT.
Ennyi idõ alatt már megszokta a falu
lakossága, hogy a nagy testvérrel
szemben ott áll egy kis torony nélküli
istenháza, melynek harangja minden
vasárnap hivogatja az embereket.

50év! 1959 szeptembere nekünk
maga volt a csoda. 9 év kellet ahhoz,
hogy végre itt álljon, ha torony nélkül
is, de a mi templomunk. Mi volt ez
alatt a 9 év alatt? Nagy lelkesedés, sok
csalódás, belefáradás, és újra
nekibuzdulás.

Az elsõ idõben Zoltai Gyula lelkész
járta az ország gyülekezeteit, hogy
szinte összekoldulja az örökösen
hiányzó pénzt. Fogarassy Árpád még a
bányába is lement csillésnek, hogy
családjának meglegyen a mindennapi
kenyere. Missura Tibor máig emleget
egy történetet. Presbiteri gyûlésen
bejelenti, hogy mostmár be kéne
vakolni a templomot, hogy az idõjárás
ne rontson az állagán, no meg hogy
szebb legyen. Valaki megkérdezte:no és
mennyi pénzünk van? A lelkész
mondott egy összeget, mire a presbiter
felhördült: Tisztelendõ úr, én ennyi
pénzzel egy szaletlinek sem merek
nekiállni! Mi mertünk, mert régi
dolog, hogy a templomokat nem az
emberek, hanem az Isten építi.

És építették a társgyülekezetek-
Maráza, Püspöklak,
Máriakéménd,Szellõ-áldozatkész
testvérei, pénzzel és kétkezi munkával.

Mindenkinek van benne egy
téglája.Olyan, aminek a hordásától
hólyagos lett a tenyere,meg olyan,
amire mészoltás közben hulltak a
könnyei. A gyermekek téglajegyeket

árultak, vetélkedve, hogy ki tud több
kis lyukat furatni a papirtemplom
falába. Aki meg nem tudott nehéz
fizikai munkát végezni, az fõzött a
munkásoknak, a betegek imádságban
hordozták a templom ügyét.

Most ünnepre készülünk, ünnepre
hívogatunk.

2009. szeptember 26-án 15 órakor
hálaadásra várunk mindenkit,
gyülekezetünk az itt szolgáló
lelkészekkel együtt, és hivogatunk
mindenkit, aki velünk tud örülni.

Az oltáron most is ott lesz a
kalászcsokor, hálaadással a
mindennapi kenyérért, nemzetiszínû
szalaggal hálaadással hazánkért, és a
gömbszén hálaadással kicsiny
falunkért, meg azért a természeti
kincsért melyet az Isten a föld alá
rejtett, így adott munkát több mint
100éven át.

Hálát adunk és Salamon király
imádságával fordulunk Istenhez:

"Hallgasd meg szolgádnak és
népednek könyörgését,

amikor ezen a helyen imádkoznak"
/ I. kir.8.30/

Korcsmárné Weyse Klára 
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A vasasi evangélikus
templom 50 éve
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A Vasasi Szent Borbála Egyesület
hagyományteremtô céllal, második al-
kalommal rendezte meg a fôzô ver-
senyt. 
Gyönyörû idôben, jó hangulatban,

14 csapat részvételével indult a nap.
Aki ellátogatott a rendezvényre, élvez-
hette a Vasasi Bányász zenekar térze-
néjét. Az indulóktól a keringôn át a
tangóig széles repertoárjukból hallhat-
tunk.  A vasasi Kristály mazsorettek el-
kápráztatták az embereket táncukkal.
Erre az alkalomra külön mûsorral
készült a Berze Nagy János népdalkar.
Bordalokat énekeltek és vidám elôadá-
sukban a lecsóról is többet megtud-
hattunk. A csapatoknak a lecsófôzés
mellett egy 10 pontos tesztet is ki kel-
lett tölteniük, ezzel is bizonyítva szak-
mai hozzáértésüket. A három szakmai
zsûri Csaba Zsuzsanna, Tatai Beáta és
Köves György hosszú vajúdás után
meghozta döntését. Elsô helyezett lett
a Somogyi Bányász Nyugdíjas Szak-

szervezet. Második a Vasasi Szent Bor-
bála Egyesület 2.sz. csapata lett. A har-
madik helyen a Somogyi Kolping  Csa-
lád Egyesület végzett. Két különdíjat is
kiosztott a zsûri. Az egyiket a Papp ma-
ma csapatnak a másikat a Vasasi Kul-

turális és Hagyományõrzô Egyesü-
letnek.

A szereplôket a Vasasi Szent Borbála
Egyesület megvendégelte Kóta László
egyesületi tagunk által készített lecsó-
ból. Laci 100 fôre készítette a finom
magyaros lecsót, aki kóstolta kellemes
élménnyel és teli hassal élvezhette a
nap hátralévô részét. Idén elôször kí-
vánságkosár formájában Varjú István
és kedves neje Aranka szórakoztatta a
jelenlévôket. Köszönet a Mecsek Rá-
dióklubnak, hogy kitelepült a fôzôver-
senyre és bepillantást engedett a rádió-
amatôrök munkájába. Köszönjük
Csizi Péter önkormányzati képviselô
úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte
rendezvényünket és  Dr. Hoppál Péter
országgyûlési képviselô úrnak, hogy
támogatta fôzôversenyünket.

Ruzsicsics Ferenc

Második Szent István napi
lecsófôzô verseny

A júliusi Balaton-átúszáson
településünket 

Gyúró János képviselte, 
sikerrel teljesítette a távot. 

GRATULÁLUNK NEKI!
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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!
EGY JÓTANÁCS: a rossz minõség emléke sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm!

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898,  30/565-2254,

20/504-8218

vizesfarkas@citromail.hu

Mottó: „a megbonthatatlan angol-magyar bányász-barátság jegyében”

A tavalyelõtti évben hagyományteremtõ jelleggel útjára indított filmfesztiválnak nagy sikere volt. 

Akkor a lengyel, egy éve a magyar filmmûvészet remekeibõl válogattunk, ebben az évben az angol filmipar

könnyedebb ágából adunk ízelítõt a kedves vendégeinknek.

A KÍNÁLATBÓL:

Hely: a vasasi Kacatos presszó udvara, ahol ezen alkalommal – immár hagyományosan – 

a filmekkel harmonizálva az angolszász konyha (nem Jamie Oliver!) remekeit kínáljuk

kedves vendégeinknek, hozzá stílusosan angol italokat szolgálunk fel.

Természetesen lesz büfé is, és reméljük az idõjárás ezúttal is kegyes lesz hozzánk.

Az estre a belépés mindkét napon ingyenes!

Mindenkit sok szeretettel vár a rendezõ Vasasért Eegyesület!

Monty Pyton
A hal neve Wanda

Brian élete
Gyalog galopp

...és hasonlóak.

Küldök képeket kicsi szép falunkrõl, vagyis
anyanyelvünkön mondva az ISPA projekt szemét-
dombjáról, ami bizony Vasason van a temetõ mellett !
Ez a 21.-ik század? Ez az EU ? Szerintem nem, de
amit látnak a képeken az már tavasz óta így néz ki, a
terület az ISPA érkezése elõtt pedig szép, rendezett,
a közterület fenntartók által rendszeresen kaszált füves
terület volt – most meg láthatják a mellékelt képeken
hogyan néz ki. És vajon még meddig? Az ISPA
ügyfélszolgálatán nem foglalkoznak a bejelentésekkel,
nagy ívben...
És talán végre eltûnik a szemét is Önök segítségével.

Üdvözlettel, Sebõk Attila Pécs-Vasas Legény u. 1
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Imádom Vasast!

Ez a felkiáltás EGERVÁRI KLÁRA
zalaegerszegi színmûvésznõ ajkáról
hangzott el, amikor bejelentettem
neki, hogy szeretnék a Sok Hírünk
Van számára írni róla. Beszélgetésünk
során felmerültek a régi csibészségek
emlékei is, de újságunk számára marad
a hivatalos riport.

SHV: Nem illik hölgytõl megkérdezni,
mégis megteszem,mi köt Vasashoz?

E:K: Itt születtem 1936.április 6.-án.
Itt jártam az elemi iskola alsó négy
osztályát, Löhr Károlyné tanítónéni
keze alatt. A „C” utcában laktunk, itt
voltak a barátnõim is, Nádor Irma,
Petz Gizi, s valamilyen Nelli, akinek a
vezetékneve nem jut eszembe.

SHV: Mi jut eszedbe a vasasi idõkbõl?
E.K: A remek szánkózások a füstö-

lõnél, a bukkanók, ahol nagyokat lehe-
tett esni, az ibolyázások a Kiserdõ felé
a legelõn, kirándulások a duzzasztó-
hoz, amit nagyon sajnálok, hogy már
nincs meg.

SHV: Vasasról hova mentél tovább?
E.K: A pécsi református polgári

iskolába kerültem, itt már intenzíven
foglalkoztam énektanulással. 14 éves
koromtól a Pécsi Nemzeti Színház kó-
rusában énekeltem. Életem már össze-
forrt a színházzal.

SHV: Maradjunk még kicsit Vasasnál.
Többször énekeltél nekünk is a bányászott-
honban. Szívesen emlékszünk vissza a
János Vitézbõl a francia királykisasszony
dalára.

E.K: „Ó, csak ne volnék gyönge le-
ányka...” Bizony ezt sokszor énekel-
tem, örülök, hogy még van, aki emlék-
szik rá. De énekeltem a bányászottho-
non kívül a templomban is pl. Raub
Eszti és Riszt Feri esküvõjén az Ave
Maria-t. Ezt többször is kérték tõlem.

SHV: Pécsrõl merre vitt az utad?
E.K: 1954-tõl Gyõrben játszottam,

majd Békéscsabán, Szolnokon, Kapos-
váron, és Szegeden dolgoztam. 1990-
ben a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház alapító tagja lettem, majd-
amire büszke vagyok- 1999-ben a
színház örökös tagjának választottak.

Bronzból készült portrémat három tár-
saméval együtt 2008 december 21-én
leplezték le a színház falán. Megte-
kinthetõ!

SHV: Büszkék vagyunk rád! Mondanál
néhány darabot, amiben játszottál?

E.K: Csongor és Tünde, Marcellina,
Figaró házassága, Nagymama, Csárdás-
királynõ, Mágnás Miska stb.

SHV: Úgy tudom,több kitüntetést is
kaptál.

E.K: Igen. Szocialista Kutúráért
díjat, Érdemes mûvész, Aase- díjat, Pro
Urbe díjat, Forgács gyûrût, és a Szín-
házbarátok Köre díját is megkaptam.

SHV: Örülünk, hogy elismerték tehet-
ségedet, és mûvészi munkádat! Rendes tõ-
led, hogy mégse felejtetted el a szülõfaludat!

E.K: Ó, én imádom Vasast! Bár na-
gyon megváltozott gyerekkorom óta.

SHV: Mire jut idõd a színjátszás
mellett?

E.K: Szívesen kerékpározok, ezt a
szokásomat még Vasasról hoztam. S
nagy baj lenne, ha nem lenne kézi-
munka. A falaimon gobeli-képek sora-
koznak, horgoltam is, most a kereszt-
szemes hímzés követi a kivarrást.

SHV: Tartalmas életet élsz. Már csak egy
kérdésem van: mikor jössz Vasasra?

E.K: Nagyon szeretnék legalább még
egyszer végigsétálni a „C” utcán, meg-
nézni a bányászotthont kivilágítva is,
találkozni a régi ismerõsökkel....

SHV: Reméljük, hogy sikerül. Addig is jó
egészséget, és hosszú bolgog életet kívánunk!

Korcsmárné Weyse Klára

Portré: Eger vári  Klára

EGERVÁRI KLÁRA
(Vasas, 1936. ápr. 6.– ): szí-

nésznõ. 1951-ben, iskolái elvég-
zése után a Pécsi Nemzeti Színház
szerzõdtette. 1953-tól 1957-ig a
gyõri Kisfaludy, 1959-ig a Békés
Megyei Jókai Színház mûvésznõje
volt. Kétéves miskolci és egy-egy
éves veszprémi, ill. szolnoki szereplés
után 1963-tól a kaposvári Csiky
Gergely Színház tagja.
1968–1973 között ismét a Mis-

kolci Nemzeti Színházban szerepelt.
Kilenc évadot a Szegedi Nemzeti
Színházban töltött. 1982 óta a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
színésznõje. Fõként operettek szub-
rett alakjait, fiatal hõsnõket, késõbb
érett karakterfigurákat alakít. 1990-
ben érdemes mûvész kitüntetést
kapott.
Fõszerepek: Leila (Huszka J.: Gül

Baba); Júlia (Sh.: Rómeó és Júlia);
Daisy Parker (Ábrahám P.: Bál a
Savoyban); Marcsa (Szirmai A.: Mág-
nás Miska); Schneider kisasszony
(Kander–Ebb: Kabaré); Kathisa
(Sullivan: A mikádó); Mirigy
(Vörösmarty M.: Csongor és Tünde).

Magyar Színházmûvészeti Lexikon

Képek: www.zalaszam.hu
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A pécsi Egyházmegye
alapításának

Millenniumi évében
kitüntetések az

egyházközségünkben.

Ünnepi szentmise keretébe 2009.
augusztus 19. napján kitüntetések
kerültek átadásra az egyházközségben
a somogyi Jézus Szíve és a vasasi
Munkás Szent József templomokban.

Az egyház, az egyházközség segítôi-
nek áldozatos munkáját köszönte meg
Kövesi Ferenc plébános az emléklap,
illetve Fábos György képzômûvész
plakettjének átadásával.

Máté evangéliumában olvashatjuk,
hogy az, aki meghallgatja Jézus szavait
és szerintük cselekszik, házát sziklára
építi, biztos alapot teremt, melyet sem
vihar, sem ár nem ingathat meg.

Ezek az emberek, maguk a sziklák az
egyház életében, akikre „építkezni”,
számítani lehet. Fáradtságot nem

kímélve, önzetlenül ajánlják fel szolgá-
lataikat Istennek, egyháznak, szûkebb
közösségüknek.

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE 
ALAPÍTÁSÁNAK MILLENNIUMI

ÉVÉBEN KITÜNTETÉSEKET
VEHETTEK ÁT:

Német Teréz, Váradi Szilvia, Radványi
Dorottya, Bakó Armand, Bakó Kármen
ministránsok; Szakálné Böröcz Ildikó,
Zorn Ervinné pénztárosok; Szôke Gyula és
Szôke Gyuláné (elôzô), Maturicz Józsefné és
Maturicz József (jelenlegi), Volenszki Lenke
sekrestyések;

Foór János volt egyházközségi világi
elnök és családja; Ruzsisics Ferencné (Reksi
néni) volt házvezetônô; Gombár Istvánné,
Kiss Lászlóné imacsoport vezetôk; Vass
József, Vassné Szántó Márta és családja;
Bilonka István; Németh Gáborné; Csontos
Géza; Kovács Norbert.

A magánszemélyek mellett kitünte-
tésben részesült a Kolping Család

Egyesület (Wéber János elnök), Szent
Borbála Egyesület (Ruzsicsics Ferenc
elnök) és a Tegyünk Egymásért Egyesü-
let (Kocsisné Nagy Margit elnök
Asszony), mely civil szervezetek is
nagy segítséget nyújtanak az egyház-
községnek, legyen szó plébánia felújí-
tásról, ünnepségek megszervezésérôl, a
templom takarításáról vagy a háttér-
munkák koordinálásáról.

A Pécs-Szabolcsi Magyarok Nagy-
asszonya templomban vette át kitüntetését
Gelencsér Gábor kántor és Kelemen Gábor
hitoktató.

GRATULÁLUNK
ELISMERÉSÜKHÖZ, KÖSZÖNJÜK

EDDIGI SEGÍTSÉGÜKET ÉS
REMÉLJÜK, A TOVÁBBIAKBAN IS

SZÁMÍTHATUNK ÁLDOZATOS
MUNKÁJUKRA.

Az egyházközség nevében: 
Zorn Gabriella

Világi elnök

A Somogyi Baptista Gyülekezet egy
évig lelkész nélkül volt, miután
Füstös Gyula lelkész úr Hajdúböször-
ménybe költözött családjával együtt,
hogy ott folytassa lelkészi szolgálatát.
A gyülekezet ez alatt Gerzsenyi Sán-
dor nyugalmazott lelkész urat kérte
meg, hogy a helyettesítés szolgálatát
elvégezze, aki ezt teljes odaadással
végezte. Feladatai közé az is tartozott,
hogy minél hamarabb lelkészt hívjon
a gyülekezet élére. Ez a szolgálat nem
könnyû és sokszor nehézségekkel is
együtt jár. Ô ezt mégis vállalta, és

nagyon hamar – néhány hónap után
már az eredmény is megvolt. A gyü-
lekezet új lelkésze Tóth Zoltán, aki
azonban csak az iskolai tanítás után
vállalta a költözést, mivel iskolás gyer-
mekei vannak.

„Nem könnyû feladatot vállaltam,
amikor igent mondtam a gyülekezet
megkeresésére, hogy az ország túlsó végébôl
– Nyíregyházáról –Pécsre költözzem.
Azon túl, hogy éreztem Isten késztetését a
jövetelre, sok emberi szempontot is
figyelembe kellett vegyek, hisz családom
van – feleségem, 4 gyermekem – akiknek
helyzetét is szem elôtt kell tartanom.
Feleségem jelenleg legkisebb gyermekünkkel
Gyesen van. Ô védônô és a Gyes lejárta
után szeretne visszatérni szolgálatába.
Reméljük, hogy ez sikerül is. Gyermekeim
közül három iskolás, akik a városi
Református általános iskola tanulói
lesznek napokon belül.

Szolgálatom alapja, amit szem elôtt
tartok minden körülmény között, az evan-
gélium hirdetése. Ennek a világnak
szüksége van, hogy halljon az Isten által
felkínált örömhírrôl. Ma, amikor annyi
kilátástalanság van, amikor az emberek
olyan sokszor esnek kétségbe, még inkább fel
kell vállaljuk, hogy az evangélium üzenete
által kiutat mutassunk a kiúttalanságból.
Beiktató beszédemben is erre utaltam, és
ebben szeretnék a település felé is szolgálni.
Szeretnék minden lehetôséget megragadni,
amiben a település hasznára lehetek.
Gyülekezetünk eddig is kivette részét a
település felé való szolgálatból, ebben még
inkább szeretnénk hasznossá válni. Ezzel a
tudattal hirdetjük istentiszteleti alkal-
mainkat is, melyek bárki számára nyitva
állnak vasárnaponként és péntek esténként.
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel vá-
runk.” 

Tisztelettel:
Tóth Zoltán lelkész

H I T É L E T

Messzirôl jöttem
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PURINA MÁRKABOLT 

Bõvítettük kínálatunkat és
szolgáltatásunkat. 

Keddi napokon 
INGYEN SZÁLLÍTJUK HÁZHOZ 

az alábbi termékeket:
- Purina takarmányt
- Mol Pb gázt
- 5000 Ft értékben csatorna idomokat,

csöveket.
- Tartós élelmiszereket. (só, cukor, liszt, étolaj,

rizs, tészták, ásványvíz, Coca és Pepsi termékek)

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN:
- Cement, hidrát, zsákos habarcs, zsákos

alapvakolat, zsákos beton (estrich)

AKCIÓ!
Virágföld 720 Ft/50 l
NES2 barnaszén 1700 Ft/35 kg
Kristálycukor 1990 Ft/10 kg

RÖVIDÁRÚ KAPHATÓ:
tú, cérna, zipzár, tépõzár,...

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY

Hétfõ-péntek 7.30–17.00
Szombat 7.00–12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

Szép környezetben Vasason, vagy
Somogyban közepes méretû családi
házat keresek megvételre, esetleg

cserére igényesen felújított
többszintes sorházi házrészünk

értékegyeztetéses beszámításával.

Telefon: 20/480-7663

Recept
TÖKLEKVÁR

Idén tök is sok termett, ezért aktuális
az a recept, melyet Bodony Béláné
Erzsike, vasasi lakostól kaptunk.

1,25 kg legyalult fõzõtököt pépesre
fõzünk, vizet nem teszünk alá, mert
enged. Utána belekeverünk 50dkg
cukrot, 1 vérnarancs aromát, fél
mokkáskanál nátrium-benzoátot, és 1
csomag Quittn 2:1 lekvárzselésítõ szert.
Jól összekeverjük és 4-5 percig fõzzük.
Elõmelegített üvegbe töltjük, és másnap
kötjük le. Mutatós, finom, és olcsó.

Váljék egészségedre!

Ez a gyönyörû, és hatalmas /83 dkg/
paradicsom Németh Elemér , Vasas, Liget
utcai lakos kertjében termett. Gratulálunk ! 

FOCI
Felemás bajnoki rajt!

Új edzôvel kezdte meg bajnoki szereplést a 2009/2010-es bajnoki szezonban a
Bányász TC. Szabó József helyett az új idényben Ostyánszki Péter játékosedzô-
ként irányítja a csapatot.

Sátorhely - Bányász TC 0-1 (0-1)
Sátorhely 100 nézô, 2009. augusztus 16., Megyei III. osztály Mohácsi csoport

1. forduló
B: Ostyánszki –Csonka, (Pataki J.), Bánovics, Róth, Pataki Z. – Kanizsa , (Rácz) 
Papp T. (Kovács P.), Sipos, Kerner (Márk),- Tóth P. (Bárhoff), Guhr edzô: Ostyánszki
Péter, Kiállítva: Bárhoff, G.: Guhr

Bányász TC- Kölked 1-3 (0-2)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. augusztus 23., Megyei III.

osztály Mohácsi csoport 2. forduló
B: Ostyánszki –Pataki J. (Németh N.), Csonka, Bánovics, Dömse (Békési) – Kanizsa,

(Forr B.), Róth (Csopek), Sipos, Márk, (Rácz) - Papp T. (Kovács P.), Guhr (Szaller) edzô:
Ostyánszki Péter

A csapat mérkôzései szeptemberben:
Szeptember 6-án 16.30-kor Bányász – Versend Parcsinban
Szeptember 13-án 16.30-kor Pécsbánya – Bányász Pécsbányán
Szeptember 20-án 15.30-kor Bányász – Pogány II Parcsinban
Szeptember 27-án 15.30-kor Bár – Bányász Bárban

Köszönet a támogatónknak a CSABA Szódának.
További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!
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