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2010. június 10-én, csütörtökön,
Vasason az általános iskolánál került sor
az „Arc az Egészségért” országos prog-
ram elsõ eseményére, ahol Csollány
Szilveszter olimpiai bajnok
tornászunkról a Vasasi Általános Iskola
tornatermét nevezték el.

A névtábla leleplezése elõtt az iskola
tornász csapata bemutató edzést tartott
Csollány Szilveszter tiszteletére, majd
Szilveszter rövid élménybeszámolót
tartott a népes érdeklõdõ közönség
elõtt, melynek csúcspontjaként egy rög-
tönzött gyûrûbemutatót is tartott,
amely mint évekkel ezelõtt, most is

Erdei Zsolték Csollány Szilveszter
tornatermét avatták Vasason

Június 13-án Budapesten rendezték a
17. K&H Olimpiai Maraton és
Félmaraton Váltó versenyt, ami egyben
országos bajnokság céges és média kate-
góriában induló csapatoknak. A Parla-
ment körül kell minden futónak egy 
7 km-es kört megtenni, így versenyez-
nek a 3 ill. 6 fõs csapatok. A mintegy

4000 résztvevõvel zajló eseményen min-
dig remek a hangulat, kiváló a szerve-
zés, minden adott ahhoz, hogy minden-
ki a legjobbat hozza ki magából. 
Az egyetlen változó tényezõ az idõjárás,
ami most nem volt éppen ideális 
– 33°C árnyékban – de  ez mindenkire 

Szenzációs gyõzelem az országos
médiabajnokságon!

könnyedén és látványosan sikerült. Ezt
követõen megtörtént a tornaterem
falán lévõ tábla leleplezése, majd Erdei
Zsolt ökölvívó a program egyik
alapítója, Vári Attila vízilabdázó, Iványi
Dalma kosárlabdázó, Csollány Szil-
veszter tornász, Varga Adrienn tornász,
Pezdány Edina ökölvívó, Mehlmann
Ibolya kézilabdázó (aki maga is a vasasi
általános iskolába járt) a program
nagyköveteiként jelképesen elültettek
egy-egy tuját az iskola kertjében. Ezek a
fák a reményt, a fiatalságot egyaránt
jelképezik, amelyek megfelelõ gondozás
mellett – amely a gyermekek dolga lesz
a jövõben –, akár égig is nõhetnek,
egészségben erõsödhetnek. A teljes

országos program célja, hogy a jövõben
a fiatalokat mind a sportolás, mind az
egészségmegõrzés és környezetvédelem
területén aktivizálja, illetve sportoló
ikonjaink által példát mutasson, és
értékeket közvetítsen. A „Csollány
Szilveszter Tornaterem” így nap
mint nap szembesíti majd a diákokat
azzal az áldozatos munkával, és a
sportban elért sikerekkel, eredmé-
nyekkel, amelyet ikonjaink képviselnek,
erõsítve a kötõdést a sportoló társa-
dalom és a fiatalok között.

Berényi Zoltán

folytatás a 2. oldalon
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Gond hátán gond, 
avagy víz mint a tenger

A Pünkösd elõtti és a június eleji
özönvíz-szerû esõzések után települé-
seink közterületeit számos kár érte.
Úgy gondoltuk valamennyien, hogy a
lezúduló ár, a homokzsákok töltése és
hordása, a sok-sok szivattyúzás után
talán egy kis lélegzetvételnyi idõnk
lesz arra, hogy rendezzük sorainkat,
mérjük fel a károkat és kezdjünk
hozzá a károk helyreállításához.
Tévedtünk. Azóta is folyamatosan
csörög a telefonom, a lakók hozzám
fordulnak vizes gondjaikkal-bajaikkal.
Esik az esõ, melyet a talaj nem tud
elszívni, buzgárok, új források
keletkeznek és a mélyebben fekvõ
területeken ez folyamatos és súlyos
gondokat okoz.

Ez idõ alatt a Pécs Holding munka-
társaival számos bejárást tartottunk,
felmérték a károkat, arról írásos és
fotómellékletek készültek. A Város-
fejlesztési Fõosztályhoz is eljuttattam
a károk felmérési eredményeit.

Tudomásom szerint a város 150
MFt pályázati vis major elõleget
kapott állami forrásból, de ezt az
összeget a pécsi Május 1 utcai károk
helyreállítására lehet csak felhasznál-
ni. Úgy tudom, Páva Zsolt polgármes-
ter úr budapesti látogatása során a
központi költségvetésbõl segítséget
kért a helyreállításhoz, illetve kérte a

pénzforrások felhasználásának felgyor-
sítását.

A Pécs Holding felméréseket végzett,
összegyûjtötte a városban keletkezõ
károkat és a szûkös kereteiket figyelem
bevéve fontossági sorrendet fog felál-
lítani.

Ma még (június 21.) nem tudok arra
a kérdésre választ adni, hogy a keletke-
zõ károk helyreállítása milyen sorrend-
ben és mikorra fog megtörténni. 

Egy biztos, hogy mind a lakóházak
elõtti csapadékvíz elvezetõ árkok
(melyek karbantartását a lakóknak kellene
elvégezni), mind az önkormányzati
vízelvezetõ rendszerek rendkívül rossz
állapotban vannak. A fõgyûjtõ árkok
tisztításának szükségességére már az
elmúlt közel négy esztendõ alatt is
számos alkalommal felhívtam az
önkormányzat és Pécs Holding
(korábban PVV Zrt.) képviselõinek
figyelmét. Évtizedek óta nem voltak
karbantartva és ennek köszönhetõen
most gondjaink súlyosbodtak.

A gondok mellett egy jó hírrõl is be
tudok számolni. 

A Parcsin utcához levezetõ hosszú
lépcsõ felújítása megkezdõdött. Ezt is
már évekkel ezelõtt meg kellett volna
csinálni, a lépcsõ rendkívül baleset-
veszélyes volt. 

A lépcsõhöz az 1,25 MFt bekerülési
összeghez a vasasi részönkormányzat
300 eFt támogatást nyújtott, a
képviselõi keretembõl ugyancsak 300
eFt támogatást tudtam adni, illetve a
város vis major keretébõl 525 eFt-ot
fordított e célra. 

Huba Csaba

egyformán hatott, úgyhogy a sorren-
det nem, legfeljebb az idõeredményt
befolyásolta.Újságunk csapata nem
elõször nevezett be erre a versenyre,
eddig is elég jó eredménnyel, és végre
most beért munkánk gyümölcse,
sikerült a legideálisabb csapatot össze-
állítani: Feitscher Dávid. Schneider Pál,
Mecseki Zoltán. Õk alkották az „SHV
News Hard”/Sok Hírünk Van
Kemény Fiúk/ csapatot. Mindenkit
meglepve, kiváló 1ó. 24p. 46mp-es idõ-
vel megnyerték a bajnokságot a média,
és a céges kategóriában! Ennek – re-
méljük – jó reklámértéke van, hiszen
már ott a helyszínen is sokan kérdez-
gették kik vagyunk, honnan jöttünk,
milyen újságot csinálunk. Néhány em-
ber most már Pécsen kívül is megta-

nulta Somogy-Vasas-Hird nevét. Ami
viszont igazi sportérték, hogy az ab-
szolút kategóriában, 207 csapat közül,
amelyekben sok aktív sportoló is fut, a
3 helyezést érték el! Gratulálunk, ez  az
igazi szenzáció!

A rend kedvéért meg kell említeni,
hogy indítottunk egy másik csapatot is
– SHV News Light/ ezt a nevet nem
kell magyarázni/ Berényi Zoltán, Taar
Ilona, Bodor Miklós/ összeállításban.
Mi is tisztességesen teljesítettünk, 1ó.
59.p 1mp-es idõvel a középmezõnyben
a 108. helyezést értük el. Ezzel  hozzá-
járultunk ahhoz, hogy a jobbik csapat
204 váltót maga mögé utasíthasson, és
még élveztük is a futást.

Taar Ilona

Szenzációs gyõzelem az országos médiabajnokságon!
folytatás az elsõ oldalról

A gyõztesek Monspart Saroltával
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V I S S Z A T E K I N T É S

Õstermelõi húsfeldolgozó
Vasas, Bencze j.u.3.

Hétfõ-Péntek: 15–20 ig
Szombat-Vasárnap: 12–15
tel: +3620-929-3355

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy
május végén, összefogva Vasas és
Somogy lelkes kis csoportjait (jóga,
aerobik, karate, családi foci) Napüdvöz-
let Egészségmegõrzõ és Életmód Egyesü-
let elnevezéssel, 27 lelkes taggal egyesü-
letet alapítottunk. A közhasznúsági beso-
rolású szervezetünk célul tûzte ki, hogy:
méltó otthont teremt ezen, és további
egészségmegõrzõ mozgásformák gyakorlá-
sának és ismereteket közvetít, közösséget
szervez az egészséges és  környezettuda-
tos életmód, a testi-lelki-szellemi harmó-
nia megteremtéséhez. A város önkor-
mányzatának tulajdonában álló Vasas,
Bethlen Gábor utcai volt gyógyszertár
jelenleg üresen álló épületének haszonköl-
csönére ígéretet kaptunk a Polgármester-
tõl és várhatóan a nyár második felében
már birtokba is vehetjük a házat a hozzá
tartozó barátságossá álmodható és
teendõ kerttel, udvarral. Programterveink
között szerepel, hogy összefogással, saját
alkotó és kétkezi munkával az épületet
széppé, otthonossá varázsoljuk és kiala-
kítunk benne olyan közösségi teret, ahol
mozogni, és szellemileg, lelkileg feltöltõd-
ni lehet majd. Teret szeretnénk adni a
modern önismereti, a hagyományos keleti
életbölcseleti és a magyar népi gyógyá-

szati technikák megismerésének és gyakor-
lásának, és abban bízunk, hogy minél
többen ellátogatnak majd a program-
jainkra, rendezvényeinkre. Az udvarra
gyógynövény kertet, kemencét álmodtunk
és reméljük, hogy mindez megvalósul és
az egészségünket, a szeretetben összetar-
tozásunkat erõsíti majd. Várjuk mindazon
érdeklõdõk jelentkezését, akik a már mû-
ködõ programjainkhoz csatlakozni kíván-
nak (jelenleg a jógához a Kacatos presszó
emeleti helyiségében kedden és csütör-
tökön 17.15–19.00 óráig, az aerobik-
hoz  a Vasasért Egyesület székházában a
volt tûzoltó szertárban hétfõn és szerdán
17–19 óráig, focihoz pedig vasárnap
délutánonként a somogyi füves pályán lehet
csatlakozni). Szívesen vesszük és szeretet-
tel fogadjuk azok jelentkezését is, akik
tagjaink sorába lépve ötleteikkel, mun-
kával, vagy  anyagi támogatással segíteni
szeretnék az egyesületünk elképzeléseinek
megvalósítását.

Jelenlegi telefonos és internet
elérhetõségünk: 

06/30/603-6507,
napudvozlet@gmail.com

Szõts Rózsa az egyesület elnöke

Festést,
lakásfelújítást
kompletten
vállalunk!

tel: +3620-929-3355

Hurrá gyermeknap!

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!

7.30–11.00
72/537-033

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

Az ovisok már nagyon várták a
Gyermeknapot. Mindenki örült, hogy
végre lesz egy olyan nap Vasason, ami
a gyerekekért van: színes programok-
kal, vattacukorrral, lufival, légvárral.
Eljött a szombat délután, felöltöztet-
tük csinosan a gyermekeinket, és az
óvodához mentünk. Többel álldogál-
tak tanácstalanul, ugyanis az óvoda
udvara bezárva, óvónõk, dajkák
sehol. Egy-két anyuka telefonon pró-
bált érdeklõdni, nem sok sikerrel. Ek-
kor már a gyerekek kezdtek türelmet-
lenkedni. Fél óra elteltével valaki
elhozta autóval az egyik dajkát, aki
közölte, hogy a gyermeknap elmarad,
ugyanis a légváras az éjszakai esõzés
miatt lemondta a jelenlétét. A hír

hallatán több kisgyerek sírni kezdett.
Aztán egy anyuka kiírta a kapura: 
A gyermeknap elmarad!

Úgy gondoljuk, másképp is lehetett
volna szervezni ezt a gyönyörû  nap-
sütéses napot. Ha már légvár nem is,
de más program lehetett volna, ha
nem az udvaron/bár nem volt nagy
sár/talán a kultúrteremben, de ha ott
sem, akkor csak egy papír: 

A GYERMEKNAP ELMARAD!
név és cím a szerkesztõségben
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A magyar történelem egyik legsö-
tétebb pillanatáról, a 90 évvel ezelõtt
ránk kényszerített trianoni békediktá-
tumról emlékeztünk meg 2010. június
4-én. A vasasi templomkertben lévõ
Trianon Emlékmûnél megjelent több
száz helyi és városi lakos, számos civil
szervezet, városunk polgármestere, és
helyi képviselõnk is. Ezen a napon a
nemzeti összefogást jelképezve, a Kár-
pát-medence összes magyar templomá-
ban, a Trianoni békeparancs aláírásá-
nak pillanatában 3 percen keresztül
zúgtak a harangok. Világgá zengték,
hogy mi magyarok nem felejtünk, és
ami a miénk volt, arról soha nem
mondunk le. Hogy ehhez a felhívás-
hoz mi is tudtunk csatlakozni, köszö-
net Forr János barátom és Dávid fiam
önzetlen közremûködésének, akik a
toronyban fenn saját kezûleg haran-
goztak, mert a több napi esõzések

olyan kárt okoztak a templomtorony-
ban, hogy a nagy harang elnémult. 
A harangozás alatt a négy gyermek a
szétdarabolt Nagy-Magyarországot jel-
képezte, és amikor találkoztak, az együ-
vé tartozást erõsítették. Egy tucat
nyílvesszõt egyesével össze lehet törni,
de ha egy kötegben van, akkor már
nem. 

Végezetül a Magyar Hiszekegy elsõ
versszaka:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Ámen

Ruzsicsics Ferenc

1949–2010
V I S S Z A T E K I N T É S

TRIANON 1920. JÚNIUS 4.

FELHÍVÁS!
Tisztelt polgárok, honfitársaink,

örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a
három kultúrház mûködtetését,
2010. II. félévében saját kezünkbe
vesszük!
Ezt nagy sikerként élhetjük meg,

mert a bezárás elõl sikerült a házakat
megmenteni.

Az épületek állaga nagyon megrom-
lott, ezért sürgõsen tennünk kell vala-
mit. A Kossuth Mûvelõdési Ház eseté-
ben a tetõ- és a csatornajavítás lenne a
legégetõbb, anyagot már sikerült sze-
rezni, most már „csak” segítõ kezekre
van szûkség! Az idõjárás kedvezõbbre
fordulása után szeretnénk ezt a
munkát elvégezni!

Tudjuk, sokan úgy érzik „megvan a
maga baja” mégis mindenkit bízta-
tunk, hogy lehetõsége szerint segítsen,
mert csak magunkra számíthatunk, és
magunknak csináljuk. A közös mun-
ka eredményét is mi élvezzük majd!
Nem mellesleg a munka közben isme-
retségek, barátságok is születhetnek
ezzel is elõsegítve egy erõs és összetar-
tó közösség kialakulását! 

Érdeklõdni, jelentkezni lehet:
Kóta László 0630/256-9421

Akárhogy is számolom, 61 év. Van,
akinek megélni sem adatott ennyi.
Most , ennyi év után visszajöttünk
emlékezni. Tizenöten a két
osztályból. Budapestrõl, Komlóról,
Pécsrõl, mert az öreg iskola emléke,
aminek a téglái sem maradtak meg,
ideköt. Ehhez a faluhoz, ahol
gyerekeskedtünk. Amelynek temetõje
õrzi szüleinket, nevelõinket, és nem
egy társunkat.

De félre a szomorúsággal! Margit
néni, kedves osztályfõnökünk kiszáll
a kocsiból, s mi összebújunk, mint
régen, és elkezdjük kedves énekét:"
Hullámzik a búzatenger....Lehet,
hogy a meghatottságtól kicsit
hamisan, de a mögötte beóvakodó 90

A „Napsugaras Õsz” Asszony-
klub Egyesület ebben az évben
„Petõfi és Ady nyomában” Észak-
Erdélyben járt, amirõl bõvebben
a következõ számban olvashat.

éves Huba János hajdani
énektanárunk nem teszi szóvá.
Margit néni is énekel:...talán nincs is
boldog ember." De most van.
Boldogok vagyunk, mert együtt
lehetünk. Nincs külön köszöntõ, az
eltávozottakról is csak magunkban
emlékezünk. Elõkerülnek az unokák,
sõt dédunokák fényképei,
felemlegetjük okos kis mondásaikat,
mert mienk a múlt, de a jövõ az övék.

Lassan fogy a szendvics, a sütik
garmadája, mire egyre többen nézik
az órájukat, majd jön a könnyes
búcsú: Ugye jövõre még találkozunk?

Így legyen! Viszontlátásra!              

Korcsmárné Weyse Klára
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A megtisztelõ invitálás még
mindig bizonyítja a magyar
kórusmozgalom jó hírét, hiszen a
2800 karnagy és zenetanár számára
szervezett esemény fontosnak
tartotta bemutatni Kodály és Bartók
által fémjelzett kórusmûvésze-
tünket.
Február 28. és március 5. között 16

alkalommal léptünk közönség elé, ami
megmutatta az érdeklõdés intenzitását.
A fáradtságot feledtette a fellépéseket
kísérõ lelkes, és néha már rajongásig
fokozott ünneplés.

A konferencián való szereplés mel-
lett egy különleges szakmai eredménye
is született utazásunknak. Több alka-
lommal került sor mûhelybeszélgeté-
sekre high school-okban, ahol bemuta-
tásra kerültek a kodályi kórusmuzsika,
a népzene, tánc, és bordalok jellemzõi,
építve a hallgatóság aktivitására. Ezek
az intézmények a hazai középiskolák-
nak felelnek meg, de ámulatba ejtõ fel-
szereltséggel, irigylésre méltó tanrend-
del, melyben a sport, a mûvészet
egyenrangú a közismereti tárgyakkal.
Remek összehasonlítást végezhettünk,
vajon a liberális amerikai oktatásmo-
dell, vagy a hazai nevelési koncepció-
ink mûködnek-e jobban. Beleláthat-
tunk néhány igazi amerikai-állami-

gimnázium mindennapjaiba, s szinte
döbbenten tudatosult bennünk,hogy
elõítéleteink alaptalanok. E 4 iskola,
melyek közt kisvárosi és nagyobb hírû
gimnáziumok is voltak, mind felsze-
reltségükben, mind tisztaságukban(!)
verik az átlagos magyar iskolákat. Nem
találkoztunk összefirkált falakkal,
megrongált mosdókkal, de láthattunk
mosolygós gyerekeket, akik nagyon

szerettek iskolába járni. Igaz, tanulni
már nem annyira szeretnek, inkább a
közösségek, s a jó programok vonzzák
õket. Ilyenek pl. a kórusok, van olyan
iskola, ahol minden évfolyam alkot
egy-egy kórust, s órarendjükben ez a
foglalkozás tanóraként szerepel. Ilyen
órákon mutattuk be népi kultúránk
keresztmetszetét, énekkel, tánccal.
Magyar fiataloktól soha nem várható
lelkesedéssel tapsoltak a Dana-dana c.
Bárdos mû után, majd egy emberként,
mindenféle gátlást félretéve álltak fel,
hogy a csárdást megtanulják. Van mit
tanulniuk a mai magyar gyerekeknek
az amerikai fiataloktól hozzáállásban,
lelkesedésben. Általános tapasztalat
itthon a gyerekek érdektelensége, a túl
sok inger és új információ miatt közös-
ségi kultúránk hanyatlik, kevesebb lét-
számúak a kórusok, ezzel ellentétben
ott a gyerekek 20-30 % a énekel vala-
milyen együttesben. Persze a hibát nem
a gyerekekben kell keresni. Sok múlik a
karnagy és a gyerekek kreativitásán, a
repertoáron, hiszen a komoly mûvek
mellett mindig ott a spirituálé, a jazz,
melyet szívvel-lélekkel, mi több moz-
gással, tánccal adnak elõ. Lehet, hogy a
kóla és a hamburger helyett inkább
ebben „majmolhatnánk” Amerikát!

Lakner Tamás karnagy két fontos
szakmai elõadáson mutatta be a ko-
dályi kórusmuzsika jellemzõit a férfi-
kar segítségével. Ezen alkalmakon a
közönség az EKF2010 nagykövetétõl, a
kórustól hallhatta városunk hírét.

A legjelentõsebb koncertre Minnea-
polisban a 2500 fõt befogadó Orchestra
Hallban került sor. A program elsõ
fele reprezentálta a magyar kórusmu-

zsikát. A koncert záró részére a szmo-
kingot lecserélve a jól ismert kötény-
ben és villányi borral vonult be a kó-
rus, fergeteges bordal-show-val megko-
ronázva az addigi sikert. A közönség
szûnni nem akaró tapssal, fennálva
ünnepelte az együttest, mely hátbor-
zongató élménnyel töltötte el az éneke-
seket. Büszkeség volt magyarnak lenni!

A számtalan élmény felsorolására
sajnos nincs lehetõség, de meg kell
említeni a vendéglátó családok vendég-
szeretetét. Magyarországról csak elvét-
ve hallottak, de ahol járt a kórus, biz-
tosan emlékezetükbe vésték Pécs nevét.

A kórus tagjai nagyszerûen telje-
sítettek, és megerõsödhettek a zene és a
közösség hatóerejében.

Papp Károly  

REDÕNYMESTER
reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, árnyika,
roletta, harmonikaajtó
gyártása, szerelése,
javítása folyamatos
akciókkal! 
7 2 / 2 2 8 - 2 9 8
06/20/986-9222

Amerikából jöttünk...Mesterségünk címere, a kórus-
muzsika repített 40 énekest, a Bartók
Béla Férfikar tagjait Észak-Amerikába,
Minnesota és Wisconsin államokba,
hogy eleget tegyenek egy rangos
meghívásnak, amely az Amerikai
Kórusnagyok Szövetségének 3 éven-
ként megrendezésre kerülõ kong-
resszusára szólt. Mindezt az együttes
kórusolimpiai sikerei, és Kodály
lemeze alapozta meg. 



Bár nem tisztem, de azért engedjék
meg, hogy e pár sorban megosszam
gondolataimat.

Miért van az, hogy lehet itt bármilyen
szép egyházi ünnep, a mi katolikus
gyönyörû kis templomunk majdnem
mindig üres. Hol van a katolikus somogyi
nép? 

Van a falunkban más vallású hívõ
ember (Baptista, Evangélikus, Refor-
mátus), de õk tiszteletben tartják a
hitükhöz való ragaszkodást és köteles-
ségüket. 

Nagyszüleink, szüleink általában
részt vettek az Istentiszteleteken annak
ellenére, hogy volt idõ, amikor nem
nézték jó szemmel, ha valaki a vallását
gyakorolta. De azóta eltelt 20 év, hogy
újból vissza találjunk a hitünkhöz, ami

nem sikerül, pedig nagy szükség lenne
rá. 

Volt egy Plébános, aki egyszer azt
hirdette, prédikálta, hogy nem azért
vannak az ünnepek, hogy együnk és
igyunk, hanem, hogy a lelkünket is ki
kell elégíteni és ezt csak az Istentiszte-
leteken tehetjük. A lelkünk nyugalmát
ott kell keresni, és ha szívbõl tesszük és
kérjük, meg is találjuk. 

Nem rég volt Pünkösd szép ünnepe,
a templomunk nagyon szépen felöl-
töztetve várt bennünket a sekrestyé-
sünk keze nyomán, de szomorúan ta-
pasztaltuk, hogy nem sok embert érde-
kelt, nagyon kevesen voltunk jelen a
szentmisén. 

Igaz, senkit nem lehet kényszeríteni
és nem is akarjuk, de akkor miért van

az, hogy a városban vagy más falu-
helyen tele vannak a templomok, csak
itt Somogyban élünk ilyen elfásult,
„nem érdekel” hitéletet. Megint felmerül
a kérdés, miért van ez így? 

Hiszen van egy szép templomunk,
van Plébánosunk, aki igyekszik össze-
tartani még ezt a kevés templomba
járó hívet is.

Hol vannak az egyházhoz kötõdõ
szervezetek?

Õk csak valamilyen rendezvényen
képviseltethetik magukat? 

Mi, ha kevesen is, azért abban re-
ménykedünk, hogy eljön még olyan
idõ a Somogyiak életében, hogy nem
így viszonyulnak az itt lakók a keresz-
tény hitélethez, és belátják azt, hogy
igenis szükség van az életben a hitre,
ugyan úgy, mint a családra és mun-
kára. 

Elnézést az elragadtatott gondolato-
kért, szeretettel várunk minden Somo-
gyi katolikus hívõt az Istentiszte-
letekre.              Somogyi hívõk
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JÚLIUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (07.03.) 15.30 mise
Vasárnap (07.04.) 11.30 liturgia 18.00 liturgia

Szombat (07.10.) 16.30 liturgia
Vasárnap (07.11.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (07.17.) 16.30 liturgia
Vasárnap (07.18.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (07.24.) 16.30 mise
Vasárnap (07.25.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Gondolatok
a Somogyi hitéletrõl

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND
(minden hét)
Péntek     18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap 10.00 ; 16.30 Istentisztelet

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
A miserendhez: Hirden a református templomban

minden vasárnap 10 órakor istentisztelet

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
minden hónap elsõ vasárnapján gyermek

foglalkozás. Az evagélikus templomban Vasason
minden vasárnap 10.30-kor istentisztelet.

Istentiszteleti alkalmaink:
péntek: 18 - imaóra
vasárnap: - 9.30 -tól imaóra

10.00 -tól istentisztelet
16.30-tól istentisztelet 

Június 20-án búcsúztatták a helyi evangélikusok a
25 éve Pécsett és környékén, így Vasason is szolgáló
Varsányi Ferenc lelkészt. Életére, és további szolgálatára-
Dunaharasztiban-Isten áldását kívánjuk!
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Tornádó Pécs - Bányász TC 3-2 (1-2)
Pécs 100 nézõ,  2010. május 30., Megyei III. osztály 

Mohácsi csoport 28. forduló
B:Ostyánszki - Németh N., Csonka,  Pataki Z. - Csopek,(Kovács
P.), Sipos, Papp T. ,  Róth, Vörösvári (Bárhoff) - Tóth
P.,(Dömse), Rédei  edzõ: Ostyánszki Péter G.: Rédei, Róth

Bányász TC- Székelyszabar II. 3-2 (2-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2010. június 9.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 27. forduló
B: Ostyánszki - Kerner, Csonka,(Vörösvári) Pataki Z. -Csopek,
Papp T.,  Sipos, Róth, Kovács P. (Bárhoff)  - Tóth P.,(Dömse),
Rédei (Bátor) edzõ: Ostyánszki Péter, G.: Tóth P., Sipos, Róth

Bányász TC- Hercegszántó 2-2 (2-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2010. június 16.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 29. forduló
B: Ostyánszki - Pataki J.,(Dömse), Kerner, Márk, Pataki
Z.,(Pataki V.) - Csopek (Vörösvári), Papp T., Sipos, Kovács
P.(Bárhoff) - Róth, Tóth P.,(Rédei)  edzõ: Ostyánszki Péter, G.:
Tóth P. , Róth

Kölked - Bányász TC 2-2 (1-2)
Kölked 100 nézõ,  2010. június 20., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 17. forduló
B:Ostyánszki - Pataki J., Kerner, Pataki Z. - Csopek,(Gergõ),
Németh N.,(Bárhoff), Sipos, Rédei (Pataki V.), Márk (Kovács
P.) -  Papp T.,(Dömse), Róth  edzõ: Ostyánszki Péter G.: Márk,
Sipos

A Bányász az 5. helyen végzett a bajnokságban 28
mérkõzésen 13 gyõzelem 5 döntetlen 10 vereség
68-37 es gólkülönbséggel 44 ponttal.

Köszönet a támogatóknak a CSABA Szódának, 
Kiss Antalnak, Ábel Józsefnek

További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel
és szívesen vesszük!

KULTÚRSZÜRETI
FELHÍVÁS

Várjuk azon HÍRDI, SOMOGYI,
VASASI költõk és prózaírók jelent-
kezést akik a  „KULTÚRSZÜRET A
HATÁRTALAN VÁROS PERE-
MÉN” címû program keretén belül
szeretnék munkájukat bemutatni,
megmérettetni egy Irodalmi Est kere-
tében, melynek címe IRODALMI
EST DIÓVAL és VIRÁGGAL. Ebben
a programban versek és rövid novel-
lák bemutatását tervezzük. A bemu-
tatásra kerülõ mûveket neves elõadó-
mûvészek segítségével kívánjuk
bemutatni a közönségnek, akik azon-
nal értékelik az elõadott munkákat
dióval vagy virággal. Jelentkezni lehet
2010. augusztus 15-ig e-mailben:
vasasert.egyesulet@t-online.hu

Információt biztosít: 
Rácz Gábor 06-30-9567-852  

Mint azt korábbi számainkban már megírtuk, településeink civil szervezetei közösen
megnyert pályázat eredményeképp 2010. szeptemberében a fenti programokkal EKF-
rendezvényt tartanak. A sikeres lebonyolítás érdekében a szerkesztõség elérhetõségein várjuk
további önkéntesek jelentkezését, ötleteiket, javaslataikat.

BERÉNYI ZOLTÁN
Vasasért Egyesület, elnök

5. HELYEN VÉGZETT A BÁNYÁSZ A 2009/2010-ES IDÉNYBEN!

Gyõztesek a
dobogón
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

(kivéve: Petõfi-akna, Murom, Kerékhegy)
• PURINA TAKARMÁNY, PB GÁZPAKACK,

TARTÓS ÉLELMISZER STB.

AKCIÓ!
ECO FALFESTÉK 14 L-ES MELLÉ

5 KG GLETTANYAG AJÁNDÉK

2X5 KG BELTÉRI GLETTANYAG

MELLÉ

1 DB AKRIL TÖMÍTÕ AJÁNDÉK

Figyelje a bolt elõtt lévõ akciós
hirdetõ tábláinkat!.

TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS!
Buszjegy és rövidáru kapható ! 

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

INTERNET SÖRÖZÕ
Minden nap sör óra! (19-20h)

Pécs-Hird, Hirdi út 52.

Klímaberendezések, 
ablakklímák forgalmazása, 

telepítése, szerelése, javítása,
karbantartása.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villany-

tûzhelyek, hõtárolós kályhák, vil-
lanybojlerek, nyílászárók, zárak,
csaptelepek javítása és cseréje. 

Kisebb építõipari, tetõfedési,
ereszcsatornázási, betonozási, asz-
talosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA
telefon: 0630/9276-187

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

Recept
CÁR PITE

hozzávalók:
2 pohár (4 dl) liszt (még jobb ha a negyedrésze kukoricaliszt)
25 dkg túró, 4 tojás, 1 pohár (2dl) joghurt, 1 pohár (2dl) olaj
csapott evõkanál só, csapott evõkanál oregano, 1 sütõpor
2 db kockára vágott piros húsú paprika
25 dkg spenót/sóska/mángold tetszés szerint, szezámmag
Az egész tojásokat felverjük és minden hozzávalót belekeverünk (a

szezámmag kivételével), elõször a folyékony dolgokat, a végén a lisztet a
belekevert sütõporral. Kizsírozunk egy közepes (pitének való) tepsit és
beleöntjük a tésztát. A tetejét meghintjük szezámmaggal és közepes
tûznél készre sütjük. A spenót helyett lehet húsos változat is, 25 dkg
sonkaszalámival.

Ezt a receptet egy vajdasági kiránduláson Székelykevén kaptuk
házigazdánk feleségétõl Olgi nénitõl, aki nagy szeretettel készítette nekünk
a gabenica és sok más finomság mellett. A spenótos változat már látványra
is szép, a magyar trikolor színeivel. Amikor készítem mindig nagy sikere
van, receptjét már többen kérték, így gondoltam, hogy megosztom az
olvasókkal.

Beküldte: Dömse Boglárka               

Köszönjük!
Jó étvágyat!


