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Kultúrszüret és más
huncutságok

Mint az bizonyára Kedves Olvasóink
elõtt jól ismert, a 2010. szeptember
10-11-12-i hétvégén hivatalos EKF
rendezvény zajlott településünkön. 
A zord, barátságtalan idõ ellenére igen
szép számú közönség vett részt a
háromnapos programon.

Pénteken a somogyi iskolától a vasasi
„Berzéig” tartó futóversennyel vette kez-
detét a Kultúrszüret. A több mint 3 
km-es távot 43 fõ teljesítette kiváló ered-
ménnyel, hiszen mindenkit próbára tett
az évszakhoz képest hidegebb és esõs

idõ. A legkiválóbbak méltán megérdem-
lik, hogy itt e lap hasábjain megemlít-
sük Õket név szerint is: felnõtt kategó-
riában Mayer Marcell, 18 év alattiak
közt Szabó Ádám, mindketten somo-
gyi, míg a nevezettek közti sorsolás
nyertese Reisch Arnold vasasi induló

lett. A nap zárásaként az izgalmas
verseny után egy talán még izgalma-
sabbnak ígérkezõ Irodalmi est csalogat-
ta a közönséget a Berzébe, aminek nagy-
termét szinte zsúfolásig megtöltötte. 

Önkormányzati

választási

eredmények

2010

folytatás a 6. oldalon
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és a Somogyi Iskola alapítványa. Ezzel
egy olyan széleskörû összefogásnak
adjuk példáját, amely követendõ a mai
széthúzós világban. Politikai nézettõl
függetlenül e nemes cél érdekében
érezve a nagyfokú felelõsséget, vál-
laltuk a vasasi Berze Nagy János, a
somogyi Kossuth és Kodály mûvelõ-
dési házak mûködtetését. A pécsi ön-
kormányzat a Vasasért Egyesülettel
kötött szerzõdést a mûvelõdési házak
mûködtetésére. A többiek pedig a
Vasasért Egyesülettel kötöttek straté-

giai partnerségi együttmûködést. Ezt a
nem mindennapi nyilatkozatot a nagy
nyilvánosság elõtt 2010. szeptember 
6-án 16 órakor a Berze Nagy János
Mûvelõdési Házban írtuk alá, Nagy
Csaba Pécs alpolgármestere jelenlété-
ben. Az aláírás után mindhárom
Mûvelõdési Házban kifüggesztettük a
megállapodást. 

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület elnöke

Életben marad többek közt Vasason
az asszonyklub, a B. N. J. Nép-
dalkar, a Bányászzenekar, Somogyban
a varró- és szövõkör, a citeraszakkör
Ju Jitsu Sport Klub, és továbbra is a
mûvelõdési házban tornázhatnak az
iskolások. 

Az Kodály, Kossuth és Berze
Mûvelõdési Házak eddig a Budai
Városkapu Iskolaközpont fennható-
sága alá tartoztak, de egy jogszabályi
változás miatt visszakerültek az önkor-
mányzathoz. Így az lett a kérdés, hogy
eladják, vagy központi irányítással
üzemeltetik ezentúl, ám úgy fennállt a
veszély, hogy csak kevesebb hely-
színen.

Az elõzményekrõl röviden: 2009.
tavaszán jutott a tudomásunkra, hogy
Vasason és Somogyban lévõ mûvelõ-
dési házakat a településrõl ki szeretnék
szervezni, idegen kézbe szeretnék adni
azok mûködtetését (vagy bezárják,
esetleg eladják.) Mi többen helyi civil
szervezetek ebbe nem tudtunk bele-
nyugodni és úgy éreztük, hogy tenni
kell valamit eme nagyfokú igazság-
talanság ellen. Így összefogtunk, hogy
gyermekeink és unokáink is élvezhes-
sék a mûvelõdési házak szolgáltatásait.
A szinte országosan is példa nélküli
összefogásban szerepet vállaló egyesü-
letek a következõk: Vasasért Egyesület,
Tegyünk Egymásért Egyesület, Somogyi
Betyárok Lovas Egyesület, Vasasi Szent
Borbála Egyesület, Vasasi Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület, Pécs-somogyi
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület,

Bányásznapi
fõzõverseny

2010. szeptember 4-e délelõttjén a
S.B.NY. Szakszervezet együtt koszorúz-
ta meg a somogyi és vasasi civil szerve-
zetekkel 24 bányászhalottunk emlék-
mûvét. Délután bányásznapi gulyás-
fõzõ versenyt rendeztünk, mintegy 130
fõ részvételével. A vidám zenés ese-
mény, a „bátrabbak kitartásával” haj-
nali 4 órakor zárult.    

Pavlicsek Géza

Civil összefogással
megmenekültek a
mûvelõdési házak
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Õstermelõi húsfeldolgozó
Vasas, Bencze j.u.3.

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

Festést,
lakásfelújítást
kompletten
vállalunk!

tel: +3620-929-3355

Kedves Olvasóink!
Levelet kaptunk egyik kedves

nyugdíjas olvasónktól, amiben egy
vállalkozóra panaszkodik, aki a félig
elvégzett munkáért elkérte az egész
árat, és utána úgymond „felszívódott”.
A munkát a mi újságunkban meg-
jelent hirdetés alapján rendelte meg.
Sajnos, azonkívül hogy sajnáljuk a
kellemetlenségért, semmit nem tehe-
tünk. A hirdetések tartalmáért a szer-
kesztõség nem vállalhat felelõsséget, a
vitás ügyek rendezésében sem va-

gyunk illetékesek. Erre megvannak a
megfelelõ fórumok – fogyasztóvéde-
lem, békéltetõ testület, végsõ esetben a
rendõrség – ezekhez kell minden-
kinek fordulnia.

Mindenesetre ezúton is felhívjuk
minden vásárló, munkát megrendelõ
ember figyelmét, hogy elõre ponto-
san, lehetõleg írásban egyezzenek meg
a feltételekben, csak utólag fizessék ki
a teljes összeget, és kérjenek számlát,
amivel esetleg késõbb reklamál-
hatnak!

A szerkesztõség

A  S Z E R K E S Z T Õ  V Á L A S Z O L

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

Bácskatopolai sportsiker
Taroltak a Pécs-Somogyi, Jiu Jitsu-sok 2010. szeptember 25-án

Szerbiában a bácskatopolai Európa-kupán.
Szabadkán a versenyt megelõzõ napon mesterkurzust tartott Kancho

Takemasa OKUYAMA – aVilágszervezet elnöke – ahol SO-HIHAN Sey Gábor
(karate) 7. Dant, Regényi Zoltán (karate) 3. Dant, és So Sensei Peti János (Jiu
Jitsu) 5. Dant. szerezték meg. A csapat állóképességben és technikai tudásban
egyaránt kiemelkedõen teljesített. Ezt az Okuyama is példaértékûnek tartotta.
Másnap, 25-én 12 ország 450 fõ versenyzõjével telt meg a bácskatopolai Hachi
O Kai Budo Klub sportcsarnoka. A Pécs-Somogyi Környezetvédelmi és Kul-
turális Egyesület Jiu Jitsu csapata páros önvédelem versenyszámban az alábbi
eredményeket érte el:

• Felnõtt, I. hely: Erõs Tamás és Nagy Normen
• Junior, I. hely: Berényi Viktor és Brauner Márk
• Gyermek 1. korosztály, I. hely: Lajos Mihály és Bánkuti Róbert
• Gyermek 2. korosztály, I. hely: Märcz László és Horváth János
• Gyermek 1. korosztály, II. hely: Buzás Borbála és Darabont Gábor
A verseny után valamennyi vezetõ gratulált, még a Japán konzul is elismerte

kimagasló, hiteles harcmûvészeti teljesítményüket. Sey Gábor és Peti János
„mesterek” eddigi kiváló munkáját az Okuyama emlékplakettel ismerte el a Vi-
lágszervezet nevében.

Ez a tízfõs „szupercsapat” igen magas
szinten teljesített, mert majd' minden
korosztályban a legmagasabb pontszá-
mot érték el. Köszönöm a munkájukat,
a kiváló helytállást a nemzetközi
porondon, én a magam részérõl csak
keményebb edzéseket tudok cserébe
„adni”. Itt szeretném megköszönni a
szülõk önzetlen lelki és anyagi támo-
gatását, hiszen a versenyen való rész-
vételt teljesen a szülõk finanszírozták.

S P O R T
APRÓ

Szõlõprés, fahordók, mûanyaghordók,
borfokolók, szüretelõputtony, perme-

tezõkanna, szekrénysor, konyhaszekrény,
naumann bõrvarrógép, (tûkkel, sok

cérnával, alkatrészekkel) eladó. Ugyanitt
vörös fülû ékszerteknõsök is eladók.

Érdeklõdni: 0630-365-7952

So. Sensei
Peti János
Chef Instruktor Hungary
Hachi O Kai Jiu Jitsu
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Kedves Klára! A „filléres vonat”
írásra nagyon megdobbant a szívem,
mert nekem is szép emlékeim vannak
róla. Nagyon várom mindig az újság
megjelenését, mert néhány cikk
visszavisz a múltba. Nagyon szeretek
visszaemlékezni a múltra, és a mai
napig is sokat olvasok.

Ez még a Háború elôtt volt. Én
Weszné Schmidt Anasztázia vagyok,
Fekeden születtem, ebben a nagyon
szép kis faluban. Mindenki földmû-
veléssel kereste a kenyerét, és nevelte a
gyerekeit Mi soha nem láttuk a filléres
vonatot, csak hallottuk a robogását, és
a füttyszót, ahogy a falu alatt elhaladt.
Minden gyerek tudta, hogy most megy
a filléres vonat. Vasárnap délutánon-
ként a litánia után találkoztunk a
Hofstelon /domboldal a házak fölött/,
ott sok csínyt lehetett csinálni.
Legtöbbször nálunk jöttünk össze, a
bátyám, a barátai, és az én barátnôim.
Egyszer a fiúk kitalálták, hogy mi is
megyünk a filléressel. A sufniban állt
egy öreg lovaskocsi. Minek áll ez itt
tétlenül? A fiúk egyhangúlag kiabáltak:
ez lesz a filléresünk! A lányok is benne
voltak a buliban. A lovaskocsit kihoz-
ták a sufniból, már mindene odavolt,
de mi nem törôdtünk vele. Legalább
húszan jöttünk össze. Minden erônket
összeszedtük, és a legnagyobb hegyre
toltuk fel. Mikor felértünk, a fiúk
minden lányt felültettek a platóra. 

A fiúk álltak. Jött a beosztás, ketten
vezették elôl a kocsit a lovak helyén,
volt aki fékezett. Mentünk, mentünk
lefelé, kiabáltunk, hogy: filléres gyors,
filléres gyors! Többször is megismételtük
ezt, még több vasárnapon is. Mi
történhetett volna? Én azt hiszem,
mindenkire vigyázott az ôrangyala!
Kit hogyan dicsértek meg otthon a
szakadt nadrágért és szoknyáért, senki
se dicsekedett. Elmúlott a nyár, kez-
dôdött az iskola. A következô nyáron
már nem gondoltunk rá. Több ilyen
veszélyes játékunk nem volt. Én min-
dig védve éreztem magam, mert ott
volt a bátyám. Akár a Balatonra is
utazhattunk volna, de nem tudtuk az
utat, ha mégis, nem lett volna fürdô-

V I S S Z A T E K I N T É S

Meghívó
A Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet

vezetése tisztelettel és szeretettel meghívja
tagjait a bányászotthonba 2010 október
14-én/csütörtökön/ 14.30 órakor az
“Idõsek Világnapja” alkalmából tartandó
ünnepségre.

Baumgartner Sándorné – elnök

Egy másik
visszaemlékezés 

a „filléres vonat”-ra

ruhánk. Belenyugodtunk a sorsunkba.
De talán lesz még csoda, hogy a
Balatont is meglátjuk egyszer.

Lett csoda! Nagyon hosszú és görön-
gyös utat kellett megtenni, mire
megint összetalálkoztunk a Háború
után szeretett pajtásainkkal. A Há-
borúnak az az utóhatása is volt, hogy
el kellett hagyni a Hazánkat, és sok
viszontagság után kerültünk vissza , de
Vasasra, aminek a mai napig is örülök.
Itt jártak a gyerekeink iskolába. Az is-
kolának volt egy úttörôtábora a
Balatonon, ahol a gyerekeink minden
nyáron táboroztak. Mi szülôk elmen-
tünk meglátogatni ôket. Így láttuk
elôször a Balatont. Igaz, hogy nem
filléres vonattal mentünk, hanem egy
kis Csepel motorkerékpárral, de bol-
dogan!

Ez történt 1940-ben Fekeden. Akik
1924 és 1928 között születtek, min-
denki „járt a filléressel” mert ez volt
akkor az ifjúság!

MEGHÍVÓ
A „Tegyünk Egymásért” Egyesület

2010. október 21-én, csütörtökön
16:30 órai kezdettel ünnepi megem-
lékezést tart az 1956-os októberi
forradalom és szabadságharc tisztele-
tére, melyre szeretettel meghívja Önt,
kedves családját, barátait és ismerõ-
seit.

A megemlékezés helyszíne: a Pécs-Somo-
gyi Jézus Szíve templom, a templom kert
és a Kolping Ház.
Mûsor:
16:30 Istentisztelet a templomban
17:15 A megemlékezés virágainak elhe-

lyezése az '56-os emléktáblánál
17:30 A Somogyi Iskola nyolcadik

osztályának ünnepi mûsora és ün-
nepi beszéd a Kolping Házban
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Meghívó!
2010. 10. 09-én szüreti felvonulást tartunk Hirden. A felvonulás a Hirdi

Kenderfonótól indul, kb. 12:00 órakor, és kb. 16:00 óráig tart. Lovas kocsis és
táncos menet vonul végig a falun. Szeretettel várjuk a környéken lakókat.

Este 8-tól a Kendergyárban Szüreti Bál lesz, a talpalávalót az Index zenekar
szolgáltatja.

Rendezõség: Amrein Zsolt, Kliebertné Kriszti, Tóthné Zsuzsa
Támogatók: Napsugaras Õsz Asszonyklub, Hirdi Nõegylet

Nagy érdeklõdéssel olvasunk minden
Sok Hírünk Van újságot, melyben
rendre értesülünk a lakóhelyünkön
történt eseményekrõl, és településünk
életérõl, többek közt pl. a Hirdi
Nõegylet tevékenységérõl, hol merre
járnak. Úgy gondoltuk, itt az ideje,
hogy mi is hallassunk magunkról, mi a
vasasi Jó szerencsét Asszonyklub.

A mi kis közösségünk a Berze Nagy
János Mûvelõdési házban mûködik,
immáron 10 éve, ahol minden máso-
dik hét szombatján összejövünk.
Több drága asszonytársunktól már
örökre búcsút véve jelenlegi létszá-
munk 34 fõ. A klub mûködését 4 tagú
vezetõség irányítja.

Mivel tagjaink zöme egyedülálló,
bányász özvegy, így a mindennapok-
ból való kikapcsolódás egyik módja
számunkra, hogy rendszeresen talál-
kozunk, beszélgetünk, énekelgetünk,
ahogy a kedvünk hozza, és persze
nem feledkezünk meg egymás név-
napjának megünneplésérõl sem.

Kulturális rendezvényeink közül
említésre méltó a Nemzetközi Nõnap,
a Költészet Napja, Május 1-je, Anyák
Napja, az Idõsek Napja megün-
neplése, a Karácsonyi Szeretetünnep
megtartása, de szerveztünk már a
helyi és a megyei Vöröskereszttel
közösen karácsonyi ruhaosztást is.
Természetesen képviseltetjük ma-
gunkat a „hivatalos” vasasi társadalmi
ünnepeken, koszorúzásokon is.

Eddig minden évben nagy várako-
zással, és vidámsággal – mókával
szerveztük – terveztük  meg farsangi
mulatságainkat, a magunk kitalálta

szenzációs jelmezeinkben, egymás
szórakoztatására, feledve 50-60-70 év
feletti korunkat! És mivel a nevetés
gyógyszer, így aztán idõnként csak
újranézzük az elkészült felvételeket ...
és kacagunk, és gyógyulunk!!

Anyagi erõk hiányában nem min-
den évben, de több alkalommal vol-
tunk kirándulni is, melyek közül
rendkívüli élmény volt a hazánk
parlamentjében tett kirándulás, majd
ezután a Tropicárium megtekintése
Budapesten, de csodálatos nap volt a
Dunakanyarban, és a Dráván is tet-
tünk hajókirándulást. Voltunk kö-
zösen színházban is.

2009. júniusban néhány családtag-
gal kiegészülve egy nagy busszal egész
napos kirándulást tettünk Balaton-
szárszóra, útközben megtekintve az
akkor már elkészült Szántód-Körös-
hegyi viaduktot. Az idõjárás is kegyes

volt hozzánk, mert a szárszói József
Attila Múzeum  megtekintése  után
alkalmunk nyílt a strandon egy bala-
toni fürdõzésre, lazításra is. Ez év
júniusában Magyarhertelenden vol-
tunk fürdeni, ahol mindenkinek na-
gyon tetszettek az átalakított fürdõ új
medencéi, és a csodálatos környezet.

Természetesen mindezek a progra-
mok nem sikerülhettek volna a koráb-
bi évek, és a jelenlegi támogatóink
anyagi hozzájárulása nélkül, amit
ezúton is tisztelettel és hálásan meg-
köszönünk.

Reméljük, hogy foglalkozásainkat
továbbra is a hagyományos keretek
között módunkban áll megtartani, és
kéthetente egymással találkozni. Ami-
hez elsõsorban minden tagunknak /és
minden olvasónknak/ jó egészséget
kívánunk!

Vasasi Jó Szerencsét Asszonyklub

Vasason is mûködik asszonyklub!

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!

7.30–11.00
72/537-033
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folytatás az elsõ oldalról
Ahogy a szórólapokon olvasható

volt, helyi költõk mûveit szavalta el
a budapesti Magyar Színház mû-
vésze: Nagyváradi Erzsébet. Igazán
felejthetetlen és magas mûvészi
színvonalú pályamûvek írói közt
nehéz volt a közönség dolga. Ez jól
látszott azon is, hogy szinte rózsa-
halmok borítottak mindent, hisz
annyira tetszett a közönségnek, a
dió, amely a nemtetszést lett volna
hivatott kifejezni inkább sütemény-
be került. A közönségszavazat nyer-
tesérõl keretes írásunk számol be.

Másnap, szombat délelõtt vette
kezdetét a lecsófõzõ verseny, és elin-
dult a hagyományos szüreti felvo-
nulás, majd a menet visszaérkezését
követõen színes szüreti kavalkád
szórakoztatta a közönséget. Volt itt
minden, vasasi ovisok, bányász-
zenekar, B. N. J. Népdalkar, Misina
néptáncegyüttes, Igrice Citerazene-
kar, a Kristály Mazsorett, modern
táncosok, foci, borász-, solymász-,
rendõr- és tûzoltó bemutató,
kirakodó vásár, kézmûves- és gyer-
mekfoglalkozások, a Mecseki
Rádióklub; ennél teljesebb felsoro-
lásra most nem vállalkozhatunk a
szûkös terjedelmi korlátok miatt. 
A lecsófõzõ verseny gyõztese a
somogyi Tegyünk Egymásért Egye-
sület lett. Este pedig a hagyományos
Szüreti Bál várta a táncolni vágyó-
kat a bányászotthonban.

folytatás a 8. oldalon

K U L T Ú R S Z Ü R E T  –  2 0 1 0
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Falum - lelkem
Az én falum, a dombjai, a völgyek,
Hol születtem, felnõttem, s élek.
Hol szeretem, hol csak viselem,
Mint cipõt, ruhát, ékszert,
Miként alakul az élet.
Itt születtem, felnõttem, éltem,
Elmentem, majd visszatértem.
Ismerkedtem nyárral, hóval - téllel,
Szeretettel, jóval, keserédes léttel,
Lelkesítõ baráti hûséggel.
Nézem a tájat, nézem a tetõket
Hol áll, hol kicsit megindul az élet.
Emlékezem kedves -szikrázó estékre,
Ünneplõ - riadt, aggódó idõkre,
Hiába váró szomorú szemekre.
Várva, tán pár év multán,
Jobban kinyílik a világ.
Nem múltunk lesz szebb, mint mánk,
Együtt dogozunk és nevetünk már,
S örül, ha itt él idõs, gyermek, fiú- és lány.

Tóbi Antalné /Schvebler Margit/
Vasas, D.u.11/1.

Irodalmi est 
– költõi verseny

A fesztivál egyik kiemelkedõ eseménye volt kulturális
szempontból a péntek esti irodalmi est. Ezen helyi amatõr költõk
beküldött munkáit olvasta fel Nagyváradi Erzsébet, a budapesti
Pesti Magyar Színház mûvésznõje.A költõk, és hallgatók részérõl
egyaránt nagy érdeklõdéssel kísért eseményen azonnal ki lehetett
fejezni a tetszést egy szál rózsa, vagy a nemtetszést egy szem dió
bedobásával. Szerencsére a virágesõ volt a jellemzõ. A  mûsor végén
a nézõk szavazhattak is, aminek eredményeként a  legjobbnak Tóbi
Antalné „Falum-lelkem” címû versét ítélte a közönség 11
szavazattal, így õ kapta az 5.000 Ft-os vásárlási utalványt. Mivel a
verseny igen szoros lett , a Ragács-házaspár, és a Vasasért Egyesület
két különdíjat is felajánl, Györkõ Lászlónak, és Mátyus Árpádnak,
akik 10–10 szavazatot kaptak. A legkiemelkedõbb alkotásokat
sorban megjelentetjük az újságban, elóször természetesen az elsõ
helyezettet. A szavazatoktól függetlenül minden pályázónak gratulálunk,
és azt kívánjuk, hogy folytassák tovább ezt az értékes kedvtelést!

K U L T Ú R S Z Ü R E T  –  2 0 1 0
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folytatás a 6. oldalról
A harmadik napon nagyszabású

és látványos fogathajtó verseny
kezdõdött 20 pompás, gyönyörû
fogat részvételével. A nyertes fogat
akadályhajtás nyertese a Mohácsi
Sportegyesület tagja Csöme Attila,
míg a vadászhajtás nyertese a
Marcali Sportegyesület versenyzôje
Magyar Gábor lett. 

A szünetben a somogyi Hachi O
Kai 'Ju Jitsu' klub növendékei és
íjász bemutató kápráztatta el a
közönséget. Akinek ez talán kevés
volt az felmehetett a „Gödörbe”
(Petõfi-aknai lezárt külfejtés), ame-
lyet ezúttal megnyitottak látogató-
ink elõtt. Ott fent Sashegyi József
szakavatott tolmácsolásában kap-
hattak bepillantás a bányászat és
földtörténet rejtelmeibe e nem
mindennapi kirándulás résztvevõi.

Végezetül kérem, engedjék meg,
hogy felsoroljam e rendkívüli
esemény létrehozásán fáradozókat,
hiszen nélkülük – és természetesen
Önök nélkül, akik kilátogattak a
meleg szoba kényelmébõl a prog-
ramokra – ez a rendezvény nem
jöhetett volna létre. Íme, a csapat: a
Vasasi Szent Borbála Egyesület,
Tegyünk Egymásért Egyesület, So-
mogyi Betyárok Lovasegyesület, a
vasasi iskola Szülõi Munkaközös-
sége, a település közmunkásai és a
Vasasért Egyesület.

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület elnöke

K U L T Ú R S Z Ü R E T  –  2 0 1 0
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K U L T Ú R S Z Ü R E T  –  2 0 1 0

A rendezvényrõl további képeket talál
honlapunkon: www.shvonline.hu
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OKTÓBERI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (10.02.) 16.30 mise
Vasárnap (10.03.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (10.07.) 16.30 liturgia
Vasárnap (10.08.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (10.16.) 16.30 liturgia
Vasárnap (10.17.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (10.23.) 16.30 mise
Vasárnap (10.24.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (10.30.) 16.30 mise
Vasárnap (10.31.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu 

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND 
(MINDEN HÉT)

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

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Hirden a református templomban 
minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet.
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap

10.30-kor Istentisztelet.

H I T É L E T

Indul az Egészségház Program!
Tegnaptól már nem a hajléktalanok és

vandálok martaléka a volt gyógyszertár
épülete a Bethlen G. utcában.

Mert a ház már a miénk, valameny-
nyiünké, akik rendezett, szép világot
szeretnénk magunk körül és magunk-
ban. A szeptember 16-i közgyûlésén
ugyanis a város határozatlan idõre
használatba adta az egészségmegõrzõ
és életmód egyesületünknek az épü-
letet. Olyan közösségi házat kívánunk
itt kialakítani, mely mindenkit arra
tanít és inspirál, hogy a testi egészség a
gondolkodás tisztaságával és a jó
cselekvésével érhetõ el, hogy a valódi
emberi értékek nem a fogyasztás, a
pénz körül keresendõk, hanem a szer-
etet, a hit, a nem ártás, a segítõ támo-
gatás, az összefogás és alkotás lelkiálla-
potában.

Egyesületünk a ház rendbetételéhez
segítõ kezeket, bármilyen kis összegû
felajánlásokat, használati tárgyakat
szeretettel fogad. 

Kapcsolat a 0630/603-6507-es telefon-
számon és a napegyesulet@gmail.com elekt-
ronikus levélcímen tartható.

Addig is, míg a ház használható
otthonná válik a programjainkhoz:

aerobik (szerdai és pénteki napokon
18-19 óráig tel.: 0630/869-3788 Ulmer
Fanni,) jóga (kedd, csütörtök 17,15-19
óráig, tel.: 0630/603-6507 Szõts Rózsa)
a vasasi ált. isk. tornatermében lehet
csatlakozni.

Havi rendszerességgel természetjáró
programot is indítottunk, melynek
keretében elsõ alkalommal szeptember
25-re gombagyûjtõ kirándulást hirdet-
tünk. Szép számmal gyûltünk össze és
kellemes napot töltöttünk együtt a ter-
mészetben a kosarainkat is megtöltve.
A továbbiakban, mivel sokan szomba-

ton is dolgoznak, vasárnapi napokra
szervezzük a túrákat. Ha szívesen csat-
lakozna, figyelje az üzletekben, forgal-
mas helyeken és a közösségi házunk
kirakatában kifüggesztett felhívásain-
kat a következõ túra idõpontjáról.

Szeretettel fogadunk tagjaink sorába
mindenkit, aki élhetõ lakóhelyen, testi
és lelki egészség-ben, jó közösségben
kíván élni és tevékenykedni.

Szõts Rózsa
az egyesület elnöke



NEHÉZ IDÉNY ELÉ NÉZ A BÁNYÁSZ!
Jelentôsen meggyengült a Bányász játékoskerete a nyáron. Távozott a játékosedzô

Ostyánszki Péter, valamint a csapat gólgyárosa Sipos Zsolt.

Bányász TC- Székelyszabar 0-3 (0-2)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô, 2010. augusztus 22., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 2. forduló
B: Gergô–Forr B., Kerner, Róth, Pataki Z. –Vörösvári, Györkô, Papp T., Márk,

Bárhoff–Csopek, (Rácz), Tóth P.  (Pataki V.) kiállítva: Papp T.

Ivándárda- Bányász TC 1-0 (1-0)
Ivándárda 100 nézô, 2010. augusztus 29., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 3. forduló
B: Gergô–Pataki J., Márk, Róth, Pataki Z. –Németh N. (Csopek), Györkô, Guhr,

Bárhoff (Forr B.), –Vörösvári (Rédei), Tóth P.  (Pataki V.) 

Bányász TC- Szászvár II 0-5 (0-4)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô, 2010. szeptember 5., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 4. forduló
B: Gergô (Pataki V.) – Pataki J., Kerner, Guhr,(Rédei),  Pataki Z. (Forr B.)

–Vörösvári, Györkô, Rácz (Tóth P.),  Bárhoff – Róth, Márk kiállítva: Márk

Sátorhely- Bányász TC 2-1 (2-0)
Sátorhely 100 nézô, 2010. szeptember 12., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 5. forduló
B:Bárhoff - Pataki J., Kerner, Róth, Dömse - Rácz, Györkô, Róth, Vörösvári  - Tóth

P.  (Pataki V.), Kordé Cs. G.: Pataki J. 

Bányász TC- Union Himes 1-2 (1-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô, 2010. szeptember 18., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 6. forduló
B: Bárhoff - Pataki J.,(Dömse),  Kerner, Róth,  Pataki Z.  - Vörösvári,(Forr B.),

Györkô, Németh N.,  - Veres Zs., Tóth P. (Pataki V.), Kordé Cs. (Csopek) G.: Veres Zs.

Versend - Bányász TC 0-2 (0-1)
Versend 100 nézô, 2010. szeptember 26., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 7. forduló
B:Bárhoff - Németh N., Márk, Róth, Pataki Z. - Vörösvári, Papp T., Rácz, Dömse

(Csopek)  - Tóth P.  (Pataki V.), Veres Zs. G.: Veres Zs., Rácz

A csapat mérkôzései októberben:

Október 10-én 15.00-kor Bakonya - Bányász Bakonyán

Október 17-án 13.30-kor Bányász - Hercegszántó  Parcsinban

Október 24-én 14.30-kor Pécsbánya - Bányász TC  Pécsbányán

Október 31-én 13.30-kor Bányász - Tornádó  Parcsinban

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓNKNAK A CSABA SZÓDÁNAK. 
ÁBEL JÓZSEFNEK A PÁLYA KARBANTARTÁSÁÉRT.

HUBA CSABA KÉPVISELÔ ÚRNAK, 
VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATNAK A TÁMOGATÁSÉRT!

TOVÁBBI SZPONZOROK ÉS TÁMOGATÓK SEGÍTSÉGÉT IS KÖSZÖNETTEL ÉS
SZÍVESEN VESSZÜK!
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REJTVÉNY

S P O R T

A múlt havi rejtvényben levõ kép a
Hird, Harangláb u. 23. számú ház
kapuja. a helyes megfejtõk közül a
sorsoláson Tömör Józsefné hirdi lakos
lett a nyertes, a magyar zászlót átveheti
a gyógyszertárban. 

Gratulálunk!
A Szerkesztõség

Környezettudatos életmód
tanácsadás és talpmasszás

Péntekné Marcsi
0670/369-35-19 • 72/267-048
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! 

Új! PURINA VEVÕKÁRTYA
AZONNALI 3 % KEDVEZMÉNY 

+ PONTGYÛJTÉS 
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKKAL.

MÉCSESEK - GYERTYÁK
KOSZORÚK - SELYEMVIRÁGOK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

20 zsák barnaszén után
1 zsákot ingyen adunk!
20 doboz fabrikett után

1 doboz alágyújtós ingyen!

Figyelje a bolt elõtt lévõ akciós
hirdetõ táblánkat!.

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

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, 
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

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

www.shvonline.hu


