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Elkezdődött az új tanév a vasasi is-
kolánkban is. Pici és aranyos gyer-
mekarcok léptek a búcsúzó nyolca-
dikosok helyébe, akik kíváncsian 
ismerkednek az iskoláslét rejtelmei-
vel. Az első osztály a tanévnyitó ün-
nepélyen kedves műsorral mutat-
kozott be, amit ezúton is köszönünk 
nekik és felkészítő óvó nénieiknek! 
Az új iskolás generáció osztályfő-
nöke Csörsz Jenőné Irénke néni, 
aki persze mindent megtesz az is-
kolakezdés zökkenőmentességéért. 
Kis elsőseink: Bedő Barbara, Bog-
dány Dávid, Farkas Olivér Grófó, 
Fodor Natasa, Hollósi Richárd, Hu-
szák Márton, Kardos László, Mi-
tyók Roland Bendegúz, Puskás Zol-
tán, Rózsa Bakacsi Kevin, Zsagár 
Alexandra.

Ettől a tanévtől a vezetőség és a 
tanári kar új szabályokat vezetett be 
az iskolai fegyelem erősítése érde ké-
ben. E szabályzat része, hogy az is-
kola bejárati ajtaja tanítási idő alatt 
zárva van. Az udvari szünetekben az 
iskola hátsó, sportpálya felőli udva-

rát használjuk, ahonnan a gyerekek 
nem tudják elhagyni az iskola terü-
letét, így mindig szem előtt vannak. 
Továbbá a gyerekek biztonsága ér-
dekében az iskolaudvart körbekerít-
jük. Kérjük a környéken lakókat, 
hogy átjárásra az iskola előtti parko-
lót használják! Meggyőződésünk, 
hogy ezek a szabályok közös érdeke-
inket szolgálják.

Több pécsi kulturális programot 
szervezünk a félévben diákjaink szá-
mára. Ebben az évadban a Pécsi 
Nemzeti Színház műsorára tűzte a 
János vitézt, amelyet szeretnénk isko-
lánk tanulóival megnézni. A Tudás-
központot is végre meglátogatjuk, az 
e programokkal kapcsolatos részlete-
ket, a pontos időpontokat természe-
tesen az iskolában fogjuk kihirdetni.

Az október 6-ai műsort idén az 
5. osztályos tanulókkal próbáljuk. 
A műsorban szereplő tanulók Bar-
talos Mendi, Bedő Bernadett, Dal-
los Szilvia, Fritz Máté, Hegyközi 
Patrik, Horváth Patrik, Keszler 
Gergő, Korom Norbert és Nagy 

Anita. Az ünnepség október 5-én 
az iskolai nagyszünetben 10 órakor 
tartjuk. A programra sok szeretettel 
várjuk az érdeklődő szülőket! Az 
október 23-i műsort a 8. osztályos 
tanulókkal fogjuk próbálni, erről a 
következő számban beszámolunk.

Akikre büszkék vagyunk:
2012. szeptember 18-án megrende-
zett városi tehetségkutató atlétikai 
futóversenyen iskolánk tanulói na-
gyon szépen szerepeltek.  Az alábbi 
egyéni eredmények születtek:
60 méteren 

7. helyezett Engelsbach Balázs 5. o. 
100 méteren 

3. helyezett  Tornai Benjámin 8. o.
600 méteren 

4. helyezett  Engelsbach Balázs 5.o.
800 méteren 

1. helyezett Tornai Benjámin 8.o.
2. helyezett Buzás Sándor 8.o.
5. helyezett Bogdány János 8.o.
6. helyezett Csokonai Roland 8.o.
8. helyezett Bogdán Márk 7.o.

A vasasi iskola hírei

Kolping Hírek
Településeink oktatási intéz-
ményei részére ismét érkezett 
a nördlingeni Schiller iskolá-
ból adomány. Ezenkívül gyó-
gyászati segédeszközöket is 
kaptunk/ járókeret, szoba wc, 
stb./Októberben ismét lesz 
ruhaárusítás a Kolping ház-
ban szerdánként 15-18 óráig. 
Az adományok elszállítását is 
a nördlingeni Kolping család 
fi nanszírozta.
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2  2012. októberSok Hírünk Van

Még a múlt év végén került kiírásra az a közbeszerzési 
pályázat, melynek során a BIOKOM kiszervezte a köz-
területek fenntartását. Területeinket a Pécs keleti kör-
zethez akarták csatolni, és ezen az összevont területen 
a közmunkások helyett egy vállalkozó végezte volna a 
munkát. Akkor én nagyon elleneztem ezt több okból. 
Egyrészt a közmunkásaink munka nélkül maradtak vol-
na, másrész a munkák elvégzésének minősége biztosan 
romlott volna. Sok lobbizás után sikerült elérni, hogy 
a helyi közmunkásaink megmaradjanak, sőt közülük 
hárman BIOKOM alkalmazásba is kerültek. Ők a helyi 
körülményeket jól ismerik, rálátásuk van a területre és 
munkájukkal mindig meg voltam elégedve. Ennyivel 
tartoztam nekik és ma már láthatjuk az eredményeket is.

A kötelezően ellátandó feladatokon túl olyan munká-
kat is el tudnak végezni, melyet a mai pénzínséges világ-
ban más módon lehetetlen lenne megoldani.

A közmunkásaink létszámát  időlegesen sikerült meg-
növelni várhatóan két hónap időtartamra, a meglévő ál-
lomány munkáját további tíz fő segíti.

Ezáltal lehetőség nyílik olyan munkák elvégzésére, 
amelyekre az elmúlt évtizedekben nem volt lehetőség.

A legnagyobb problémákat a csapadékvíz elvezető 
rendszerek, árkok és az utak állapota okozza, ezért ezek 
karbantartását végzik jelenleg.

Többfelé látványos eredménye van a munkájuknak. Va-
sason a Bencze József utca és az „M” utca padkáját tisztítot-
ták meg egészen a Petőfi  aknáig az évtizedek alatt lerakódott 
útszéli földtől, szeméttől. Az elburjánzó növényeket kiir-
tották, visszavágták. Elkészült a régi patika előtti útszakasz 
padkázása is. A „D” utcában elvégezték az árkok tisztítását, 
szemét elhordását. Ha a rendelkezésre álló időbe belefér, a 
Parcsin utca karbantartását is meg fogják csinálni. Hirden 
a Tömörkény utca teljes hosszában kiássák az árkot az utca 
mindkét oldalán. A munka nagyságát talán az elszállított 
földmennyiséggel lehetne mérni. Eddig 8 konténernyi föld  
kitermelése és elszállítása történt meg. Somogyban is már 
néhány árok tisztítása elkészült, de még várhatóan a Búza-
kalász és Mázsaház utcai levezető árkok és átereszek kar-
bantartása is meg fog történni. A tervek szerint a Somogy 
utcából a Gát utca irányába húzódó árok is sorra fog kerül-
ni. Elvégezték már a Somogy utca padkázását is.

Hirden jelentős nagyságú önkormányzati bel- és külte-
rületek parlagfű-mentesítését, bozótirtását végezték el, me-
lyek egyébként nem a körzetükhöz tartoznak.

Az eltelt hetekben a Biokom jelentős kátyúzási mun-
kálatokat végzett a településeinken.  Több helyen kija-
vította az ISPA beruházás szakszerűtlen kivitelezéséből 
adódó útsüllyedéseket. Itt kiemelném Vasason a Bethlen 
Gábor utcát, Somogyban a Somogy utcát és Hirden a 
Szabadföld és Pór Bertalan utcákat.

Ezen kívül is terveznek még útjavítási munkálatokat 
illetve néhány áteresz kitisztítását.

Huba Csaba

Önkormányzati hírek

Az idén is jó hangulatban telt a szeptember 15-én megtartott szüreti 
fesztivál Vasason. Az idő bár borúsan kezdődött, de végül kedvezett 
a felvonuló fiataloknak, akik vidámságukkal, táncukkal megadták 
az egész nap jó hangulatát és kedvet csináltak az esti mulatságra. Az 
érdeklődők, az óvoda udvarán tartalmas műsort láthattak, sütemé-
nyeket, ill. bort kóstolhattak, a kicsinyek kipróbálhatták a kisvasutat 

és a körhintát, míg várták a lovas kocsin érkező fiatalok bemutatko-
zó táncát. Az egész napot egy jó hangulatú bál zárta. Ezúton szeret-
nénk megköszönni minden résztvevőnek, szereplőnek, segítőnek 
a közreműködését, hogy ezzel is segítették a vasasi iskola tanulóit. 
További fotó és videofelvételek az shvonline. hu oldalon láthatók.

Köszönettel: Vasasi Szülői Szervezet.
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Az Egészség-nap keretében délelőtt 
10 órától este hatig előadások hang-
zottak el orvos és természetgyógyá-
szok közreműködésével, mozgásfor-
ma bemutatókat láthattak az 
érdeklődők és élő ételeket, italokat, 
bio és makrobiotikus finomságokat 
kóstolhattak. A rendezvény teljes 
időtartama alatt gyógyítók ingyenes 
kezelésekkel, tanácsadással szolgál-
ták a hozzájuk fordulókat. A gyerme-
keknek a kertben hangulatos, tágas 
tér volt biztosított felügyelettel krea-
tív játékokra és még a magyarság ősi 
írásmódjával, a rovással is ismerked-
hettek.  Az udvaron felállított sátrak-
nál helyi kézművesek, termelők ter-
mékeit és az egyesület által termelt és 
gyűjtött gyógynövényeket, olajos 
magvakat lehetett vásárolni. Az épü-
let udvara, kertje is megújult. A 
program egyben a LÉPJ, Légy Pécs 
Jövője nyertes pályázat nyitó prog-
ramja is volt. Bemutatásra került az e 
pályázat keretében már elkészült bo-
zótkomposztos zöldgéges ágyás és a 
fűszerspirál. A későbbiekben e prog-
ram keretében öshonos gyümölcsfaj-
ták ültetésére és csibetraktor készíté-
sére is sor kerül majd.

A rendezvényen a helybelieken túl 
többen vettek részt Pécsről, Komlóról, 
még távolabbi településekről is. A kö-
zel százötvenen főt vonzó eseményről 

a résztvevők-köztük a hagyományos 
orvoslás szakemberei is - pozitívan 
nyilatkoztak. A gyógyítók közül a 
csontkovács volt a legközkedveltebb. 
Utólag több visszajelzés érkezett arról, 
hogy olyan hosszan tartó térd és ge-
rinc fájdalmakat is megszűntetett, me-
lyeknél eredménytelennek bizonyult a 
hosszas gyógyszeres kezelés. Egyesüle-
tünk felé jelzett igényeket szívesen to-
vábbítjuk felé, és arra is mód nyilhat, 
hogy több érdeklődő esetén a jövőben 
helyben (székházunkban, Bethlen G. 
u. 8) is igénybe vehessék a szolgáltatá-
sait (természetesen ekkor már ellen-
szolgáltatás fejében). A nap utolsó elő-
adója prof. dr. Papp Lajos szívsebész 
volt. Karizmatikus személyisége le-
nyűgözte a szép számú hallgatóságát. 
Méltatva az egyesület törekvéseit arról 
is beszélt, hogy a mai pénzorientált vi-
lágunkban milyen nagy jelentősége 
van az egészségünk szempontjából an-
nak, hogy azt ne visszaszerezni akar-
juk, hanem megtartani és ennek útja 
sok mozgáson, tudatos és mértékletes 
táplálkozáson, természetes életvitelen 
keresztül vezet. 

Bízunk abban, hogy a felavatott 
székházunk e megnyitó rendezvényt 
követően otthonul szolgálhat majd 
minél több építő, pozitív, testi-lelki 
egészséget szolgáló kezdeményezés-
nek. Éppen ezért várjuk szeretettel 

mindazok jelentkezését, akik a kö-
vetkező programokhoz szívesen 
csatlakoznának:

A test és a lélek harmóniáját szol-
gáló olyan jógafoglalkozások, me-
lyeket a jövőben keddi és pénteki 
napokon 17,30 perctől úgy folyta-
tunk, hogy a foglalkozások első órá-
jában az izületekre és mirigyekre ha-
tó olyan átmozgató, energetizáló 
gyakorlatokat veszünk, melyek élet-
kortól, gyakorlottságtól, kondíciótól 
függetlenül végezhetőek. A foglalko-
zások második órájában haladó jó-
gagyakorlatokra lesz lehetősége 
azoknak, akik már régebb óta gyako-
rolnak és a céljuk nem csak az egész-
ségük megőrzésére irányul.

Havi rendszerességgel szervezett tú-
ráinkon szakképzett és avatott túrave-
zető kalauzol bennünket. A következő 
túránkon a zselici Sasrétre látogatunk. 
A 10 kilóméter körüli távok nem meg-
erőltetőek és a jó társaságban, szép 
környezetben, jó beszélgetések köze-
pette észrevétlenül fogynak a kilómé-
terek és a fölös kilók is.

A közeljövőben infraszaunát állí-
tunk be és bejelentkezés alapján lehet 
igénybe venni a szolgáltatást.

Egyesületünk blogoldalára köz-
kívánatra feltesszük azoknak az éte-
leknek a receptjeit, melyeket meg-
kóstolhattak az egészség-napon a 
résztvevők. Szintén a felmerült igény 
alapján a sok hasznos egészségmeg-
őrző információ közt olvasható lesz  
az elhangzott előadások anyagána jó-
része is.

Tiszta szívből azt reméljük, hogy ez 
a ház, ez a formálódó kis közösség, 
ahova Önt is szeretettel várjuk az em-
berek javát, egészségét fogja szolgálni.  

Ezúton is megköszönöm az egye-
sületünk aktív tagjainak, hozzátarto-
zóinknak és segítőinknek azt a sok 
áldozatos munkát, mely lehetővé tet-
te, hogy a semmiből otthont, műkö-
dő közösséget varázsoljunk.

Elérhetőségünk: Napüdvözlet 
Egészségmegőrző és Életmód Egye-
sületPécs-vasas, Bethlen G. u. 8. 

Tel.: 06/30/ 603-6507, 
blogoldal:napudvozlet.blog.hu

Szőts Rózsa egyesületi elnök

FŐ AZ EGÉSZSÉG!
Vasasi „Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód Egyesületünk szeptember 
9-én nagyszabású rendezvénnyel avatta fel székházát.  „A Természetes Egész-
ség” Napjának kezdetén Huba Csaba képviselő méltató szavak kíséretében 
vágta át a nemzeti színű szalagot és ezzel az egyesület tagjai és segítői másfél évi 
áldozatos munkája gyümölcseként a kitűzött célok szerinti használatra is bir-
tokba vehették a belül már szépen rendbehozott épületet.

SHV_2012-10.indd   3SHV_2012-10.indd   3 10/1/2012   9:13:32 AM10/1/2012   9:13:32 AM



4  2012. októberSok Hírünk Van

Ennek a hangulatos, szép kornak az 
emlékeiről kérdezem Göndöcs János-
ról özvegyét, Zsuzsát.

– Mikor és hol kezdte Jani a ze-
nélést?

– 1948 telén a baranyai kis faluban 
Kékesden született. Gyermekként 
Pistivel, a testvérével autodidakta 
módon, zenei alapképzés nélkül is-
merkedtek a tangóharmoni-
kával. Tizenkét-tizenhárom 
éves lehetett, amikor a szü-
lők munkalehetősége miatt 
a család Vasasra költözött. 
Itt a meglévő felnőtt fúvósze-
nekar mellett a karmesterek 
az iskoláskorúak részére, az 
utánpótlás érdekében kotta-
olvasást és a fúvós hangsze-

rek használatát is taní-
tották. Jani baritonos 
lett. Aztán a bányász-
zenekar működése 
néhány évig szünetelt, 
majd a ’70-es évek ele-
jén ismét előkerültek a 
Bányászotthon padlá-
sán raktározott hang-
szerek. Közben a világ 
könnyűzenei változá-
sai magukkal hozták 
az elektromos gitárok, 

billentyűs hangszerek használatát. 
A középiskolai évei alatt Vasason a 
barátaival (Németh Tamás, Starcz 
Andor, Kengyel Feri, Friedszám 
Jancsi) és a testvérével, a Gépipari 
Technikumban osztálytársaival, a 
katonai ideje alatt a katonatársaival 
alakított zenekarban szórakoztatta 
az adott közönséget. A zene nem-

csak kikapcsolódást, hobbit jelen-
tett az életében, hanem a családunk 
megélhetéséhez kereset kiegészítést 
is. A baranyai falvak lakodalmaiban, 
bálokban fontos volt a népi hagyo-
mányokra épülő magyar fúvószene 
ismerete is. Jani ezt a fajta zenélést 
– mármint trombitás – a szilágyi 
Kaszás Sándor, valamint a lothárdi 
zenekar prímása, Hegyi Győző segít-
ségével sajátította el.

 – Máshol is zenélt még?
– Igen, 1972-ben alakult a Hosz-

szúhetényi Népi Együttes, ahova 
Kaszás János (édesapám) hívására 
ment el prímásnak, és a bányász fú-
vószenészek közül Schlégl Antal kar-
mesterrel közösen megszervezték az 
együttes zenekarát. Tóni bácsi mel-
lett a hangzás, a hangszerelés tudo-
mányáról szerzett ismereteket. Ezzel 
kezdetét vette egy népi hagyomány-

ápoló misszió, ami az együt-
tes és a családunk életében a 
mai napig tart. Jól megkore-
ografált csárdásokat, gyors-
csárdásokat és verbunkokat 
népi ruhákba öltözött éneke-
sek, táncosok adták elő fúvós 
kísérettel. Az együttes jó né-
hány országba eljutott, igen 
sok díjat, elismerést szerzett. 

Zenészek élete Vasason a '60-90-es években

Göndöcs János emlékére 
Vannak, akik már rég eltávoztak közülünk, mégis olyan értékes és meghatározó nyomokat hagytak maguk után, amelyre 
azok, akik ismerték őket, szívesen emlékeznek vissza. Ilyen ember volt Göndöcs János is.

Kb. 1977-ben a Vasasi Bányász Kultúrház előtt jártam, ahonnan kihallatszott egy tisztán szóló, kétszólamú ének. 
A dr. Zsivágó zenéjét az Álomvilágot hallottam, ez annyira tetszett, hogy megvártam a következő számot is, ami 
egy ütemes fox volt, ha emlékezetem nem csal, a Stux úr, majd ezt követte egy kb. fél órás csárdás, gyorscsárdás és 
verbunk egyveleg. Azt hiszem, ekkor kedveltem meg ezt a méltánytalanul elhanyagolt zenei műfajt: a mulatós, népi 
magyar zenét. Göndöcs János (trombita, gitár), Fuchs Miklós (trombita), Németh Tamás (dob), Bali Gyula (orgona) 
és Schleining János (gitár) nagyon értettek a jó hangulat megteremtéséhez, évekig zenéltek együtt lakodalmakban, 
bálokban, valamint bányász- és egyéb rendezvényeken. Volt egy felismerhető hangzásuk, Jani énekelte a prímet, 
Miki pedig rátercelt, és a trombitaszólóknál is többnyire két szólamban játszottak. Szívvel-lélekkel zenéltek, mely-
lyel mindig maximálisan kiszolgálták a szórakozásra, jó hangulatra, táncolni vágyó közönségüket. Minden vendég 
igényét ki tudták elégíteni sokrétű zenéjükkel, játszottak beat-, rock-, diszkózenét, a csárdás-gyorscsárdás-verbunk 
egyvelegekkel pedig hagyományt teremtettek, melynek hatása jelenleg is visszatükröződik a vasasi és hosszúhetényi 
szüreti felvonulásokon, bálokon és lakodalmakban.
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Egyébként a mai nevén –  HOSSZÚ-
HETÉNYI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET – 2012. szeptember 
15-én a Komlói színházban ünne-
pelte fennállásának 40. évfordulóját, 
ahol méltóképpen megemlékeztek 
a korábbi táncosok, zenészek tevé-
kenységéről. (Az shvonline.hu olda-
lon meghallgatható és letölthető egy 
kb. 60 perces előadás a Hosszúhetényi 
Népi Együttes műsorából, ahol még 
Göndöcs Jani fújta a trombitát.)

– Tudnál-e mondani pár vicces 
történetet a zenész múltjából?

– A hosszúhetényi együttesben, 
több éven keresztül Zsuzsa és 

Gabi lányaink mellett jó magam 
is táncoltam. Egyik alkalommal, 
amikor tréfás kedvében volt az 
édesapjuk, azt mondta: Most az-
tán úgy táncoltok, ahogy én aka-
rom, ahogy én fújom! Janit sok 
bolondságra rá tudták venni a 
vendégek. Egy alkalommal a la-
kodalom vége felé felültették egy 
tehén hátára, és onnan kellett fúj-
nia a talpalávaló t, a nadrágja úgy 
átvette a tehén szagát, hogy csak 
többszöri mosással lehetett újra 
használhatóvá tenni.

– Mi volt János civil foglalkozása, 
hol dolgozott?

– Az érettségi után villanysze-
relő volt az uránbányában, majd 
jött a katonaság. Ezt követően a 
kendergyárban dolgozott néhány 
évig, és mivel tartalékos tiszt volt, 
a KIEG munkát kínált neki a pa-
rancsnokságon, amit el is foga-
dott, ide civilként járt be, de mikor 
azt kérték, hogy húzzon katonaru-
hát, azt már nem vállalta. Ezután 
a szénbányák villamos üzemének 
alkalmazásában hosszabb ideig 
Vasason is tevékenykedett. 1994 
januárjában egészségi állapotára 
való tekintettel kérte a leszázalé-
kolását. A rokkantsági határozatát 
megkapta, de az első nyugdíj kifi -
zetését már nem érte meg, április 
21-én álmában érte a halál.

 Bocz József

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

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. Támuly Éva: 337-754
H., Sz., P.: 8:00 – 12:00
K., Cs.:  13:00 – 17:00

POLGÁRŐRSÉG: 0-24-ig, 
30/641-27-50

E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? 
A megfejtéseket a szer kesz tőség címére kérjük 
elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, So-
mogy, Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@fre-
email.hu e-mailra. A helyes megfejtők között 
meglepetés ajándékot sorsolunk ki.

A múlt havi rejtvény megfejtése: Somogy, 
Búzakalász u. 82. Nagy örömünkre rengeteg 
helyes megfejtés érkezett, a szerencsés nyertes: 
Bánfai Antal, somogyi lakos. Nyereményét át-
veheti a vasasi, vagy somogyi gyógyszertárban.
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Tisztelt Polgártársak, Tisztelt Hirdi lakótársak!
Azt már tudattuk előző cikkünkben, hogy 2012. június 

1-én megalakult a Hird Polgárőr Egyesület! Megalakulá-
sunk óta sok minden történt, mire a Polgárőrség szept-
ember 1-én megkezdhette a szolgálatot.  

A teljesen ingyen felajánlott szolgálati idő a 30 fős pol-
gárőr tagságunknak nagyon sok áldozatot, a családtól 
elvett idő feláldozását, valamint fáradtságot követel. Vál-
laltuk!  Óriási anyagi költség az is polgárőrönként, hogy 
amíg nincs egyesületünknek saját gépjárműve,  a tagság 

saját költségére járőrözünk a tagság saját gépjárműveivel. 
Tisztelet azoknak, akik ennek ellenére vállalják a szolgá-
latot. Vállaltuk! Ahhoz képest, hogy e szolgálat teljesen 
önfenntartó, mely csak a lakosság támogatását , és majd 
talán az önkormányzat némi támogatását élvezheti, szer-
vezés közben nagyon gyakran falba ütköztem. 

Nagyon sok esetben keserűen vettem tudomásul, hogy 
hiába igyekszik valaki a közösség érde kében tenni vala-
mit, nagyon sok kört kell futni, hogy elnyerjük a bürok-
raták és a „hitetlenek” elismerését és támogatását. És még 
nincs vége. Még mindig van függőben lévő ügy, mely re-
méljük hamarosan megoldódik és csak az Önök, a lakók 
szolgálatára tudunk koncentrálni.

Az induláshoz 2013 január 1-től a Pécsi Polgárőr Szö-
vetség adja támogatását, melyet polgárőrségünk felruhá-
zásával meg is előlegezett, és ezt nagyon köszönjük. 

Nagyon örülünk annak, hogy a MÁV a Vezérigazgató-
ság  szerződéssel térítésmentesen átadta a hirdi vasútál-
lomás volt forgalmi irodáját, valamint a várótermét. Igaz, 
fel kell újítani, kifesteni, itt-ott vakolni, és a külső teret 
parkosítani, de a miénk! 

Ez lesz a székhelyünk. Hirdi út 18. sz.
Nekiálltunk a munkálatoknak és rövid időn belül 

rendbe szeretnénk tenni  Hirdi Polgárőr Egyesület szék-
helyét. Utána vonalasi telefont köttetünk be, mely nyilvá-
nos lesz, és  kapcsolatot tudunk tartani lakótársainkkal. 

A képen felajánlással végez  tereprendezési munkála-
tokat. Novák úr és Gombkötő úr, akik sokat tesznek 
munkájukkal Polgárőrség székhelyének kialakításában. 
Köszönettel tartozunk nekik.

Jelenleg is hívni lehet a szolgálatban lévő Polgárőrség jár-
őreit a következő mobil számon: 06 20 3888-679.

 Október hónaptól minden hét Csütörtök 1700-tól 
1900-ig fogadó órát tartunk a Hirdi út. 18.sz. alatti iro-
dánkban. Forduljanak hozzánk bizalommal.

 Természetesen a szeptember 1-én megkezdett szolgá-
lat folyamatos, és a fogadó órán bejegyzett  panaszokat 
észrevételeket is a jelzett helyszínen figyelni fogjuk.

 Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy közvetlen családi 
problémákkal ne forduljanak a Polgárőrséghez, mert azt 
megoldani mi sem tudjuk.

Hirdi Polgárőr hírek
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„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 ADOMÁNYOKAT ELFOGADUNK!

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

Kivétel az erőszak, amiben a rendőrség kiérkezéséig 
segíthetünk, vagy megakadályozhatunk.

Szeptemberben sok mindenbe beleszaladtunk mely 
azonnal próbára is tette szolgálatunkat. Első napokban 
járőrtársaink Vasas és Hird között kábellopást fedeztek 
fel. Kb. 50 m vasúti kábelt loptak el ismeretlen tettesek. A 
Rendőrség és a MÁV értesítve lett. A területet figyeljük.

A Hirdi Nőegylet rendezte meg a nálunk is már hagyo-
mányos „Falunap”-ot  amelyhez úgy érezzük mi is hozzá 
tudtunk járulni. Felajánlással bevállaltuk a pénteken felépí-
tett és berendezett rendezvény sátrak és tartozékok őrzését 
a rendezvény megkezdéséig, majd a befejezése után a bontás 
megkezdéséig 2-2 fővel. A rendezvény alatt váltásban plusz 
2-2 fő járőr szolgálat felügyelte a község rendjét, nyugalmát. 
Biztosítottuk a kisvonat útját a 6-os útnál forgalom irányí-
tással, útbaigazítottuk a rendezvényre érkezőket stb. 

Gépjárműves járőrszolgálat ezen a napon 18 órán keresz-
tül folyamatosan, tartott, valamint az őrzés 11+8 óra. Ezen 
a hétvégén polgárőreink 37 órát szolgáltak, és összesen 64 
km-t közlekedtek gépjárművel.

A szeptember 15-ig  összesen 85 órát töltöttek szolgá-
latban, szolgálati idő alatt  összesen 217 km tettek meg 
saját gépjárművükkel területünkön belül, mely nagyon 
nagy járőr körzetet foglal magába. Kerékhegy, Hird lakó-
körzet, Zámor présházak, Hirdi szőlők, Harangláb u. 
buszfordulóból kifutó földes utak, volt laktanya raktárak 
a homokbányáig, területünkön áthaladó használaton kí-
vüli vasúti vonalak őrzése megfigyelése stb.

Köszönjük azokat a felajánlásokat, melyeket szolgálat 
közben kaptunk lakótársainktól. Tudván, hogy üres helyisé-
gekkel kezdjük a Polgárőrséget, székek, asztalok, szekrény, 
íróasztal, még egy pár walki-talkit is kaptunk. Mindennek 
nagyon örülünk.. 

Reméljük, hogy mindenkinek fontos, hogy ezzel is javít-
suk biztonságérzetünket, és reménykedünk, hogy mi is visz-
szatartó erővé válhatunk a betörésekkel szemben. Minden-
hol természetesen nem tudunk ott lenni, de mindent 
megteszünk, hogy megakadályozzuk az ilyen eseményeket.

Hird, 2012. 09. 15.
Tisztelettel: Csőkör Lajos Elnök

Október 26-án 16–21 óráig 
rendezzük a 

II. Vasasi Tökfesztivált. 

Helyszíne a vasasi iskola. 
Programok:

Töklámpás, tökszoborfaragás – 
hozott tökből

Ugrálóvár
Diszkó, fi lmvetítés

Sátor üdítővel és egyéb 
fi nomságokkal

Lufi , vattacukor, nyalókák
Sült tök, zsíros kenyér, 

szendvics, csalántea
Értékeljük a legsikerültebb 

faragványokat és 
a legrondább jelmezeket!!!
Programjainkra mindenkit

sok szeretettel várunk!

Gyors, könnyű és fi nom sütemény

Szórt rétes
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 22 dkg 
cukor, ½ cs. sütőpor, ½ kg túró, 
1 citromhéj, 1 cs. mazsola vagy 
magozott meggy, vaníliás cukor, 
10 dkg vaj, 2 dl tej, 2 tojás.

A 25 dkg lisztet, 22 dkg cukrot a ½ cs. sütőport és reszelt citromhéjat 
összekeverjük, és két részre osztjuk. A tepsit 5 dkg vajjal kikenjük, majd a 
lisztes keverék felét egyenletesen a tepsibe tesszük. Rászórjuk a ½ kg. túrót  
és a mazsolát, vagy meggyet. Ezután rátesszük a keverék másik felét. Össze-
keverünk 2 dl tejet 2 egész tojással ezt ráöntjük a keverék tetejére, majd az 5 
dkg vajat is rászórjuk. 180 0C-os sütőben kb. 25 percet sütjük. 
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októberi 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

„Mélyen tisztelt szerkesztőség!
2012. szeptember 24-én, reggel nyolc 
órakor a Vasas, Szövetkezet utcai busz-
megállónál kihelyezett telefonkészü-
léket súlyosan megrongált állapotban 
találtam. A telefonkagyló a fülke mel-
lett a fűben hevert, vezetékének alu-
mínium védőburkolata megnyúlva, 
a telefon vezetéke elszakítva. Ez már 
rendszeresen előforduló rongálás Va-
sason és Somogyban is. Rendre szétve-
ri valaki az üvegezett buszmegállókat 
is, pedig rendbetételük egyáltalán nem 
olcsó mulatság, ráadásul a közterüle-
tekre kihelyezett nyilvános telefonok 

meglétén, állapotán akár emberi életek 
is múlhatnak, hiába van már manapság 
csaknem mindenkinek mobiltelefonja.

Hiába van az, hogy közmunkása-
ink kevés pénzért szépítik, rendben 
tartják, ápolják közterületeinket, ha 
egyesek nem csinálnak mást, csak 
büntetlenül rombolják, rongálják a 
köztulajdont!

Csak remélni merem, hogy azok-
nak kell egyszer mentőt, rendőrt 
vagy éppen a tűzoltóságot hívnia, 
akik rendszeresen tönkre teszik a 
nyilvános telefonokat, s éppen nincs 
náluk a mobiljuk, akkor talán észhez 

térnek, hiszen áldásos tevékenysé-
güknek meglesz a – nem éppen bün-
tetőjogi - következménye.

Ezenkívül a buszmegállókban el-
helyezett menetrendeket is sokszor 
rongálja valaki. Nem ártana, ha va-
laki tenne végre valamit, hogy a ga-
rázda rongálók megkaphassák a ne-
kik kijáró példás büntetésüket, mert 
ha valaki szóvá teszi, örülhet, ha épp 
bőrrel és néhány alpári megjegyzés-
sel megússza a dolgot.

Botrány, hogy ez az ország ide 
jutott, hogy azok, akik még tiszte-
letben tartanak bizonyos normákat, 
azoknak kell tűrniük a destruktív és 
deviáns viselkedést.

Tisztelettel:  Baracsi Attila, 
Pécs-Vasas, Szövetkezet utcai lakos"

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (10.07.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (10.14.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (10.21.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (10.28.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (11.04.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Olvasói levél
Az alábbi olvasói levelet Baracsi Attila, vasasi lakos küldte nekünk, amiben sok 
igazság van, bizonyára már mindannyian szembesültünk hasonló gondokkal:

Többek nevében írok. Ahogy be-
szélgetünk az emberekkel, minden-
ki azt mondja, hogy a közbiztonság 
Somogyban, Vasason  régen sokkal 
jobb volt. Mostanában rendszeresek 
a rongálások, szemetelések, lopások. 
Viszik a gyümölcsöt, a kukoricát, a 
fát az erdőből, feltörik a pincéket, sőt 
a belterületen is sok a betörés. A va-
sasi temető bejáratánál „tudatmódo-
sító szerek” hatása alatt álló egyének 

randalíroznak, ijesztgetik az időse-
ket. Egyre több az idegen is falvaink-
ban, főleg a somogyi Bányatelepen, a 
Flóriántelepen, és az M utcában, akik 
valószínűleg nem pénzért vették a 
lakást, ahova beköltöztek. A szom-
szédok félnek feljelentést tenni, csak 
tűrik a rendbontást, összeférhetetlen 
viselkedést. Úgy érezzük, a hatóság, 
az önkormányzat sajnos inkább sze-
met huny az ilyen esetek felett, békén 

hagyja az illegális lakásfoglalókat, 
mert mégis jobb-nekik- ha a külterü-
leteken vannak, mint a belvárosban. 
Pedig mi is ugyanolyan adófi zető 
pécsi lakosok vagyunk, vagy még-
sem? Kérem fogjunk össze, ha vala-
ki rongálást, önkényes lakásfoglalást 
vesz észre, legalább a szerkesztőséget 
értesítse, és közösen próbáljuk meg 
valamit elérni. Legyen Somogy, Va-
sas ugyanolyan békés, falusi környék, 
mint 20 évvel ezelőtt!

Aggódó falusiak

Tisztelt Szerkesztőség!
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Vasas bányaüzemet 1994.12.31-én véglegesen bezárták. 
A közös emlékek szívünkben örökre megmaradtak. 
Munkatársakkal a jó kapcsolat továbbra is megmaradt, 
olyannyira, hogy évente találkozunk. 

Tavalyi találkozón beszélgettük a volt munkatársak-
kal, jó lenne a 2012-es találkozót Vasason szervezni, hi-
szen Vasason a szénbányászatot 230 éve kezdték s a Feri 
barátommal ebben az évben leszünk 50 évesek. Egy éves 
szervezés után a találkozót megszerveztük a bányász ott-
honba. Amíg üzemelt a Vasas bányaüzem, minden ren-
dezvény az otthonba került megrendezésre. 

A találkozót a Vasasi Szent Borbála Egyesület és a 
régi kollégák segítségével tudtuk megvalósítani. 

Reggel 8 órakor találkoztunk, nagyon szorgos 
munka előzte meg az ünnepséget. 

Köves György szakácsmester segítségével készült el 
a pincepörkölt. 

Kukták: Müller Ádámné Teri néni, Ruzsicsics Fe-
renc és felesége, Patyi József és neje, Patyi Tamás, 
Csölley Róbert és neje, Orosz Ferenc, Fejes József, 
Magyar Árpád, Kakas Ferenc, Straub János, Walter 
József hang technikus és Kállai János gitárművész.

Délután 15 órakor kezdődött az ünnepség, több mint 
nyolcvan volt munkatárs tisztelte meg a rendezvényt. 

Felszólalók: Ruzsicsics Ferenc köszöntötte a tisztelt 
vendégeket és bemutatta a Vasasi Szent Borbála Egye-
sület eddigi munkáját valamint felvázolta jövőbeni 
terveit.  Ünnepi beszédet mondott Huba Csaba és fel-
olvasta Dr. Hoppál Péter üdvözlő levelét, Berényi Zol-
tán, Patyi József és Dr. Bíró József.

Az ünnepséget nagyon finom vacsora követte, fi-
nom süteményeket munkatársak feleségei hozták.

Bányászati hagyományőrzés, megemlékezés a cé-
lunk. Azt ünnepeltük meg. Készítettünk 50 darab em-
lékkorsót. A kollégák nagy része meg is vette az em-
léktárgyat. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, voltak olyan 
kollégák, akivel több, mint 30 éve nem találkoztunk. 

Úgy érzem, evvel a rendezvénnyel új hagyományt 
hoztunk létre, remélem, jövőre bányásznapon újból 
találkozunk. 

Jó szerencsét!
Patyi József

Vasasi Szent Borbála Egyesület Alelnöke

2012. szeptember 8-ai bányásztalálkozó

Amire a pályázati pénzből nem futja
Az előző újságban tudattuk kedves olvasóinkkal, hogy a 
Kossuth Művelődési Ház udvarában a Tegyünk Egymá-
sért Egyesület által elnyert pályázati pénzből megszépül 
a kemence környéke. A pályázati forrás a szükséges 
földmunkák elvégzésére, beton támfalelemek és a 
telepítendő növények megvásárlására elegendő. Sajnos 
a pályázat megírásakor nem gondoltunk a térkövekre, 
melyek nélkül eső esetén a kemence környéke sártenger-
ré változik. Kérjük, ha valakinek otthon lenne elfekvőben 
maradék térköve, vagy támfal eleme, ami esetleg csak 
foglalja a helyet, azt legyen kedves a Kossuth Művelődési 
Ház javára adományozni. Szívesen fogadjuk a fölösle-

gessé vált kisméretű téglákat is. A fe-
lajánlott anyagokért házhoz me-
gyünk. 

A Ko(ssuth)Be(rze)Ko(dály) Művelődési Központ 
vezetősége nevében köszönettel: Kocsisné Nagy Mar-
git (Tegyünk Egymásért Egyesület) 20/5457133

Köszönet
Köszönjük Ábel József és Simon István  somogyi lakosoknak, 
hogy a vasasi templomlkertben lévő kopjafát felújították.
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2012. szeptember 8-a is úgy kezdődött, mint a legtöbb 
szombat délelőtt, csak nem a Hirdi Nőegylet számára. 
Több hónapig tartó tervezés és szervezés után, ötödik al-
kalommal rendezte meg egyesületünk a Falunapot. Hely-
színe a Zengő utcai sportpálya volt, ahol a Részönkor-
mányzat kezdeményezésére 2011-ben egy színpad került 
kialakításra, valamint a nézőtér fele készült el. Ezen a 
nyáron befejeződött a betonozás. Köszönet a Részönkor-
mányzatnak, az önkénteseknek, köztük Fejes Károlynak 
a sok társadalmi munkáért, aminek eredményeként kul-
turáltabb körülmények között ünnepelhettünk.

Programunk Ökumenikus Istentisztelettel kezdődött a 
Református templomban. Köszönjük az egyházi szemé-
lyek és a Napsugaras Ősz Asszonyklub közreműködését, 
és a Zóka család több éves segítségét. A sportpályán fel-
állított sátor előtt Rumbach Tibor galambokat reptetett, 
majd Becker Jánosné megnyitója után csodás műsorokat 
láthattunk a Hirdi óvodásoktól és iskolásoktól az óvó né-
niknek és tanító néniknek köszönhetően. Mesterné Stra-
usz Emőke énekelt, vadászkürtösök tartottak bemutatót, 
majd a Kovács lányok énekeltek szólót, duettet és a Mil-

lich házaspár német és magyar nyelvű előadása követ-
kezett. Egy, még olvasni nem tudó kislány, Györkő Zoé, 
csodálatos mesét mondott. A Falunap egyik gyöngysze-
me volt a Napsugaras Ősz Asszonyklub történetbe foglalt 
népdal-nóta előadása. A kislányok és férfi ak kedvencei 
a zumbázó lányok voltak, és ettől kezdve a táncé volt a 
főszerep. Láthattunk német néptáncot Erdősmecskéről, 
magyar táncot állandó fellépőinktől a „Járókeret” nép-

táncegyüttestől, Rakoncátlan Rozmaringokat Romonyá-
ról, Hirdi és Hirdi kötődésű versenytáncosokat a Kap-
ronczai Táncegyüttesből. Utolsó fellépőink, ruháiktól 
és gátlásaiktól megszabadult HAWAI táncos „hölgyek” 
voltak, akik műsorukkal még sosem léptek fel közönség 
előtt. A tapsokból ítélve nézőinket sem zavarta botlado-
zásuk, bár egy köztiszteletben álló személy Hawai-i úttal 
egybekötött tánctanfolyam lehetőségét ígérte be a Boszi 
Csoszi csapatnak. A Nőegyletről és tiszteletbeli tagjáról, 
Varga Béláról van szó, akiknek Ludmann Fanni tanította 
be a táncot. Míg a felnőttek vérnyomást, vércukrot, ko-

leszterint mérettek, a gyerekek ingyen vonatoztak, vagy 
lovas kocsiztak Hird utcáin, esetleg arcot festettek.

Most szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik anyagilag, vagy bármilyen más módon támogatták 
a Hirdi Falunapot:

Dráva Kavics és Beton KFT. Mecsekvidéke Takarék-
szövetkezet, Becze József, Kovács Csaba, Nikolics János, 
Dorn Ferencné, Vincze család, Wolf család, Schváb Jó-
zsef, Szorg KFT. Hirdi Polgárőrség, Götzné Kovács Kata-
lin, Polgár Józsefné. Ha valakit kihagytunk a névszerinti 
felsorolásból, elnézést kérünk és hálásak vagyunk a legki-
sebb segítségért is. Köszönjük vendégeinknek jelenlétü-
ket és támogatásukat, fellépőinknek és felkészítőiknek a 
csodás műsorokat és nagyon köszönjük szakácsainknak 
a sok munkát és hogy évek óta számíthatunk rájuk. 

Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen a napon és 
2013-ban is találkozunk!

Hirdi Nőegylet

Egy vidám nap Hirden
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Idén is megemlékezik a Tegyünk 
Egymásért és a Vasasi Szent Borbála 
Egyesület közösen együtt az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról. 
Időpontjáról később tájékoztatjuk az 
ünneplő közönséget.

Kocsisné Nagy Margit
és Ruzsicsics Ferenc

A budapesti Nike nem-
zetközi félmaraton verse-
nyen Schneider Pál-vasa-
si- szokásos jó teljesítmé-

nyével korcsoportjában 2. helyezést 
ért el, a kb. 5000 induló közül pedig 
az abszolút versenyben 385. lett.

Ugyanezen a versenyen 3 fős 
csapatban a PVSK fiúk- Kovács 
Ferenc vasasi taggal- szintén 2 . 
helyezettek lettek. Gratulálunk! A 
vasasi fiatal  és idős atléták egya-
ránt kiválóak !

Foci hírek

Eredményes hónapon van túl 
a Vasasi Bányász
A sikeres bajnoki rajt után még öt meccset játszott ed-
dig szeptemberben a Bányász TC és a csapat folytatta 
sikeres szereplését. Az összesen megszerezhető tizen-
nyolc pontból tizenötöt szedett össze a csapat, legyőz-
ve többek közt az Ivándárda, vagy a Lovászhetény csa-
patát. Egyedül a Borjád csapata tudott győzelemmel 
távozni a parcsini pályáról, azonban a Bányász még így 
is holtversenyben első helyen áll a bajnokságban.
II. forduló: Bányász TC – Ivándárda SE 2-1 (1-1)
Gól: Kordé (11’), Bárhoff(81’)
III. forduló: Bári SE – Bányász TC 0-5 (0-2)
Gól: Róth (28’), Györkő (43’, 70’), Rácz (80’), Sipos (89’)
IV. forduló Lovászhetényi FC – Bányász TC 1-2 (0-1)
Gól: Sipos (14’), Kordé (73’)
V. forduló: Bányász TC – Borjádi SE 2-4 (1-1)
Gól: Papp(14’), Kordé (90’)

VI. forduló: Sátorhelyi SE – Bányász TC 
0-1 (0-1)
Gól: Veres (14’)
A jövő hónapban négy meccset játszik a 
csapat, ezek sorrendben a következők lesznek:
10.07., 15:00  Bányász TC – Töttösi SE
10.14., 15:00  Kisnyárádi SE – Bányász TC
10.21., 14:30  Bányász TC – Báta KSE
10.28., 13:30  Szászvári SE II. – Bányász TC
További hírek, beszámolók, fényképek az shvonline.hu 
oldalon, illetve újságunk Facebook-oldalán találhatók!

u

Edző: Peti János ( 5 dan )

K.K.K.E. Jiu jitsu edzések 
a Kossuth Művelődési

házban!
Óvodás  
 kedd: 16:45 -  18:00 
Gyerek (8-14 éves korig)
 hétfő 18:00 - 19:30
 csütörtök 18:00 - 19:30 
 péntek 18:00 - 19:30

Felnőtt
 hétfő    16:30 - 18:00
 kedd     18:00 - 19:30 
 csütörtök 16:30 - 18:00  
Női önvédelem 
 péntek 19:30 - 20:30

p

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!

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O L T

KEDDI NAPOKON
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz
tartós élelmiszerek.

FABRIKETT, ZSÁKOS SZÉN
meghozzuk az otthon melegét!

AKCIÓ! 2012.10.08 - 10.31-ig
PB csere (kedden)                  4990 Ft 
Virágföld                  790.-/50 l

Platinum színes falfesték
50%  kedvezménnyel. 

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

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

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

   http://www.facebook.com/shvonline

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
Vízvezeték szerelvények 
cseréje konyhában, WC-
ben, fürdőszobában, víz-

vezeték csere épületen 
belül, épületen  kívül, 

szennyvízcsatorna, csapa-
dékcsatorna 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, szobafes-
tést, mázolást, kerítés és házfestést, 

hőszigetelést. 30 éve készítünk ajtóvédő 
előtetőket, felülvilágítókat, szélfogókat, 
terasz fedéseket, polikarbonát és plexi 
szerkezeteket. Vállaljuk, üveg és fém-

korlátok készítését, újra üvegezését, javí-
tását, kosarasgéppel, ház mellett lévő ve-

szélyes, nem dönthető fák favágását 
fentről darabolással, és lakás zavarok 
elhárítását, 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. 

Vízvezeték szerelés és dugulás elhárítás.

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

APRÓ

Eladó a Sas utcában 3 szobás
családi ház 2000 m3 területtel.

Érd: 06-30-2381-916

4 m gyöngyházfényű
Kanizsa szekrénysor jó állapotban 

25 000 Ft-ért, valamint világos
konyhaszekrény 2 db 6000 Ft-ért, 

160 l-es  ***-os hűtőszekrény
5000 Ft-ért. Érd: 06-70-283-9552

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk önöket
őszi, nagy ruha vásárunkra!

Helyszín: Pécs-Somogyi 
Baptista Imaház

Csap u. 10-12.
Időpont:

2012 október 18:    9-18-ig
2012 október 19:    9-17-ig
Gyermek, női, férfi ruhák 

nagy választékban!
100 Ft/db.

SHV_2012-10.indd   12SHV_2012-10.indd   12 10/1/2012   9:14:02 AM10/1/2012   9:14:02 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


