
ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHS www.shvonline.huwww.shvonline.hu
SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2013. AUGUSZTUS • VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Kicsi kenyér

Nem tévesztettem el a szót, így hangzott el valamikor 
a '70-es években, ott, ahol a zúgó hegyi patakok tom-
bolnak sziklaágyukban, felettük pedig felhőszurkáló 
fenyők nőnek. Az út keskeny, és szédítően kanyarog, 
engem még mindig riogatnak a hulló köveket jelző, 
medvetalpra emlékeztető útjelző táblák. Hátunk mö-
gött az Oltárkő magasodik, rajta mindannyiunk irány-
mutatója, a kereszt. Az út szélén három kisfi ú ácsorog, 
kezükben szakadozott notesz, benne havasi gyopár.

– Álljunk meg, vegyünk egyet, mert én magam fel 
nem mászok érte az irdatlan sziklák közé! Megszólí-

tom a gyereket: „Cit costa bucata? Mennyibe kerül?” 
Akkor hangzott el a címben szereplő mondat: „kicsi 
kenyér”. A válasz mellbevágott. Néhány órája még 
azon mérgelődtem, hogy jó magyar szokás szerint fel-
tankoltam hétvégére, látszólag hiába.

De a lányom már kipattant a kocsiból, s tömi a 
szatyrot nemcsak kenyérrel, hanem minden mással is, 
hogy könnyes szemmel adjuk át a három apróságnak 
a havasi gyopárért.

Ha mostanában elmegyünk a boltba, van fehér, bar-
na, rozs, és magos, meg mindenféle kenyér. Sokan fi n-
torognak: tegnapi?, nincsen friss?, – Ilyenkor megje-
lenik előttem a három fi úcska kinyújtott kézzel: „kicsi 
kenyér”.

Augusztus 20-án, államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepén, ünnepeljük az új kenyeret is, hálát 
adva Istennek, hogy adott jó időt, esőt, kellő időben, 
hogy újra megáldhatják papjaink a nemzetiszínű sza-
laggal átkötött kenyeret. S amikor otthon keresztet raj-
zolunk a késsel a kenyérre megszegés előtt, eszünkbe 
jut-e, hogy hány kis kitárt kézbe nem jut az, ami ne-
künk oly természetes? Az a régi havasi gyopár máig ott 
van az imakönyvemben, ott, ahol az Úr Jézus tanítása 
szerint naponta kéne mondanunk: „A mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma!”

Korcsmárné Weyse Klára

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit,
(egyesületének, vagy szervezetének tagságát) a 2013. évi

Szent István napi ünnepségünkre.
Időpont:   augusztus 19. hétfő
Helyszín:   Jézus szíve templom, 
    templom kert (Pécs-Somogy)
Program:   1430 Ünnepi szentmise
    kb. 1515 Ünnepi megemlékezés 
Kenyérszentelés:  Kövesi Ferenc plébános
Ünnepi beszédet mond: Czeininger Tamás a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium történelem tanára
Közreműködik:   a Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Irodalmi Köre és 
    a vasasi Berze Nagy János Népdalkar

Tegyünk Egymásért Egyesület
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Hagyományőrző tábor a Hirdi Iskolában

A Hirdi Iskola a tanévet lezáró csengőszó után, újra 
gyerekzsivajtól volt hangos június utolsó hetében. A 
Vasasért Egyesület, TÁMOP-3.2.13.-12/1-2012-0380 
„Kulturkohó” című pályázatának keretében Hagyo-
mányőrző tábort szervezett.  Programunk négy napig 
tartott.

Első nap a tábor nyitányaként dalt tanultunk és régi 
népi játékokat elevenítettünk fel, amit a gyerekek és a 
felnőttek egyaránt élveztek. Ebéd után fonalbabát ké-
szítettünk. 

Másnap reggel hosszú útra indult a csapat.  Úti cé-
lunk a Bikali Élménybirtok volt.  Egyszeriben a kö-
zépkorban éreztük magunkat. Múltat idéző falusi 
porták, óvárosi céhes kézműves helyek vártak, ahol 

mesteremberek élték dolgos mindennapjaikat. Lát-
tunk vadászsólyom röptetést, részt vettünk apródkép-
ző foglalkozáson, ahol Mátyás korabeli fegyvereket 
próbálhattunk ki. Megismerkedtünk különböző népi 
mesterségekkel. Délután izgalmas lovagi tornán izgul-
hattunk a piros vitézért, Lorenzoért, aki messzi Itáliá-
ból érkezett és a pécsi iskolásokért küzdött.

Harmadik napon népi mondókákat tanultunk, 
népmeséket dramatizáltunk. Előadásunkban megele-
venedett a kiskondás, az aranyszőrű bárány, Nyakig-
láb, Csupaháj, Málészáj, és a didergő király története. 
A gyerekek saját kezűleg készítették el a mesék jelme-
zeit, díszleteit, kellékeit.

Negyedik napunkon az Egyházaskozárra, a  Szuppi 
Kemencés-és  Lovasudvarba utaztunk. A délelőt-
ti honismereti foglalkozáson a gyerekek felépítettek 
egy ősi jurtát, beöltöztek honfoglaló őseink ruhájába, 
íjászkodtak, izgalmas fakard csatát vívtak. A várvédő 
vitézek nagyon megéheztek, és alig várták a kemencé-
ben sült kenyérlángost és pizzát, amivel megtölthették 
gyomrukat. Délután lovas kocsival ismerhettük meg 
a környéket. Meglepetésként légvárban ugrálhattak a 
gyerekek. Nagyon jól éreztük magunkat.

Gyorsan elszállt ez a négy nap. Úgy gondoljuk, hogy 
felejthetetlen élményekkel és emlékekkel gazdagodva 
búcsúztak táborlakóink az utolsó napon. 

A Hirdi Iskola tantestülete

A Vasasért Egyesület a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális 
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 

feladatok ellátásában c. pályázat, „KULTURKOHÓ” 
című TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0380 számú

projektjének kedvezményezettje. Székhely:
7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02
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Ha suli előtt szeretnél még egy kicsit lazítani, ha sze-
retnél feltöltődni és élményekkel gazdagodni, akkor itt 
a helyed! 

Mikor? 2013. augusztus 23-25.
Hol? Hird és a Pécs-somogyi Lovas-tanya
Mi? Helyi értékek felfedezése, hagyományos ma-
gyar ételek megismerése, kézművesség, egyéni és 
csapatjátékok, mindez megkoronázva egy egész na-
pos lovas programmal. 
És a legjobb, hogy mindez ingyen. 
Helyek korlátozott számban!
Gyere el és lesz mit mesélned!

Jelen program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
a Gyermek és Ifj úsági Alapprogram támogatásával, a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremű-
ködésével valósul meg. 

Bővebb információ: 
Nagy Emese
Vasasért Egyesület
72 337 838
info@kobeko.hu
www.kobeko.hu 

BeVárLAK nyárvégi tábor

Gyermekhét Somogyon
Kedves gyermekek és kedves szülők!
Mint minden évben, az idei nyarat sem szeretnénk, ha 
eltelne gyermekhét nélkül. Már készülünk, hogy játék-
kal, vidámsággal. kreatív foglalkozásokkal töltsünk el 
veletek néhány napot.

Szeretettel hívjuk a gyerekeket augusztus 21-24 
között minden délután 16 órától a Somogyi Baptista 
imaház udvarán gyermekfoglalkozásra. Kérjük a 
szülőket, hogy hozzák el, vagy küldjék el gyermekeik-
et, hogy részt vehessenek idei gyermektáborunkon!

Őseink maguk készítették a gyapjúfonalat, a vásznat és 
a rongyszőnyeget, szövőszéken vagy szövőállványon 
szőttek. Tamás fi am ezt a szakmát tanulja, jómagam 
is szeretném elsajátítani. De ehhez egy gépesített meg-
oldást kellett találnom. A vászon fonalakat két kilós 
motringról kellett át csévélni 5 dkg-ra. Azon gondol-
koztam, hogy tudnék egy csévélő szerkezetet készí-
teni. Az ötletet ellestem Ábel Györgyné szakkörében 
lévő szerkezetről.

Először is kellett hozzá egy régi lábpedálos varró-
gépállvány. Kedves jóbarátomtól, Stefanovits István-
tól kaptam egy Singer varrógépet, ami az 1900-as 
évek elejéről való. Szépen felújítottam, és felkerestem 
Méder Miklós varrógépműszerész mestert, hogy ezt 

hogy tudná elektromossá átalakítani. Másnap felhí-
vott, hogy megvan a megoldás. Elvittem hozzá az áll-
ványt, és pár nap múlva haza is hozhattam az elektro-
mos csévélő szerkezetet. Persze ennek a fi am örült a 
legjobban, mivel ő tanulja ezt a mesterséget. Megkér-
deztem Méder Milóst, hogy mivel tartozunk ezért a 
nagyon szép munkáért. Meghatódva hallottam vála-
szát, azt mondta nagyon szeret másokon segíteni és 
Tamás fi am ajándékba kapja. 

Ezzel a cikkel szeretnénk megköszönni Méder Mik-
lós fáradságát!

Ui.: Vannak még segítőkész emberek.
Köszönettel: Patyi József

A NÉPI IPARMŰVÉSZET SEGÍTŐI
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Vasasért Egyesület
Sticky Note
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A utca: Kis utcácska (inkább 
köz) a Vasas nevű városrészben, 
a Bencze József utca és a Bethlen 
Gábor utca között [1979, 2003: ~, 
u]. Ezt az érdekes nevet – vélhető-
en – az elnevezők ideiglenesnek 
gondolták. Mivel a név a név-
használat során rögzült a vasasi-
ak emlékezetében, ma már végle-
ges és jó közterületi névnek 
tekinthetjük.
B utca: Utca a Vasas nevű város-
részben, a Bethlen Gábor utca és 
a C utca között [1979, 2003: ~, u]. 
L. még az A utca alatt is!
C utca: Utca a Vasas nevű város-
részben, a B utca és D utca között 
[1979, 2003: ~, u]. Az utca nevére 
vonatkozóan l. A utca alatt!
D utca: É−D irányú utca a Vasas 
nevű városrészben, a C utcától 
K-re [1979, 2003: ~, u]. L. még az 
A utca névnél!
M utca: Kis utca a Vasas nevű vá-
rosrészben, az R utca közelében 
[1973, 2003: ~, u].  Az ábécé M 
betűjéről kapta nevét.
R utca: Utca a Vasas nevű város-
részben, a Petőfi-akna közelében. 
Az 1973-as gyűjtés szerint Somogy 
területén van a helye. Népi neve: 
Kropek köz, Kovács Ferenc Kropek 
ragadványnevéről. – A betűvel 
megnevezett utca nevének motivá-
cióját nem ismerjük. A névadás 
idején valószínűleg ideiglenes 
névnek szánták.
S utca: Utca a Vasas nevű város-
részben, az R utca közelében 
[1979, 2003: ~, u]. Az ábécé S be-
tűjéről kapta nevét. A roppant ta-
karékos névadás indítékát nem 
ismerjük.

Bencze József utca: Utca a Vasas 
nevű városrész ÉK-i részén; mint-
egy folytatása a Bethlen Gábor ut-
cának [1979, 2003: ~, u]. A népi 
szóhasználatban: Bence utca. É-i 
része csak ún. félsoros utca.
Bencze József bányász (1899−1945) 
Hosszúhetényben született. 1920-
tól volt tagja a bányászszakszerve-
zetnek. A pécsi MSZDP vezető-
ségi tagjaként egyik szervezője, 
irányítója volt a sztrájkmozgal-
maknak. 1944 áprilisában letar-
tóztatták, és Ricsére szállították. 
Innen a Gestapo 1944. október 
22-én Dachauba hurcolta. Ott 
halt meg 1945. március 13-án. 
Utcát neveztek el róla Vasason és 
Hosszúhetényben.

Berkenyés utca: Utca a Vasas ne-
vű városrész K-i részén, a Parcsin 
utca és a Kenderfonó utca között 
[1979, 2003: ~, u]. Az utca közelé-
ben egykor berkenyefák álltak.

Bethlen Gábor utca: É−D irányú 
utca a Vasas nevű városrész köz-
pontjában, a Szövetkezet utca és a 
Fenyő utca között [1979, 2003: ~, 
u]. Ez az utca Vasas főutcájának 
számít. Az egykori Vasas falu a 
Pécs környéki kőszénbányászat 
bölcsője. A település neve azzal 
lehet kapcsolatos, hogy lakói vas-
sal adóztak a pécsváradi apátság-
nak. A név a magyar vas főnév -s 
képzős származékából, a vasas 
melléknévből keletkezett.
Bethlen Gábor (1580−1629) Er-
dély fejedelme volt. Fő törekvése 
az erős központi hatalom megte-
remtésére irányult. Gyulafehérvá-
ri udvara jelentős szellemi köz-
ponttá vált.

Bózsa István utca: Kis összekö-
tő út, utca a Vasas nevű város-
részben, a Mázsaház utca és a 
Szövetkezet utca között [1995, 
2003: ~, u]. Pécs város 1995-ös 
térképén szerepel ez az utcanév, 
de a 2003-as térképen Bózsai Ist-
ván utca alakban.
Bózsa István (1896−1932) bá-
nyász Hosszúhetényben szüle-
tett. 1919-ben vörös katonának 
jelentkezett, majd visszatért 
Hosszúheténybe. 1920 után 
kommunista csoportokat szer-
vezett szülőfalujában. 1930-ban 
már tagja volt a KMP kerületi 
bizottságának mint a hosszú-
hetényi pártszervek képviselője.
Csarnok köz: Utca és átjáró (köz) 
a Vasas nevű városrészben, a 
Bethlen Gábor utca és a Szövetke-
zet utca között [1997, 2003: ~, 
köz]. Köz a régi tejcsarnok mellett.
Fenyő utca: Utca a Vasas nevű vá-
rosrészben, a Bethlen Gábor utcá-
tól É-ra [2003: ~, u]. Új közterüle-
ti név. A fenyőfáról kapta nevét.
Gabona utca: Utca a Vasas nevű 
városrészben, a Határ utca és a 
Bózsa István utca között [1979, 
2003: ~, u]. Régen itt csépelték a 
gabonát a vasasiak. 
Gubér köz: Átjáró (köz) a Vasas 
nevű városrészben, a Szövetkezet 
utca és a Bethlen Gábor utca kö-
zött [1979, 2003: ~, u, köz]. Az ott 
lakó Gruber család nevéről.
Hajadon utca: Kis utca (köz) a 
Vasas nevű városrészben, a Le-
gény utca és a D utca között [1979, 
2003: ~, u].  A hajadon: ’leány-
sorban levő, nem férjezett nő’ je-
lentésű  szavunkról.
Iskola köz: Kb. 1965-ig az utca alsó 
részén, a Szövetkezet utca felöli ré-
szen, ahol jelenleg az üresen álló 
ABC van, helyezkedett el a vasasi 
általános iskola alsó tagozatos osz-
tályainak épülete. Az utca a nevét 
az egykori iskola épületéről kapta.
Kenderfonó utca: Út és részben 
utca Vasas és Hird városrészek 

Vasas utca neveinek eredete
Sorozatunk eddigi részeiben bemutattuk Somogy és Hird utcaneveinek 
eredetét, befejezésül pedig Vasas utcaneveinek magyarázatát ismer-
hetik meg, Pesti János: Pécs utcanevei 1554−2004 című könyv se-
gítségével. A könyvet a KRONOSZ Kiadó boltjában Pécs, Nagy Jenő 
u. 12-ben megvásárolhatják, de a somogyi, vasasi és hirdi (református) 
könyvtárban is megtalálhatják, elolvashatják.
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között [1982, 1988, 2003: ~, u].  A 
Kendergyár mellett elhaladó út és 
utca neve. Az utca népi nevei: 
Fősőfalu, Kishird, Csiszta.
Kis köz: Köz, átjáró a Vasas nevű 
városrészben, a Bethlen Gábor ut-
ca és a Szövetkezet utca között 
[1982, 2003: ~, köz]. Kis átjáró 
(köz) két nagyobb utca között.
Kút utca: Utca, köz a Vasas nevű 
városrészben; s a Szövetkezet ut-
ca É-i és K-i ágát köti össze [1995, 
2003: ~, u, köz]. Az utca és legelő 
szélén régen kút volt.
Legény utca: Utca a Vasason, a 
Hajadon utcától D-re [1979, 2003: 
~, u]. A névadás tudatosságára 
vall, hogy itt egymás közelében 
van a Hajadon utca és a Legény ut-
ca. Régebben fiú kollégium volt 
itt, az utca lehet, hogy erről kapta 
a nevét. A legény: ’felserdült, házas-
ságra érett, nőtlen férfi’ szavunkról 
is kaphatta nevét ez az utca.
Liget utca: Utca a Vasas nevű vá-
rosrészben, a Szövetkezet utcába 
torkollik [1979, 2003: ~, u]. Nevét 
arról kaphatta, hogy szőlőskertek, 
gyümölcsösök és erdők, ligetek 
övezik az utcát. − A liget: ritkás er-
dő, amelyben tágas és füves tisztá-
sok is vannak.
Mérleg utca: Utca a Vasas nevű 
városrészben, a Somoska utca és a 

Mázsaház utca között [2003: ~, 
u]. Új közterületi név. A mérleg: 
’valamely test vagy anyag súlyá-
nak mérésére való készülék’ je-
lentésű szavunkról. A névválasz-
tást bizonyára a már meglevő 
Mázsaház utca neve indikálta.
Moha köz: Átjáró köz Vasas vá-
rosrész É-i részén, a Szövetkezet 
utca és a Toboz utca között. A mo-
ha: ’apró, zöld növények szőnyeg-
szerű tömege, ami északi fekvésű 
helyeken szaporodik’.
Nevelő utca: Utca a Vasas nevű 
városrészben, az Iskola-köztől 
ÉK-re [1979, 1987, 2003: ~, u]. A 
névadást motiválhatta a közeli is-
kola és az Iskola utca név.
Parcsin utca: Utca a Vasas nevű 
városrészben, a Parcsin nevű ha-
tárrész aljában [1979, 2003: ~, u]. 
Az utca a szomszédos dűlőről kap-
ta nevét. A Parcsin helynév [1862, 
1878: ~, szőlő 1860: ~, „dézsmás 
szőlő” 1855:  Parcsina, Parcsina 
szántó, szőlő 1865, 1978, 1980: ~, 
szántó, szőlő] bizonyára a porcsin 
’kövérfű’ vagy ’dis znóporcsin’ nö-
vénynevünk parcsin tájnyelvi vál-
tozatával van kapcsolatban; vagyis 
’porcsinfűvel benőtt hely’ lehetett 
a régi jelentése.
Puskás Tivadar utca: Utca a Vasas 
nevű városrészben, a Bethlen Gá-
bor utca és a Szövetkezet utca kö-

zött [1979, 2003: ~, u]. Puskás Tiva-
dar (1844−1893) a telefonközpont 
és a telefonhírmondó magyar felta-
lálója. Ő volt a multiplex kapcsoló-
szekrény megalkotója is. 1893-ban 
helyezte üzembe vezetékes hír- és 
műsorközlő berendezését, telefon-
hírmondóját, amely a rádió elődjé-
nek tekinthető.
Somoska utca: Új utca a Vasas ne-
vű városrészben, a Mérleg utcától 
K-re [2000, 2003: ~, u]. A korábbi 
Somoska nevű szőlőhegy [1855: 
Somoska, szőlő és szántó] lankásabb 
részén nemrég új utcát nyitottak. 
Örvendetes, hogy a névadók az it-
teni határrész nevét választották 
utcanévül. Így egy újabb patinás és 
motivált utcanévvel gazdagodott a 
vasasi nevek rendszere.
Toboz utca: Utca Vasason, a Fe-
nyő utcától Ny-ra. A közeli erdők 
felé vezet. A toboz ’kny’ köznévről.
Szövetkezet utca: Vasas város-
rész leghosszabb utcája, amely az 
egykori község belterületének 
Ny-i részében található, s a tele-
pülésrész D-i bejáratától a Cser-
készpark nevű helyig terjed [1952, 
1979, 2003: ~, u]. A névadás indí-
tékát nem ismerjük, bár nem zár-
ható ki, a régebben a vashíd köze-
lében lévő Takarék Szövetkezetből 
való elnevezése sem.

Bocz József

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmazza.)Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 
Ft; Vastag = 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft A/4 = 100 Ft A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  
(minimum 5db esetén) Nyomtatás:  = Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 
kép – 100 Ft = Oldalanként = Színes:  A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 – 20 Ft A/3 lap 
– 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 
200 Ft/1. oldal (100Ft minden további) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Igazolványkép készítés: 
(Kép után szerkesztése + 100 Ft) 250 Ft Internet használat: (Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/
óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 12-
es betűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önélet-
rajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-17:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

A Kossuth Művelődési Ház nyári nyitva tartása:
H-P: 10:00 – 20:00 – Irodai szolgáltatások igénybe vehetők 13:00 – 17:00 között
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Tisztelt Szerkesztőség!
A legutóbbi újságban olvastam a hirdi közterek rossz állapo-
táról, szemét, karbantartás hiányosságai, stb. Sajnos, a hirdi 
sportpálya helyzete sem különb, sőt rosszabb!

A sportpályát 1988-ban építési engedély nélkül építették a 
családi házak, konyhakertek közé. Tiltakozásunk miatt a Bíró-
ságra került az ügy, ahol az önkormányzatot 10 0000Ft-ra meg-
bírságolták, 2.5 m magas fal építésére kötelezték, és „működési 
szabályzat” elkészítését írták elő. A működési szabályzatban 
leírtakból semmi sincs betartva! A nyugati oldal drótfonatára 
teljes magasságban felkúszott a gúzs, olyan tömegben, hogy 
hamarosan leszakad. A falat elkezdték bontani, több helyen fel-
szedték a fedlapokat. A falon belül, és körben a kerítés mentén 
dzsungel van, a sportolók itt végzik a szükséges dolgaikat stb.

Javaslom a részönkormányzatnak, hogy a pályát tegye 
rendbe, és inkább  kosár-vagy kézilabda pályát alakítsanak 
ki, így nem lenne ennyire zavaró,  és az elköltött közpénznek 
is több haszna lenne!

Savári Nándor, Hird

O L V A S Ó I  L E V E L E K

Ismeretlen Ismerős!
Te, aki julius 26-án reggel a vasasi iskola buszvárójába 3 
ártatlan kiscicát kidobtál a 38˚C-os melegbe étlen-szom-
jan! Ott sírtak kétségbeesve az utazók között a nagy for-
galomban. A jó érzésű emberek nem győzték a bozótba 
terelgetni őket, hogy az autók alá ne fussanak.Te! Hasonló 
sorsot kívántunk Neked, azzal a különbséggel, hogy téged 
ne fogadjon be senki! Egyúttal szeretném megköszönni 
Völgyi Lajosnénak, hogy ezt a három kiscicát befogadta!  

Egy állatbarát

Visszaemlékezés /Hirdi iskola/
Ezúton szeretnénk megköszönni a Hirdi iskola nevelőinek és 
tanulóinak sok-sok munkáját, mellyel segítették, hogy Hirden 
két korábbi rendezvényünket ilyen szinten megtarthattuk. A 
két rendezvényről rövid ismertetést írtunk:

Nemzeti Ünnep: Március 15.
Szívet melengető s szemeket homályosítóan szép ünnepi mű-
sorral készültek a Hirdi 4. osztályosok az 1848-a március 15-e 
emlékére. 

Március 14-én a Hirdi iskolában összegyűlt szülők és vendé-
gek, /kicsit szűkösen, mert Hirden zárt térben mindig szűkö-
sen vagyunk/ de nagy örömmel vettünk részt az ünnepélyen. A 
Himnusz közös elénekelése után rövid vetítéssel mutatták be a 
forradalom előtti időket, a változásokat váró köznép életét és a 
reformokat megfogalmazó nemesség tetteit. A forradalom ki-
törésére Petőfi versekkel, idézetekkel a 12. pont elmondásával 
és Táncsics kiszabadításával emlékeztek. Majd az 1848-49-es 
Szabadságharc felelevenítése következett. A fiúk honvéd csá-
kóban toborzó verbunkost jártak, majd magyar ruhás lányok-
kal együtt körtánccal vettek búcsút a csatába indulók.

Emlékeztek a szabadságharc győzelmeiről és a túlerő mi-
atti fegyverletételről.

Egy-egy nemzeti színű szalaggal  átkötött barkával idézte 
meg Gróf Batthyányi Lajos első miniszterelnökünk és a 13 
Aradon kivégzett honvéd tábornok emlékét. A Szózat közös 
éneklésével záródott az ünnepség. 

„Ti drága magyarok, hős Hirdi katonák 
  Ti voltatok reményeink!”

Hősökre emlékeztünk!
2013.május 24-én du. 3. órakor megkondult a Hirdi temető 
kis lélekharangja. Ezzel kezdetét vette a megemlékezés, me-
lyet Hird Településrészi Önkormányzata, valamint a „Napsu-
garas Ősz” Asszonyklub Egyesület szervezett az I. és II. világ-
háborúban elesett „hősök” emlékére.  

Ezen a május végi napon ismét összejöttünk, hogy fejet 
hajtsunk azok előtt, akik a két háborúban a legdrágábbat, éle-
tüket áldozták fel hazájukért, értünk.

Kis faluinkból 30-an tették azt, amit elvárt Tőlük a Haza. 
Elválva családjuktól, szeretteiktől, soha nem tértek vissza, 
idegen föld lett örök hazájuk.

Megemlékezésünket a Himnusz közös éneklésével kezd-
tük, majd az Asszonyklub vezetője Heiszler Istvánné köszön-
tő szavai után, Vincze Károlyné, Vargáné Kurucsó Angéla és 
Zóka Benjaminné klubtagok egy-egy megható versével, az 
Asszonyklub kórusa egy-egy dallal emlékeztek a „Hősökre”. 

A megemlékezés az Általános Iskola tanulóinak műsorával 
folytatódott. Műsoruk most is, mint március 15-én igen szép 
és tartalma volt. Köszönet a tanító néniknek a felkészítésért.

Sokak szemébe csalt könnyeket Mesterné Strausz Emőke 
tolmácsolásban elhangzott szívhez szóló szomorú katonadal.

Végül a „hősök nevének felolvasása után a szereplő tanulók 
1-1 szál fehér szegfűt helyetek el a márványtábla talapzatán.

Ezután a helyi civilszervezetek és a hozzátartozók is elhe-
lyezték a kegyelet virágait.

Szép és megható megemlékezésünket a Szózat közös ének-
lésével fejeztük be.

Köszönjük a megjelenteknek, szereplőknek, hogy velünk 
együtt hajtottak fejet a „Hősök” emléke előtt, mert:

„Álmodtak ők egy új világot,
Álmodtak Ők egy új hazát.
De álmukat és életüket elrabolta 
Az értelmetlen, rút halál. „

Még egyszer köszönjük mindenkinek a munkáját és megjele-
nését rendezvényeinken.

 Szondi Józsefné és Békefi Ernőné
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub tagjai nevében
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A Vasasért Egyesület által elnyert „Épí-
tő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében júliusban is 
számos ingyenes program indul.

Már elindult klubjaink, melyekre vár-
juk sok szeretettel. Csatlakozni folya-
matosan lehet: 

Életkészségek facilitált csoport 
(Társas lény)
Ha fiatal vagy, a mindennapi problémái-
kat jól szeretnéd megoldani, és szeretnél 
jobban megbirkózni a “parás” helyzetek-
kel, akkor Te is gyere el hozzánk.
Időpont: minden kedden 16:00-tól, elő-
jelentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Dahn Nóra, info@kobeko.hu,
06-72/337-838

Nevelési, pályaválasztási tanácsadás 
(Elég jó szülő)
Személyes tanácsadás gyermeknevelés-
sel, iskola-, óvodaválasztással, továbbta-
nulással kapcsolatosan.
Időpont: minde n kedden 16:00-tól, elője-
lentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Gondosné Nagy Emese,
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: immár minden csütörtökön 
10:00-tól
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Murányiné Molnár Ildikó,
info@obeko.hu

Családi egészségvédelem 
A családi egészségvédelem előadássoro-
zat  havi első programja Dahn Nóra  au-
gusztus 9-én, a második Bodor Attila 
augusztus 23-án 18 órakor: Alternatív 
gyógymódok: hitek és tévhitek.

HIT ÉS EGÉSZSÉG 
A vallásosság a lelki egészség egyik fon-
tos mutatója, számos vizsgálat igazolja a 
vallásosság, a vallási közösséghez tartozás 
egészségvédő szerepét. A hit, a vallás és az 
orvoslás évezredeken át igen szorosan ösz-
szekapcsolódott. Részben ennek ellenhatá-
saként a mai orvoslásban a „világi dogma, 
világi hitvallás”, vált szinte kötelezővé, 
ami nem veszi figyelembe a spiritualitás 
és a kultúra alapvető szerepét az emberi 
„egész”-ség megőrzésében. Az utóbbi idő-
ben azonban egyre több figyelem fordul 
ismét ennek a kérdéskörnek a tudományos 
vizsgálatára. Például a WHO életminőség 
meghatározása a spiritualitás dimenzióját 
is magában foglalja. Igen fontos, hogy a 
spiritualitás, a hit, a vallás szerepe ne egy-
szerűen, mint egyfajta „gyógymód” térjen 
vissza az orvosi gondolkozásba, hanem az a 
szemlélet kapjon újra polgárjogot, hogy az 
ember nem csupán mechanikus tárgy, bio-
lógiai objektum, hanem a személyt kulturá-
lis és spirituális teljességében kell látnunk. 

A spiritualitás és egészség kapcsolatá-
ról folytatunk a Kossuth Művelődési Ház 
Családi egészségvédelem klubjában. Elő-
adó Dahn Nóra egészségfejlesztő-mentál-
higiénikus. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! A részvétel továbbra is ingyenes!

Időpont: augusztus 9., 18:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31
Időpont: augusztus 23., 18:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Kamaszklub (LAN-party)
Ha szeretnél számítógépes hálózatban 
együtt játszani a Veled hasonlókorúak-
kal, akkor itt a helyed.
Időpont: augusztus 16., 20:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Rab Attila Ákos, info@kobeko.hu, 
06-72/337-838

3 napos Szülésfelkészítés kurzus
 „Magasztalni kell az anyát, akinek 
szeretete nem ismer határt és emlőin 
nevelkedik az egész világ.” (Gorkij). Az 
új szemléletmódú szülésfelkészítésben a 
hangsúlyt az ösztönösségre, a belső fo-
lyamatokkal való együttműködésre és a 
gyakorlatiasságra helyezzük, tényszerű 
és egyszerű információkkal. Közelebb 
kerül a Nő Önmagához, a Gyümölcshöz, 
akit érlel, ill. a Párjához. A szülés alatt 
nem csak gyermek születik, hanem a Nő 
Anyává, a Férfi Apává születik újjá.
Időpont: augusztus 23. 17:00-tól, 24-én 
és 25-én 9:00 és 17:00 között
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Harmat Hajnal, 06 30 223 89 10

Mediációs segélyszolgálat
Ami nem öl meg az megerősít!
A mediáció egy olyan módszer, melyben a 
kapcsolati problémák kimondásra kerül-
nek, de nem a bűnbak megtalálása, ha-
nem egy közösen elfogadható megoldás 
megtalálása a cél, így egy válságos helyzet 
nem feltétlenül a kapcsolat „halálát” sok-
kal inkább a megerősítését jelenti. Szük-
séges, hogy minden résztvevő beleegyez-
zék a mediációba, valamint közöttük még 
egy minimális párbeszéd legyen.
Időpont: 2013. augusztustól (bejelent-
kezés szerint)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: dr. Fűtő Mihály,  info@kobeko.hu, 
06-72/337-838

Valamennyi programunkról érdeklőd-
ni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-72/337-838
Email: info@kobeko.hu, jelentkezes@
kobeko.hu; Web: www.kobeko.hu

A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő 
közösségek a családokért” című TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projekt-
jében megtartott valamennyi foglalkozás 
alatt a gyerekeknek ingyenes és szakszerű 
felügyeletet biztosítunk a Teaház (játszó-
ház és gyermekfelügyelet) keretében.
A részletekről érdeklődni:
Nagy Emese, önkéntes és szakmai koordi-
nátor. Vasasért Egyesület, Kossuth Műve-
lődési Ház, 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász 
út 47.; Tel: 06 72 337 838. E-mail: neme-
set@kobeko.hu; Web: www.kobeko.hu

Kobeko programok

A Vasasért Egyesület,
mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 azonosítási 

számú, „A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése” tárgyú 

„Építő közösségek a családokért” c. pályázat
kedvezményezettje.
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Közösségi kályhaépítéssel a hagyományos értékek 
megőrzéséért! 

Egészségmegőrző egyesületünk szék házában Pécs-Va-
sason a Bethlen G. u. 8-ban 4 napos (aug. 31., szept. 
1-2-3.) kályhaépítő program lesz a siklósi Vass Zoltán 
értékmentő alapítvány közreműködésével. 

A mester vállalja, hogy 3 fő közvetlen segítő részére 
a kályha megépítése során olyan tudást ad át, mellyel 
képessé válnak önállóan kályhát, kemencét építeni.

3 fő olyan segítő jelentkezését várjuk (szeretnénk, 
ha egy fő legalább a településünkről jelentkezne, hogy 
a megszerzett tudás a helyi értékeket gyarapítsa), aki 
vállalva a tanfolyami költséget (melyet az alapítvány 
részére kell megfi zetnie a www.valyogveto.hu olda-
lon a letölthető dokumentumok résznél a jelentkezé-
si lap kitöltésével) a tudás birtokában saját célra, vagy 
embertársai, illetve a közösség szolgálatára szívesen 
foglalkozna a jövőben kemence és kályhaépítéssel.
Jelentkezni a Vass Zoltán Értékmentő alapítvány fent 
megadott elérhetőségén, illetve egyesületünknél a 
06/30/603-6507-es telefonon, vagy napegyesulet@
gmail.com címen lehet.

Jóga
Izgalmas kísérlet veszi kezdetét ősztől a magyarorszá-
gi jógaéletben. A Magyar Olimpiai Bizottság támoga-
tásával kísérleti projekt indul a jóga jótékony élettani 
hatásainak mérésére. Az a megtiszteltetés érte egyesü-
letünket, hogy az országban 12-15 helyszínen induló 
mintaprogramok közel felét Baranyában koordinál-
hatja, illetve szervezheti. A projekt olyan jógaokta-
tókat fog össze, akik felkészültségük folytán képesek 
arra, hogy a jelentkező gyakorlókat megfelelően mo-
tiválják, mérjék az élettani változásokat és átadjanak 
olyan ismereteket, melyek a személyiség fejlődéséhez, 
az általános fi zikai és mentális egészségi állapot javu-
lásához vezetnek.

Várjuk azok jelentkezését, akik vállalják, hogy ősztől 
részt vesznek egy 5 hónapos jógakurzuson, azt végig-
csinálják az írásba foglalt megállapodásban rögzített 
instrukciók szerint és közreműködnek az eredmé-
nyesség mérhetőségében is. Cserébe a támogatásból 
eredően csökkentett önköltséggel végezhetik a tan-
folyamot és olyan technikát, módszert kapnak a ke-
zükbe, mellyel képesekké válnak arra, hogy életüket 
egészségesebben, kiegyensúlyozottabban,céltudatosab
ban és boldogabban folytassák. Tel: 06/30/603-6507.

Túra:
Szeretettel várunk mindenkit havi rendszerességű 
nyílt, ingyenes túráinkra, melyeken képzett túraveze-
tő kalauzol bennünket a környező vidék erdőin, me-
zőin. Nemrég a Réka völgyben jártunk, legközelebbi 
túránkat pedig hazai pályára tervezzük, A Somogy fe-
letti gerincet járjuk be (Csertető) és biztos, hogy tud 
nekünk újat és érdekeset mondani az ismert vidék-
ről is a vezetőnk. Figyelje a felhívásunkat a facebook 
csoportunk oldalán (napüdvözlet egyesület), vagy a 
blogoldalunkon: napudvozlet.blog.hu. A telefonos 
elérhetőség:06/30/603-6507.

Hírek, információk a „Napüdvözlet”
Egyesület háza tájáról
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Fekete gyémánt
Pár napja megvettem a téli fűtési szezonra szánt tizenöt 
mázsa lengyel extra fekete diószenet. Miután leborította az 
 autó és elült a por, egy érdekes fényjelenséget tapasztaltam. 

Ahogy a nap sugarai rávilágítottak a szénkupacra, azok úgy 
ragyogtak, mintha valódi csiszolatlan gyémántok lenné-
nek, szinte vakítottak, sőt percekig nem is láttam, csak hu-
nyorogtam… bár az sem kizárt, hogy csak a szénpor ment 
a szemembe, amitől már olyan régen elszoktam. Ez a szén 
nagyon hasonlított az egykori vasasi szénre. Viszont ennek 
a 6700 kcal/kg extra dió fekete gyémánt csillogásának elég 
komoly ára van, főleg miután bevezették a teherautókra az 
útdíjat. Meglepődtem, hogy az eddig is igen drága, de kivá-
ló minőségű lengyel fekete szén mázsájának árát ez a „kis” 
állami beavatkozás ilyen jelentősen, 500 Ft-tal emelte meg, 
ami így most 5800 Ft/q-ról 6300 Ft/q-ra emelkedett. De 
még így is a szénnel és fával való tüzelés, sokkal olcsóbb, 
mintha földgázzal fűtenénk. Míg hordtam a tárolóba a sze-
net, felidéződtek bennem a bányában ledolgozott évek em-
lékei, és képzeletben a vasasi 5/a szinti döntő melletti fejté-
si szalagnál jártam…

Mozdonyosként megvolt a lehetőségünk arra, hogy míg 
töltötték a vagonetteket, megszedhettük a porciószenünket. 
Kidobtunk egy csillét a fejtésből kijövő szalag mellé, és a 
legszebb és legjobb minőségű szenet ebbe a csillébe válogat-
hattuk. Amikor szép szén jött a fejtésből, volt, hogy 3-4 csil-

lével is megdobtunk munkatársaimmal együtt egy sihten. 
Fizetni nem kellett ezért a szénért, mivel járandóság volt, és 
ez a porciószén mindig elég volt egy teljes fűtési szezonra. 
Fát sem kellett venni, mert a bányából „visszarabolt” fát a 
bánya udvarában lévő fűrésztelepen, igény szerint kályha- 
vagy kazánméretűre vágták, és a szénnel együtt a bánya tu-
lajdonában lévő teherautóval házhoz is szállították. Ezért 
nem kellett se útdíjat, se a szén árát, sőt egyáltalán semmit 
sem fizetni, ez megjárt, mert bányászok voltunk, és ez szá-
munkra ingyen volt! Furcsa ezt kimondani, mármint azt, 
hogy voltunk. És nem is akárhányan. Vasason, Somogyban, 
Hirden és több környékbeli településen talán nem is létezett 
olyan család, ahonnan valaki ne lett volna valamelyik bá-
nyaüzem alkalmazásában, és ezeknek az embereknek a téli 
tüzelőjét mind a Mecseki Szénbányák adta. Ingyen, szénjá-
randóságként! Aki panelban lakott, az  pedig megkapta a 
szén árát, vagyis a szénpézt. A Tüzépeken akkoriban főleg 
mecseki fekete szenet lehetett vásárolni. Volt mecseki dara-
bos, dió, mogyoró, iszapszén, brikett, és ezek mind megfi-
zethető áron voltak, tehát a nem bányász lakosság is lénye-
gesen jobban járt e téren… A régi árakra sajnos már nem 
emélkszem, de tippelem a mostani bér–ár arányhoz képest 
lényegesen kedvezőbb lehetett. Mára csak lengyel-, orosz- 
fekete és herkulesi barnaszén kapható a tüzelő kereskedé-
sekben, a mecseki szén sajnos már hiány cikk.

Közben behordtam az utolsó csille, akarom mondani 
utolsó vödör szenet is a széntárolóba, és lassan visszatér-
nek gondolataim a XXI. század valóságába. 

Fájó érzés belegondolni abba, hogy már húsz év telt el az-
óta, mióta kihozták a legutolsó csillét Petőfi-aknáról. Azóta 
azok, akik ott dolgoztunk, szétszóródtunk sok felé, és csak 
ritkán találkozok régi bányász társakkal. Lehet hogy csak az 
idő szépíti az emlékeket, de úgy gondolom egy kis nosztal-
giával, hogy a bányában ledolgozott évek szépek voltak.

Bocz József

Zakuszka
A zakuszka erdélyi étel, egyfajta paprikakrém, melyet ke-
nyérre kenve is fogyaszthatunk, de ételízesítőnek is kivá-
ló lehet. Ha eddig nem ismerte, most ideje kipróbálni ezt 
a finom zöldséges pástétomot.
Hozzávalók: 1 kg padlizsán, 1 kg zöldpaprika, 1 kg paradi-

csompaprika, 30 dkg hagyma, 3 dl paradicsomszósz, 3 dl 
olaj, 1 evőkanál szemes bors, 1 mokkáskanál szalicil, só.

Elkészítés: A padlizsánt süsse meg, majd hámozza meg és 
darabolja fel. A zöldpaprikát szintén süsse meg, majd 
sózza meg, és tegye egy edénybe.

Takarja le, ha kihűlt, darálja le a paradicsompaprikával 
egyetemben. A hagymát aprítsa fel, az olaj felét öntse egy 
nagy lábosba.

Dinsztelje meg rajta a 
hagymát, majd adja hozzá 
a padlizsánt, a paprikákat, 
a paradicsomlét, és szórja 
meg a szemes borssal, va-
lamint ízlés szerint sóval 
is. Öntse hozzá a maradék 
olajat, és gyakori keverge-
tés mellett addig főzze, amíg az olaj feljön a tetejére. Vegye 
le a tűzről a lábost, és keverje hozzá a szalicilt. Megtisztított, 
meleg vízbe állított üvegekbe adagolja ki, kösse le, és dunsz-
tolja meleg takaróba 1-2 napra. Jó étvágyat!

R E C E P T
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat 
a Szendrey Júlia utca felől;  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
Gyermekorvosok, Somogy, Vasas, Hird: 
Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. 
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POLGÁRŐRSÉG, VASAS: 0-24-ig, 
30/641-27-50

POLGÁRŐRSÉG, HIRD: 0-24-ig, 
20/388-8679

Képrejtvény
E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A megfejtéseket a szer kesz-
tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búza-
kalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes megfejtők 
között meglepetés ajándékot sorsolunk ki. A múlt havi rejtvény megfejtése: 
Somogy u. 4. kapuja, az orvosi rendelővel szembeni épület. A szerencsés nyer-
tes:  Prohászka Edéné, Vasas. Nyereményét a gyógyszertárban veheti át.

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, a hónap első és harmadik 
vasárnapján 10 órakor gyermekfoglalkozás

Evangélikus istentiszteletek május
Vasason az evangélikus templomban július és augusz-
tus hónapban az Istentiszteletek betegség miatt elma-
radnak

Somogy Vasas Hird

Szombat (08.03.)

Vasárnap (08.04.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (08.10.)

Vasárnap (08.11.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.17.)

Vasárnap (08.18.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (08.24.)

Vasárnap (08.25.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (08.31.)

Vasárnap (09.01.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

augusztusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

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

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 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
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S P O R T H Í R E K

Sporthír
A Prágában rendezett junior nemzetközi atlétika verse-
nyen kiváló eredményt ért el két vasasi futó: Kovács Fe-
renc 800 m-en egyéni csúccsal,-/1.54.41./ 7. helyezett lett, 
testvére Kovács Dóra pedig 1500 m-en 4.55.18. perccel a 
6. helyet szerezte meg. Mindketten a magyar válogatott 
csapat tagjai lettek, gratulálunk nekik, és még sok hasonló 
eredményt kívánunk!

 ABLAKCSERE akció
Hőszigetelt 6 kamrás műanyag 

ablakok gyártása, forgalmazása, szak-
szerű beépítése, 20 éves nemzet közi 

tapasztalattal.
 INGYENES szaktanácsadás, árajánlat.
Hőszigetelt biztonsági bejárati 

ajtók nagy választékban!
Redőnyök, szúnyoghálók

 06-30-997-6521, 06-30-713-1199

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

cseréje konyhában, 
WC-ben, fürdőszobában, 
vízvezeték csere épületen 

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

Futóverseny
Komlón július 6-án futóversenyt rendeztek, ahol a vasasiak 
ismét kitettek magukért. A félmaraton 21 km-es távján 

Schneider Pál korosztályában ezüstérmet szerzett, a vegyes 
/női-férfi/ váltóban Papp Ferenc  és társa első helyezett lett. 
Gratulálunk!

Asztalitenisz
Minden pénteken 16-19 óra között asztalitenisz edzést tar-
tunk a somogyi Kodály Zoltán Művelődési házban. Ezekre 
a hangulatos, és az ember minden porcikáját megmozgató 
alkalmakra, szeretettel várunk minden olyan ping-pongozni 
szerető és tudó sporttársat, aki ezt a sportot művelte és sze-
retné ezt a tudását felidézni.

Bocz József

A HIRDI
NŐEGYLET

szeretettel meghívja
Önt és

kedves családját
2013.

szeptember 14-én
a Zengő utcai
sportpályán

tartandó
FALUNAPUNKRA

Targoncák, munkagépek, személy 
és tehergépkocsik, robogók,

motorkerékpárok, mezőgazdasá-
gi kisgépek javítása, szervizelése, 

vizsgáztatása kedvező áron.
Érdeklődni: 06-60-5200-878,

info@targoncatech.hu

Flabélos Pécs-Somogyon!
A FLABéLOS egy mozgásterápiás, 

alakformáló készülék. 10 perc 
alatt a FLABéLOS-szal körülbelül 
45-50 percnyi klasszikus, edzőter-
mi munkát végezhetünk el, külö-

nösebb megerőltetés nélkül!
Érd.: 20/886-2386

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

   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

Murányi Éva  +36/30/595-62-47

 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.

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1500 Ft/kg, hárs: 1500 Ft/kg,

repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 
1200 Ft/kg Schweitzer Antal,

Vasas, Berkenyés u. 32.
/focipálya felé/

06-72-337-034 , 06-30-9392-842

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

Nyitvatartás: 7-től 10-ig, 
garantáltan friss kenyérrel, 
péksüteményekkel, 
zöldséggel es gyümölccsel!

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók könyvelését, 

bérszámfejtését. 

Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
 Tel.: 06/308205590

mail:cseszti@freemail.hu
ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAKI VIZSGA

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

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