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Olvasói levél 
Kukalopás Hirden
augusztus 22-én reggelre ellopták 
a kisméretű kukánkat szeméttel 
együtt. Az aljába bele van vésve a 
„Koós „ név. Ha valaki tud a hollé-
téről, vagy felkínálják eladásra, ak-
kor kérem értesítsék  a Hirdi Hírek 
szerkesztőségét, vagy hívják a 06-
30-393-6954- es telefonszámot! 

Köszönettel: Koósék

A Bányásznap hosszú múltra tekint vissza, a 2. világ-
háború befejezéséig december 4-én Borbála napkor 
tartották. 1951-ben Rákosi Mátyás törvénybe iktatta 
a Bányásznapot szeptember első vasárnapjára. Azóta 
a Bányásznap megünneplésének módja az évek so-
rán formálódott, több helyen színvonalas kulturális 
műsor, nívós népművészeti vásár, ad méltó keretet az 
ünnepnek. Idén a Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszer-
vezet csendes koszorúzással emlékezett meg szeptem-
ber 1-jén 8 órakor a templom falán elhelyezett hősi 
halottak emléktáblájánál, majd pedig 830 órakor a Bá-

nyász szobornál. A Vasasi Szent Borbála Egyesület a 
62. Bányásznap tiszteletére és Vasas bánya 230. évfor-
dulója emlékére Bányász találkozót szervez. Helyszín: 
Bányász otthon díszterme. (Vasas, „D.” u. 1.)
Időpont: 2012. szeptember 8. 15 óra
A Vasasi Bányász Fúvószenekar ünnepi műsort ad. 
A Bányásztalálkozó önköltséges,a  részletekről érdek-
lődni lehet:

Patyi Józsefnél (30/6080-968) és
Ruzsicsics Ferencnél (30/9397-918)

Jószerencsét! 

62. Bányásznap és Bányász találkozó  

Meghívó

A Hirdi Nőegylet szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2012. Szeptember 8-án a Zengő utcai 
sportpályán tartandó FALUNAP-ra!

Kulturális programok:
14 órakor Ökumenikus Istentisztelet a Hirdi Református templomban
15 órától előadóink lesznek:

• Megnyitó
• Hirdi általános iskolások 

és óvodások
• Vadászkürtösök
• Papp lányok énekelnek
• Napsugaras Ősz 

Asszonyklub
• Hastánc és zumba előadás
• Millich csoport

• Erdősmecskei Német Ha gyo-
mányőrző Néptáncegyüttes

• Kapronczai Művészeti 
Táncegyüttes

• Romonyai Rakoncátlan 
Rozmaringok

• Meglepetés fellépők
• Tűzzsonglőrök
• Utcabál, közben táncverseny

Bemutatókon kívüli ingyenes programok 15-17 óra között:
Egészségsarok – vérnyomás, vércukormérés.

Gyerekeknek arcfestés, Liliputi vonatozás (felnőtteknek 250 Ft), 
szalvéta képkészítés (hozott színes szalvétából)

Szeretettel vár minden Hirdi, elszármazott
és vidéki lakost, és jó szórakozást kíván a 

HIRDI NŐEGYLET
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A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2012. augusztus 11-én 
rendezte, immár hagyományos 5. főzőversenyét. Hely-
szín: Vasas, Berze Nagy János Művelődési ház (Szövet-
kezet u. 13. sz. ) előtti téren. Szabadon választott ételeket 
lehetett készíteni, melyeket a 3 tagú zsűri, Müller Ádám-
né Terike néni, Tatai Beáta és Köves György szakácsmes-
ter értékelt. 7 csapat nevezett be a főzőversenyre. Első 
helyezett a Vasasi Szent Borbála Egyesület csapata lett. 
Második helyen végzett a Pécs Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesület csapata. Harmadik helyezett Pöpike és Társai 
csapat lett. A zsűri különdíjat is adott Kóta és Lukács csa-
pat részére. A jelenlévők szórakoztatásáról a Búzavirág 
Népdalkör és tánckar, a Kristály mazsorett tánccsoport 
tagja, a Berze Nagy János Népdalkar és a Vasasi Bányász 
Zenekar gondoskodott. Hangulatfelelős, Varjú István 
hang technikus volt.

Ruzsicsics Ferenc, Vasasi Szent Borbála Egyesület

5. Vashídi főzőverseny

A Természetes Egészség Napja
A Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület szer-
vezésében 2012. szeptember 9-én (vasárnap)de. fél 10-től  
egész napos családi program Pécs-Vasason, nem csak vasa-
siaknak! (helyszín: Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8. egyesületi 
székház) 9.45-megnyitó. Régi és új utak a természetes egész-
séghez - Előadások változatos témákról

10.00 Gyengéné Kószó Zsanett – A betegségek lelki okai; 
10.45 dr. Németi Virág –Keleti gyógymódok alkalmazása a 
családorvoslásban; 11.45 Batánovics Angéla: Fűszerek-fő-
SZEREK; 13.30 Szőts Rózsa - A táplálkozás ajurvédikus, Jézu-
si és legújabb elvei; 14.30 Józsa Dénes István: A földsugárzások 
és az egészség kapcsolata; 16.00 Prof. Dr. Papp Lajos  –Test-
lélek-szellem harmóniájának megőrzése; (előadás után a Pro-
fesszor úr az új könyvét is dedikálja). Kedvcsináló bemutatók 
a test és lélek edzéséhez (ha be kíván kapcsolódni kényelmes 
ruházat ajánlott). 11.30 óra – aerobic; 14.00 óra – harcművé-
szeti bemutató;  15.30 óra – jóga. Kóstoljon bele az egészséges 
életbe! Gasztronómia az egészség szolgálatában! Makrobioti-
kus és élő ételek, italok kóstolója ősi magyar alapanyagokból 
finomságok. Tegye meg az első lépést az egészségéért! Konzul-
tációk, kezelések, szűrővizsgálatok: Reflexológus, csontkovács, 
biorezonanciás felmérés, fülakupunktúrás addiktológia,  fris-
sítő- és gyógymasszázs, fitoterápia szaktanácsadás, szem-vizs-
gálat, vércukormérés, kineziológia, biokerti tanácsadás, akup-
resszúra. A vizsgálatokra, kezelésekre reggel fél 10-től lehet 
bejelentkezni a helyszínen, vagy érdeklődni a napegyesulet@
gmail.com elérhetőségen, vagy a 06/30/603-6507-es telefonon. 
Vidám gyerekprogramok egész nap, mert az egészség és a vi-
dámság együtt jár! Záró programként közös meditáció (18 
órától) Belépő: 400 Ft (gyermekeknek ingyenes)

Szent István nap a somogyi Jézus szíve templom-
ban és a templom előtti Hősök kertjében

Idén augusztus 17-én 
délután emlékeztünk 
meg államalapító Szent 
István királyunkról és 
ünnepeltük az új ke-
nyeret. Megemlékezé-
sünk 16.30-kor szent-
misével kezdődött, 

majd ezt követően a templom előtti téren ünnepi műsor-
ral és kenyérszenteléssel folytatódott. Az új kenyeret Kö-
vesi Ferenc plébános úr áldotta meg. Az ünnepi műsor-
ban közreműködött a vasasi Berze Nagy János Népdalkar 
Mesterné Strausz Emőke vezetésével, aki a műsorban szó-
lót is énekelt, valamint a Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület Irodalmi köre az ünnephez illő szavalatokkal. 
Az ünnepi beszédet Vókó János címzetes igazgató úrtól 
hallhattuk, aki a tőle megszokott felkészültséggel méltatta 
István király életét és munkásságát. Az ünnepség végén a 
hagyományoknak megfelelően mindenki ehetett a meg-
szentelt kenyérből, valamint a melegre való tekintettel hi-
deg ásványvíz is jutott minden résztvevőnek. 

Ezúton mondunk köszönetet a szereplőknek, akik szín-
vonalas műsorukkal hozzájárultak a rendezvény sikeré-
hez, valamint minden megjelent kedves vendégünknek, 
akik velünk együtt ünnepeltek. A hideg ásványvizet Cseh 
Anikónak köszönhetjük.

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület 
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Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI 
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

A VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs 
Károly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

1978-at írtunk, amikor először lép-
tem át Vasas-bányaüzem kapuját, 
pedig nagyapám által elmesélt hor-
rorisztikus bányabeli omlásokról, 
sújtólégről, vízbetörésekről szóló 
rémtörténetei alapján elhatároztam, 
hogy soha, de soha, még a bánya kö-
zelébe se fogok menni, aztán az élet 
úgy hozta, hogy mégiscsak a bányá-
ban kötöttem ki. Öt év aláírásával 
csak három hónap katonasági időt, 
tíz év aláírásával pedig kedvezmé-
nyes lakást lehetett kapni, ehhez jött 
a hűségjutalom, plusz a többi mun-
kahelyhez képest magasabb és biz-
tos fi zetés, azt hiszem, ez elég jól 
hangzana sok fi atal számára most 
is, és abban az időben is nagyon 
jól hangzott.

Aztán eljött az első leszállá-
som napja, a kas úgy zuhant lefe-
lé, hogy azt gondoltam, itt a vég, 
görcsösen kapaszkodtam a ko-
sár kapaszkodójába, már lilult a 
kezem is, az adrenalin az egek-
be szökött, közben a vezérlécek 
ide-oda dobálták a kast és engem 
is, míg végre megérkeztünk a 4. 
szintre. Egy örökkévalóságnak tűnt 
az a pár másodperc, akkor ott arra 
gondoltam, hogy ezt még egyszer 
nem akarom átélni, én többet nem 
szállok le, leszámolok. De a java még 
csak ezután jött. Gyalog mentünk 
a 4. északi gurítóhoz, és minden-
hol azt a tömény, átható bányabűzt 
lehetett érezni, sőt volt olyan hely, 
ahol olyan záptojásszag (kénhidro-
gén) volt, hogy a reggelim majdnem 
visszakéredzkedett a gyomromból. 
A budapesti elvarázsolt kastély ju-
tott eszembe, amikor megláttam az 

első mozdonyt, olyan érzésem volt, 
mintha földrengés lenne, nem volt 
hely a menekülésre, kevés hely volt 
csak ahová félre tudtunk húzódni, és 
ahogy a vagonettek elszáguldoztak 
az orromtól pár centire, már biztos 
voltam benne, hogy ez életem utolsó 
pillanata, aztán ezt is túléltem. Majd 
az első nap után jött a második és azt 
követte még 14 év, nem voltak köny-
nyű évek, de anyagilag teljes bizton-
ságban érezhettük magunkat. Aztán 
lassan, de biztosan eljött az 1993-as 
év és minden jel arra mutatott, hogy 
nagy a baj. 

Egymást érték a tiltakozó gyűlé-
sek, kérvények aláírásai és elterjedt a 
hír –, lehet, hogy bezárják a bányát, 
aztán végül sajnos ez is bekövetke-
zett, ’93-ban bezárták Petőfi -aknát. 
(Van egy 9 perces dokumentum fi l-
münk az utolsó csilléről, ami meg-
nézhető az shvonline.hu oldalon.) 

Ennek kapcsán szeretnék meg-
osztani pár emléket egy régebbi bá-
nyásznapi bálról.

*
Míg működtek a bányák, a bányász-
napok mindig népszerű események 

voltak, ekkor kaptuk a hűségjutalmat, 
és így részünk volt anyagi és erkölcsi 
elismerésben is, sőt az év 365 napjá-
ból egy napot mi is megkaptunk, ez 
volt szeptember első hétvégéje, és ez 
csak a miénk volt, bányászoké, sőt 
még most is a miénk, azoké, akik lé-
lekben bányászok tudtunk maradni.

1982. szeptember első hetében, 
mikor a Bányász-kertben zenéltünk, 
a bányásznapi ünnepélyt követő bá-
lon megszámoltam és kb. 2000 főleg 
bányászokból és családtagjaikból ál-
ló vendégsereg gyűlt össze, aztán mi-
kor felcsendült a Fel, bányászifjak… 
című dal, az összegyűlt sereg még az 
erősítők hangját is túlharsogva éne-

kelte a refrént Fel, szerencse fel, 
jól fogjon a csákány…

Szabolcsfaluban, Hősök terén, 
Széchenyi-aknán, Komlón, Pé-
csett és az ország összes városá-
ban, ahol bányászat volt, minden-
hol a bányászok ünnepeltek és a 
bányászokat ünnepelték. Ennyi 
idő távlatából is jó érzéssel töl-
ti el az embert, hogy valaha elis-
mert szakma volt a miénk. Szép 
idő volt, mondhatnánk, és való-
ban így is volt, ugyan a bányász-
munka nehéz és veszélyes volt, 

és sokszor mérgelődtünk a pokolba 
kívánva a bányát, de úgy gondolom, 
akit egyszer vagy kétszer megcsapott 
a bánya szaga, az mindig jó érzéssel 
gondol vissza a bányában ledolgozott 
évekre, hisz a bányamunka igazi fér-
fi munka volt.

Úgy gondolom, ide illik egy volt 
osztálytársam, Novák József prédi-
kációjából idézett gondolat:

„Az életünk legnagyobb kihívásai 
most a legszebb emlékek…”

Bocz József, ex mozdonyos

Egy régi bányásznap emlékére
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Az ezredforduló idején - mikor 
a Vasasért Egyesület elnökeként 
tevékenykedtem – éreztem meg, 
hogy a civil szerveződések előtt 
milyen lehetőségek állnak. Érdek-
érvényesítő képességükkel, össze-
fogásukkal sokat tehetnek a tele-
püléseink boldogulása érdekében. 
Gondoljunk csak a 2000-es évek 
elején a Bétára tervezet hulladék 
akkumulátor-feldolgozó kohó épí-
tésének megakadályozására.

Képviselői munkám megkezdé-
sekor egyértelmű volt számomra, 
hogy a településeinken működő 
civil szervezetek támogatása min-
denképpen egy jó befektetés, ezért 
szorgalmazni kell új civil szervező-
dések megalakulását is. Csak azok a 
lelkes egyesületi tagok, lokálpatrió-
ták képesek a települések életében 
közérzetjavító, közösségi rendez-
vényeket, programokat szervezni, 
akik elkötelezettek, számos családi 
és munkahelyi gondjuk mellett haj-
landóak az önkéntes, sokszor a si-
ker öröméért végzett  munkára. Az 
eltelt hat esztendőben a meglévő 
civil szervezetek mellé újabbak ala-
kultak és elmondható, hogy több-
ségük szívós és kitartó munkával 
komoly eredményeket tett le a te-
lepüléseink asztalára. Talán megle-
pő azok számára, akik a közösségi 

életben nem vesznek rész, hogy a 
három településen – az egyházakat 
is beleszámítva – összesen 22 be-
jegyzett, és  6 be nem jegyzett civil 
szervezet működik. (Vasason: 9+3, 
Somogyban: 8+3 és Hirden: 5) Va-
lamennyien büszkék lehetünk erre, 
hiszen a városban nincs olyan vá-
rosrész, ahol a civilek ilyen számban 
és ilyen aktivitással dolgoznának 
a területeikért. Erről a munkáról 
már a városházán is elismeréssel 
beszélnek. Szinte valamennyi szer-
vezettel jó a kapcsolatom, a rendel-
kezésemre álló lehetőségek szerint 
igyekszem munkájukat segíteni, és 
mi tagadás, munkájuk számomra is 
időnként nagy segítséget jelent.

Vasason kiemelném a Vasasért 
Egyesület munkáját. Az egyesület 
partnerségi megállapodást kötött 
a vasasi és somogyi szervezetekkel 
és az összefogás eredményeként ké-
pessé váltak komoly pályázati ösz-
szegek elnyerésére, és hónapokon 
át tartó nívós programok megva-
lósítására. E programokról több-
ször olvashattunk e lap hasábjain. 
Ezekben a pénzínséges években 
nagy eredménynek számít, hogy 
némi önkormányzati támogatás-
sal kultúrházaink KoBeKo néven 
(Kodály-Berze-Kossuth) még ma 
is működni tudnak. Gondos mun-

kájuk eredménye, hogy Vasasnak és 
Somogynak sok év után ismét meg-
nyíltak a könyvtárai. Ez mind-mind 
a civil összefogás eredménye. 

A Szent Borbála Egyesület a vá-
rosban elsőként építette meg a nívós 
kivitelezésű Trianoni emlékművet, 
továbbá épített egy 1956-os ese-
ményekre emlékeztető kopjafát és 
a bányászati emlékpark folyamatos 
kialakítása is az érdemük. Már ha-
gyománnyá vált, hogy a jeles napo-
kon az emlékműveknél tartalmas 
ünnepségeket, továbbá más közös-
ségi programokat is szerveznek.

A nemrég megalakult Napüd-
vözlet Egészségmegőrző és Élet-
mód Egyesület jórészt egészség-
megőrző programokat készít, és 
ezen felül bevállalták a volt gyógy-
szertár épületének állagmegóvását, 
üzemeltetését és hasznosítását.

A Bányász zenekar, a Népdalkar 
és a citera zenekar produkciói vál-
tozatlanul színesítik az ünnepsé-
geinket, rendezvényeinket, tagjaik 
nagy lelkesedéssel és odaadással 
végzik munkájukat. 

Somogyban a Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület állami 
ünnepek, rendezvények alkalmá-
val tartalmas irodalmi összeállí-
tással szokott fellépni. Munkájuk 
sokévest tradíción alapszik.  Az 
egyesület sport és közösségi prog-
ramok szervezését is végzi. A Jiu 
jitsu szakosztályuk  jelentős ered-
ményeket ért el. 

A Tegyünk Egymásért Egyesü-
let jelentős energiát fordít a pályá-
zati programok megvalósítására. 
Nevükhöz fűződik az évente meg-
rendezésre kerülő Szent György 
napi egész napos program, melyre 
sokan szoktak kilátogatni  a muro-
mi kereszthez. Az állami ünnepek 
alkalmával ünnepségeket, megem-
lékezéseket szerveznek. 

A Somogyi Betyárok Lovas 
Egyesület a lovas sport népszerű-

Civilek a pályán
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sítését tűzte ki célul és már több 
fogathajtó bajnokságot szervezett. 
A Kossuth Művelődési Ház  felújí-
tása során jelentős fi zikai és szer-
vező munkát végeztek.  Sikeresen 
elnyert pályázati pénzből a ház ud-
varán kemence épült.

A Vasason és Somogyban mű-
ködő Bányász Szakszervezetek 
ápolják a bányász hagyományokat.

Hirden a Napsugaras Ősz Egye-
sület  tevékenysége is sokrétű. A 
település rendezvényeit produk-
cióikkal színesítik, kiállításokat és 
megemlékezéseket szerveznek.

Hird legnagyobb óhaja egy olyan 
közösségi ház, melyben nagyobb 
közösségi rendezvény is megtart-
ható. (Sajnos ezt még ma sem sike-
rült elérnünk, de nem mondtunk le 

róla.) Ezen a jogos igényen próbál 
segíteni a Hirdi Nőegylet (termé-
szetesen a rendkívül aktív férjekkel 
együtt), mikor minden évben meg-
rendezik a falunapot. A felállításra 
kerülő hatalmas sátor alapjául két 
év alatt elkészítették a betonozást, 
melyhez egy színpad is készült. Az 
anyagköltségben tudtam segíteni, 
de a munkát lelkes hirdi lakók vé-
gezték el a legnagyobb kánikulá-
ban. Tisztelem a kitartásukat.

Most már mindhárom telepü-
lésen van Polgárőrség, ugyanis ez 
évben Hirden is megalakították.  A 
vasasi polgárőrök újjá alakultak, ta-
pasztalataim alapján nagyon ered-
ményes, kitartó munkát végeznek. 

A lap terjedelme nem teszi le-
hetővé, hogy minden civil szerve-

ződés munkájáról részletesen ír-
jak. Mégis talán sikerült felkelteni 
azok érdeklődését, akik eddig nem 
vettek ugyan rész a közösségi élet-
ben, de a későbbiek során szívesen 
vállalnának önkéntes feladatokat. 
Nagy szükségét érzem annak, hogy 
a településen élő fi atalokat is von-
juk be a munkába. Ez biztosítaná a 
civil lét folytatólagosságát.

Szeretném képviselőkén meg-
köszönni a civil szervezetek va-
lamennyi tagjának és kiemelten 
a vezetőiknek, hogy eredményes, 
kitartó, önzetlen munkájukkal ní-
vós programokat, eredményeket, 
iránymutatást és méltóságot adtak 
a településeknek. 

Huba Csaba

FELHÍVÁS
A „NAPSUGARAS ŐSZ” Asszonyklub 
Egyesület felhívja Somogy-Vasas-Hird 

lakóit, hogy a 2012. október hónapban a 
Pécs Megyei Jogú Város pályázatán kiírt 
a LÉPJ – Légy  Pécs Jövője programok 
keretein belül  megrendezésre kerül a:

„HIRDI kiskertjeink 
termékének

kóstolója és cseréje” 
A kiállításon bemutatásra kerülő anyagot 
2012. október 4-én délután 17-19 óra, 
valamint október 5-én 17-19 óra között 

a Harangláb u. 16. szám alatti 
Faluházban leadhatja.

A kiállított anyagok: minden,
ami a kertekben megtermelt zöldség, 

gyümölcs, lekvár, pálinka, bor, régi feldolgozó 
edények és tárgyak stb. 

(A kiállításon való részvételi szándékát 
kérjük, jelezze 

a 72/267-087, 72/337-312 telefonon
az esti órákban.)

a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub tagjai
a kiállítás szervezői  

A sajtóból, a médiából sokat hallunk a gazdaság szinte minden 
te rületét érintő válságról. Azt is tudjuk, hogy városunk anyagi 
helyzete sem rózsás. Mégis tudok jó hírekkel szolgálni. 

Mindhárom településen a nyár során sikerült ismét némi 
eredményt elérni.

Vasason az Iskola köz zúzottköves burkolatára aszfaltszőnyeg 
került. A részönkormányzati keretből 621 eFt-ot és a választó-
körzeti keretemből 868 eFt-ot költöttünk a megvalósításra.

Somogyban elkészült a Sas utca egyik nyúlványának mart 
aszfaltozása. A részönkormányzat ehhez 429 eFt-al járult hoz-
zá, továbbá a körzeti keret terhére 184 eFt-ot biztosítottam.

Hirden a sportpálya melletti közösségi tér kialakítása 
már a múlt esztendőben a lakosok aktív közreműködésével 
elkezdődött. Idén a sátoralap második felét készítették el a 
lelkes hirdi lakók. Az anyag- és szállítási költségekre a rész-
önkormányzat  211 eFt-ot biztosított, melyet 190 eFt-al egé-
szítettem ki a körzeti keretből. A falunap már rendezettebb 
körülmények között kerülhet megrendezésre. 

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon hirdi lakók-
nak, akik a 40 fokos emberpróbáló melegben elkészítették a 
közösségi tér betonozási munkáit.

Huba Csaba

Részönkormányzati hírek
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szeptemberi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
Péntek 18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00

Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet.
Minden hónap első vasárnapján gyermekfoglalkozás.

Evangélikus Istentisztelet
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap 
11.00-kor Istentisztelet

Közérdekű telefonszámok

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
ORVOSI ÜGYELET: Lánc u. 12.: 515-104
DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033
H., Sz. P.: 13.00-17.00; 
K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268
H., Sz., P.: 08:00-12:00; 
K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708
H., Sz., P.: 8.00-12.00, 
K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvos: Dr. Papp Eszter:
337-754 és 337-901
a rendelési időről kérjük telefonon érdeklődjenek!

POLGÁRŐRSÉG: 0-24-ig, 
30/641-27-50

Polgárőrségi Hírek
Augusztusban 252 órát járőröztek pol-
gárőreink. A nyári szabadságoltatások 
kissé több feladatot állított elénk, mi-
vel sok család egy héten keresztül nem 

tartózkodott otthon. Ez időre segítségünket felajánlot-
tuk és kérték többen, hogy kicsit több fi gyelmet fordít-
sunk az ő házukra, területükre. 

Ezen felül az elviselhetetlen hőség különös munkát 
adott, hogy fi gyeljünk az idős lakókra és a településen 
egyedül mozgó gyerekekre.

E hónap 11-én a polgárőrség a rendezvény bizto-
sítása alatt indult egy csapattal az V. Vashídi Főző-

versenyen, ahol a jó hangulat, a 
csapatmunka eredményeként II. 
helyezést értünk el. Nagyon kel-
lemes napot töltöttünk el a sok 
kemény szolgálat mellett igazán 
ránk fér egy ilyen családias ren-
dezvény.  

Az egyre sűrűsödő feladata-
ink, a településünk biztonsága 
egyre több munkát követel tő-
lünk, így várjuk olyan lakók je-
lentkezését, akik szívesen segítenének ebben önként.
Telefonszámunk: 30/641-27-50.

Vezetőség

„Az élményekkel járó benyomások
lassanként eltűnnek emlékezetünkből,
de nem tűnnek el gyümölcseik”

A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI HÁZBAN MŰKÖDŐ
IFJÚSÁGI KLUB FELHÍVÁSA

IFJÚSÁGI KLUB 
HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK 15-19 -IG

PROGRAM KÍNÁLATUNKBÓL:
• Közösségépítő foglalkozások  • Személyiségfejlesztés
• Pályaválasztási tanácsadás  • Sport & társasjátékok 
• Közös uzsonna

A PROGRAMJAINK FENNTARTÁSÁHOZ AD OMÁNYOKAT 
ELFO GADUNK!

Felhívjuk a szülők szíves fi gyelmét arra, hogy a klub nem helyettesíti az 
iskolai napköziben elérhető szolgáltatásokat (pl. meleg ebéd, leckeírás)

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (09.09.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (09.16.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (09.23.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (09.30.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (10.07.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia
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S P O R T H Í R E K

KOBEKO felmérés, 
Önért & Közért 

A somogyi Kodály, Kossuth és a va-
sasi Berze Művelődési Házakat 
egyesítő KOBEKO Művelődési Köz-
pont 2012. szeptember 3. és no-
vember 30-a között felmérést végez, 
az itt élők művelődési, szórakozási, 
egészség-megőrzési és tanulási igé-
nyeiről. Amennyiben a kérdőív ki-
töltője megadja nevét és elérhetősé-
gét úgy részt vesz a 2012. december 
6-i sorsoláson.  Fődíj a vasasi Mo-
soly Étteremből egy 4 főre szóló 
extra családi a la carte ebéd, ingye-
nes házhozszállítással. A kérdőív 
elérhető http://shvonline.hu/kobe-
ko/, illetve papír formátumban a 
művelődési házakban, gazdabolt-
ban, Vali-boltban, patikákban.

Július utolsó napjaiban rendezték 
az atléták ifi- junior-utánpótlás pá-
lyabajnokságát. Nyíregyházán 
olyan felszereltségű és állapotban 
lévő stadionban volt a verseny , 
amilyenről a Baranyai atléták leg-
merészebb álmaiban sem lehet szó-
sajnos.

A versenyzők mellett az időjárás 
is mindent beleadott: volt rekkenő 
hőség, orkánszerű szél, szakadó 
eső, s mindez félóránként váltogat-
va egymást.

A junior leányok magasugró 
versenyét „természetesen” Czuth 
Réka nyerte 175 cm-es eredmény-
nyel, távolugrásban 578 cm-el a 
második helyet szerezte meg, hár-
masugrásban pedig 12,06-al har-
madik lett!

Kovács Ferenc az ifi fiúk 800 m-es 
síkfutását nyerte meg 1p 56,09-es 
eredménnyel, az 1500 m már nem 
sikerült ilyen jól –talán a fáradtság 
miatt- csak a 7. helyet sikerült meg-
szereznie, a 4p17mp-es eredmény 
gyengébbre sikerült a tudásánál.

Récsei Rita az ifi leányok 5000 
m-es gyaloglásában szoros ver-
senyben szerezte meg a második 
helyet 26p 03.6mpes teljesítmény-
nyel.

Srp Miklós térdsérüléséből fel-
épülve , csak a technikára figyelve 
is főlényesen, 52p21mp -el nyerte 
meg a junior fiúk 10 km-es gyalog-
lását.

Foci hírek

Győzelem az első meccsen
Nagyszerű, már-már heroikus győzelemmel kezdte az 
új idényt a Bányász TC csapata, amely a szezonnyi-
tón Hercegszántóra látogatott. Ez a település már nem 
is Baranya, hanem Bács-Kiskun megyében található, 
külön érdekesség, hogy itt született Albert Flórián, az 
egyetlen magyar aranylabdás futballista.

A meccsre összesen tizenegy játékossal érkező va-
sasiaknak már a kezdés előtt újabb gondja akadt: Vö-
rösvári papírjaival nem volt minden rendben, ezért a 
bíró nem engedte játszani. Tíz emberrel állt ki tehát a 
Bányász, amely azonban így sem hagyta kibontakozni 
ellenfelét, akik csak egy tizenegyesből tudtak betalál-
ni, a meccset azonban végig a Bányász uralta. Nehéz, 
de megérdemelt siker volt ez, ami erőt adhat a folyta-
táshoz, például szeptember 2-án, az Ivándárda ellen.

Bővebb beszámolóért látogassanak el újságunk honlap-
jára, a www.shvonline.hu-ra!

Hercegszántó FC – Bányász TC 1-2 (0-1)
Baranya megyei IV. osztály, A-csoport
Hercegszántó, 100 néző
Hercegszántó FC: Szilágyi(Frányó)-
Somogyi, Stefanik, Reusz, András-
Szkeledzsia(Nagy), Bajkó(Medzihorszki I.), Kovács, 
Orosz, Medzihorszki B., Horváth
Bányász TC: Schneider-Csordás, Pataki, Kerner, Bo-
dor-Róth, Papp, Sipos, Bárhoff -Kordé
Gólszerző: Kovács (56’), illetve Kordé( 22’, 71’)
Sárgalap: András, illetve Papp, Pataki

A csapat meccsei szeptemberben:
09.02., 16:30  Bányász TC – Ivándárda SE
09.09., 16:30 Bári SE – Bányász TC
09.15., 16:30 Lovászhetény FC – Bányász TC
09.23., 16:00 Bányász TC – Borjádi SE
09.30., 16:00 Sátorhelyi SE – Bányász TC
Köszönet Schmidt Csabának a pálya környékének 
rendbetételéért, régen volt már ilyen szép ez a terület!
További információk újságunk honlapján és Facebook-
oldalán!

u

Újabb Bajnoki Címek!

S P O R T H Í R E K
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET

 adószáma: 18305434-1-02

 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.

Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök

Szerkesztik: a települések lakói és

 civil szervezetei

Megjelenik: havonta, 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.

• somogyi, vasasi és hirdi patika

• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.

• KoBeKo Művelődési Központ,

   Kossuth L. Művelődési Ház,

   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 

   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

Tömör Balázs:  +36/20/207-0656

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vízvezeték szerelés
hétvégén is!!!

szerelvények cseréje,
vízvezeték csere épületen 
kívül és belül, szennyvíz-

csatorna, csapadék-
csatorna fektetés. 

Tel.: 06-30-8693779

Vasas- Somogy,

Hírdiek figyelem!

A Globusbau – Pécsiglas kiterjeszti 
az üvegező szolgáltatását a pécsi 

keleti városrészre! 
Ingyenes felméréssel vállalunk  

Üveges szolgáltatásokat,
szobafestést, mázolást, kerítés

és házfestést, hőszigetelést.
30 éve

Készítünk ajtóvédő előtetőket, fe-
lülvilágítókat, szélfogókat, terasz-
fedéseket, polikarbonát és plexi 
szerkezeteket. Vállaljuk, üveg és 
fémkorlátok készítését, újra üve-
gezését, javítását, kosarasgéppel, 
ház mellett lévő veszélyes, nem 

dönthető fák favágását fentről da-
rabolással, és lakás zavarok elhárí-

tását, javításokat, karbantartást.

Pécs Zsolnay u 25 
Tel.: 72 33 33 66 napközben, 

vagy 20 957-7166 
weblap: www.pecsiglas.hu

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS

Háztartási gépek, hűtők, villany tűz-

helyek, hőtárolós kályhák, villanybojle-

rek, zárak, csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
Műszak i  v i zsga

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

prima web
ON-LINE SHOP

E-havi találós kérdésünk, hol van 
ez a ház? A megfejtéseket a szer-
kesz tőség címére kérjük elkülde-
ni. Kossuth L. Művelődési Ház, 
Somogy, Búzakalász u. 47. vagy a 
mihir2007@freemail.hu e-mailra. 
A helyes megfejtők között megle-
petés ajándékot sorsolunk ki.

A múlt havi rejtvény megfejtése: 
Vasas Petőfi aknai lakótelep 
egyik melléképülete, a nyertes. 
Brauner Szilvia, nyereményét át-
veheti a vasasi gyógyszertárban.

APRÓ

Csendes környéken 80m2 
alapterületű 2 szobás családi ház 

eladó. Érdeklődni: 06-30-269-2474
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