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Fejtésomlás, mentés 1986. február 18-21.
– Emlékmű alapkőletétel 2014. február 18.

16 óra 00 perc: A vasasi V/a szinten a 11/1 telepi fejtésben, 
ahol 32-en dolgoztak, megremegtek a támok, hullottak a kö-
vek és a szénpor. Előre-hátra billent ott a világ, és minden el-
sötétült. 40 méter hosszban összedőlt. Ezen a szakaszon 17-en 
tartózkodtak, vagy idáig menekültek. Akiket nem temetett el 
a lezúduló kőzet, felfelé és lefelé rohantak. Eltelt talán egy 
perc, talán csak pár másodperc, és futottak vissza, hogy kime-
nekítsék, akiket lehet. Czekaj Józsefnek sikerül az összement 
területről kiugrania. Visszaértek az első összeomlott sorig. Ott 
találták beszorulva Gál Istvánt, akit rögtön ki tudtak menteni. 
Közben valaki elrohant a telefonhoz, hívta a diszpécsert. A 
diszpécser riasztotta az ügyeletes mentőket, akik talpra ugrot-
tak, felszereltek és siettek menteni a társakat. Értesítették a 
mentőket és a Központi Bányamentő Állomást. Beindult a 
szakszerű mentés! Nem sokkal később a helyszínre érkezett 
Kapolyi László akkori nehézipari miniszter is. A mentős csa-
patok, fejtési és elővájási vájárok, segédvájárok és csillések két 
oldalról,  – a szállítóberendezés alatt  - alulról mentőgurítót, a 
felső szint felől ereszkét, azaz menekítő vágatokat kezdtek – az 
ép szénfal előtt – gyorsan és szakszerűen kialakítani. Rengeteg 
szenet és törmeléket kellett eltakarítani, hogy a bajba jutottak 
közelébe kerüljenek. Még éjfél előtt 22 óra 55 perckor megta-
lálták Berzsenyi Géza csillést, akit épen, szinte sértetlenül sza-
badítottak ki. 23 óra nyolc perckor viszont az élettelen Szanda 
László csapatvezetőt tudták kiemelni az omladékból. Nulla óra 
28 perc: sérülten szabadították ki Wladislaw Sraczynsky len-
gyel vájárt, 2 óra 51-kor pedig Bogumil Marczak lengyel és 
Jung Miklós magyar vájárokat. Ők is sérültek voltak, de éltek. 
A fejtés többi része már rosszabb állapotban volt. Kövek, szén, 
fém támok és süvegek erdején kellett átverekedni magukat a 
bányamentőknek. Az éltető levegő azonban még áthúzott az 
omladékon, ami reményt adott az élőkért folytatott további 
küzdelemhez. Szerdán, 19-én 9 óra 10 perckor – lesújtó hír – 
Brandt József és Jozef Cwikla fiatal vájárok holttestét találták 
meg, szabadították ki az omladék alól. Utána szinte elviselhe-
tetlen hosszú ideig csak a sietős munka folyt. 20-án, csütörtö-
kön hajnalban, 4 óra 55-kor leltek rá Ryszard Kurczak és 
Klajbár Mihály vájárok holttestére. Ekkor Franczisek Strey 
vájárt is megtalálták, sajnos őt is élettelenül. További kemény 
munka után 8 óra 39 perckor ismét egy áldozat az omladék 
alatt: Horváth János vájár. A bányamentők között óriási az 
izgalom, mert délelőtt 10 órakor életjeleket észleletek. 14 óra 
30 perckor azonban Jan Kurzacz lengyel várár holttestét talál-
ták meg. További lázas munka, míg 17 óra 40 perckor még 
élve mentették ki Stanislaw Ziaját. Össze volt gömbölyödve, 

pokrócba tették, úgy szállították a légvágatra. Ott két mentős 
raj, fejtési emberek, két orvos, s két segédnyújtó küzdött az 
életéért, hogy életfunkciói stabilizálódjanak, de minden erőfe-
szítés ellenére sajnos elhunyt. Megint munka, váltott embe-
rekkel, megfeszítve. Pénteken 0 óra 25 perckor Bartók Béla, 
majd 0 óra negyvenkor Gémes Illés bányalakatos holttestét 
tudták kiszabadítani. Véglegessé vált a megdöbbentő és szo-
morú névsor tizenegy hősi halottal. Hat magyar és öt lengyel 
dolgozó vált áldozatává a mecseki szénbányászat bő kétszáz 
évének egyik legnagyobb bányakatasztrófájának. 

A Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezésében három évvel 
ezelőtt tiszteletteljesen megemlékeztek a vasasiak a 25. évfordu-
lóról, és akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy szélesebb 
körű összefogással egy méltó Emlékművet kellene állítani a hő-
si halált halt bányászoknak. Úgy gondoltuk, hogy a hősök em-
lékének megörökítésével együtt Magyarországon egyedüliként 
a Bányászhimnusznak is emlékművet emelünk. Dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselőnk akkor megígérte, hogy segít 
megvalósítani a vasasiak tervét. Az elmúlt évben sokat tett azért, 
hogy támogatókat szerezzen. Számos tárgyalással, kérvénnyel 
sikerült támogatónak bevonnia a Lengyel Nagykövetséget, a 
Lengyel Bányász Szakszervezetet és Gazdasági Minisztériumot 
is. Magyar részről az Emlékmű építtetését vállalta Pécs MJ Vá-
ros Önkormányzata és Dr. Páva Zsolt polgármester úr, illetve 
támogatóként az ügy mögé állt Magyarország Kormánya is. 

A Vasasi Szent Borbála Egyesület felkérésére Prof. Dr. 
Bachmann Zoltán Kossuth- és Ybl Miklós díjas, friss Prima 
Primissima díjas építész ingyen vállalta a végleges nevén 
Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékmű megtervezését. Helyi 
civil egyesületekkel, a vasasi részönkormányzattal, Huba Csa-
ba képviselő úr segítségével szeretnénk megvalósítani a terve-
ket. Az építtető pécsi önkormányzat egy régi adósságát tör-
leszti ezzel a vasasi bányászok küzdelmes önfeláldozása előtt.

A Vasasi Szent Borbála Egyesület megemlékezést tart a 28 
évvel ezelőtti fejtésomlásban hősi halált halt 11 bányász em-
lékére. A megemlékezés 2014. február 18-án 14,30-kor kez-
dődik a Pécs-Vasasi róm. kat. templomban. Ezután a Bányász 
Emlékparkban a Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékmű 
ünnepélyes alapkőletételére kerül sor. Ezt követően a résztve-
vők megvendégelése mellett megtekinthetjük az Emlékmű 
kiállított terveit a Bányászotthonban.

Jó szerencsét! 
Ruzsicsics Ferenc

Vasasi Szent Borbála Egyesület

www.shvonline.huwww.shvonline.hu
SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2014. FEBRUÁR • VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

ok
o m o g y asa s

írünk anSS VVHH VHS ird

SHV_2014-02.indd   1SHV_2014-02.indd   1 2014.01.30.   17:52:312014.01.30.   17:52:31



2  2014. februárSok Hírünk Van

A vasasi NB-II-es ping-pong csapat története
Vasas nem is olyan régen még büszkélkedhetett egy NB-II-es asztalitenisz csapattal. Ennek a csapatnak, egyik alapító 
tagját Dittrich Jánost kérdezem az egykori csapat történetéről.

– Mikor alakult a csapat, kik voltak az 
alapítói, versenyzői?

Több csapatról kell beszélni, hisz a 
hosszú évek alatt változtak a játékosok, a 
feltételek, a versenyzési lehetőségek is. 
Jómagam 12 évesen vettem részt először 
járási bajnokságon, természetesen ifi 
korosztályban. Ebben az időben (50-es 
évek) nagyon sokan űzték ezt a szép 
sportágat, szinte minden gyerek megta-
nult ping-pongozni – valamilyen szin-
ten. Akkoriban a színvonalat Monostori 
Árpi, Fusch Karcsi, Berta Jani, Gering 
Ernő, Hrubi Jani – elnézést azoktól akik-
re nem emlékszem – képviselte. Akkori-
ban nem szerepelt csapat szervezett baj-
nokságban, inkább egyéni versenyek, 
kihívásos csapatmérkőzések voltak.

Az ’50-es évek végén szerveztük meg 
azt a csapatot, amelyik már az asztalitenisz 
szövetség által szervezett bajnokságban 
vett részt. Ez a csapat éveken át  játszott a 
megyebajnokságban. A leggyakoribb ösz-
szeállítás a Hrubi Jani, Videcz Jóska, Kopa 
Feri, Dittrich Jancsi alkotta csapat volt. A 
későbbiekben  természetesen több válto-
záson ment át a csapat, különböző okok 
miatt változtak a játékosok is. Szerepelt a 
csapatban Mosgai Miki – a későbbi iskola 
igazgató – Németh Feri Somogyból,  
Amrein Jóska (aki külön történet), Fuchs 
Miki, Tóth Laci Pécsről. Nagy változást 
hozott a csapat életében Hegedűs Józsi bá-
csi, aki Vasasra került dolgozni, ő lett a 
szakosztályvezető, aki jártas volt az aszta-
litenisz sportban. Addig ugyanis, sem 

edző, sem ügyintéző nem volt. A csapat 
ügyeit jómagam intéztem. 1968-ig tartott 
ez a szakasz, amikoris a csapat valahol a 
középcsoportban szerepelt abban a me-
zőnyben, ahol néhány pécsi csapat mellett, 
Siklós, Harkány, Beremend, Mohács, Bóly, 
Sásd, Villány, Szigetvár, időnként más vi-
déki csapatok voltak az ellenfeleink. A ha-
zai mérkőzéseket a Bányászotthonban 
játszottuk, ott is edzettünk. Tudni kell, 
hogy a Bányászotthonban akkoriban min-
dig lehetett játszani, ezért is volt sok ping-
pongozni szerető fiatal. Igaz az akkori szó-
rakozási lehetőségeket nem lehet 
összehasonlítani a mai lehetőségekkel.

– Milyen eredményekkel büszkélked-
hetett az egykori Vasasi Bányász?

Ha az eredményekkel akarunk büszkél-
kedni, akkor a ’68–’74-ig tartó időszakot 
kell említeni. Döntő motívum volt, hogy 
hozzánk került edzőnek Koronics Károly. 
Ő kiváló játékos volt, egyetemi évei alatt 
Budapesten játszott, s az akkori országos 
ranglistán a hatodik volt. De nem csak jó 
játékos volt, hanem jó edző, kitűnő ember, 
igazi jó barát lett. A siker másik meghatá-
rozó eleme a Vasasi Bányász Sportkör elkö-
telezettsége volt az előrelépés iránt. Vasas-
bánya üzem támogatta a sportkör  
előrevivő terveit. A támogatás eléréséért 
sokat tett Zachár Gyula és Gyimesi Jenő. 
De támogatónk, szurkolónk volt dr. Pál Ti-
bor üzemorvos is. A sikeres évekhez hozzá-
járult az új iskola tornaterme, ahol kitűnő 
körülmények között edzhettünk, játszhat-
tuk a mérkőzéseket. 

A siker sorozat a megyei bajnokságban 
indult, ahol a csapat ’69-ben harmadik, 
’70-ben második, ’71-ben bajnok lett. Osz-
tályozó mérkőzések után a csapat feljutott 
az NB III-ba. Vasas sporttörténetének első 
NB-s csapata lettünk. (A következő évben 
a labdarugók is elérték ugyanazt.)  A csa-
pat leggyakrabban a Tóth–Amrein–Né-
meth–Dittrich összeállításban szerepelt. A 
magasabb osztálybeli eredményes szerep-
lés érdekében Koronics Karcsi hozzánk 
igazolt, így már mint játékos edző szere-
pelt. Petőfi aknára jött dolgozni Horváth 
Józsi, aki jó játékosnak számított, vele is 
erősödtünk. Az első NB. III-as szezonban 
a csapat a harmadik helyen végzett. A kö-
vetkező évben – mint a megyebajnokság-
ban – másodikak lettünk. Ekkor váratla-
nul felcsillant az NB. II. is. Ugyanis 
visszalépés miatt osztályozón vehettünk 
részt, de akkor ezt nem sikerült elérni. A 
csapat – Koronics–Tóth–Horváth–Né-
meth–Dittrich összeállításban, nagy csatá-
ban maradt alul 13:12 arányban a Szom-
bathely ellenében.  A következő – 1974-es 
– évben hozzánk került Fejős Feri, így több 
lehetőség volt a csapatösszeállítást az el-
lenfél ismeretében változtatni. Ebben az 
évben bajnok lett a Vasasi Bányász s felju-
tott az NB. II-be. Számomra ez a hat év 
volt a legszebb. A magasabb osztályban is 
megállta helyét a csapat, amely erősödött 
Szederkényi Józsival s az időközben hoz-
zánk került Bocz Attilával aki rövidesen a 
csapat húzóembere lett. Itt kell megemlíte-
ni két fiatalt – Grosch Csabát és Böhl Zolit 
– akik az 5 fős csapatban kötelezően indí-
tandó ifjúsági korú versenyzőt adták. A 
csapathoz került még Ragoncsa Feri is, aki 
a pécsi asztalitenisz sport emblematikus 
alakja volt.  A vasasi Bányász az NB. II-ben 
is megállta helyét, igaz nem lett bajnok, de 
a kiesés sem fenyegette.

– Mondanál egy érdekes történetet, a 
csapat életéből?

Sokat tudnék mondani. Érdekes volt 
amikor a hőskorban az üzem hintójával 
mentünk Mánfára játszani s a mecseki 
szerpentinen gyalog jöttünk fel, mivel a 
hintó lassúbb volt. Amrein Jóskából – aki 
focista volt – muszájból csináltunk ping-
pongost, mivel akkor éppen nem volt 
megfelelő játékos. Ő meglehetősen jól ját-

Az NB III-at nyert Vasasi Bányász férfi asztalitenisz csapata: balról jobbra:
Bocz Attila, Horváth József, Dittrich János, Hegedűs József szakosztályvezető, Koronics Károly 

játékosedző, Németh Ferenc, Tóth László és Fejős Ferenc (DN. 1974. dec. 17.)
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Új év
Lajos nélkül!
Elnökünk halála, mely 
mind annyi unkat lesúj-

tott, miatt új elnököt kellett választa-
nunk. A bizalmat én, Tóth Mihály kap-
tam, amit ezúton is köszönök.

Kérem polgárőr társaim türelmét, 
hisz új vezető, új elképzelés, de a cél a 
régi, a baj megelőzése és segítségnyúj-
tás. Ezért kérem a már megszokott be-
csületes munkátok folytatását, mert 
Lajos a lécet magasra tette, és már a mi 
felelősségünk, hogy ott is tartsuk.

A családhoz csatlakozva köszönetün-
ket fejezzük ki mindenkinek, aki bármi-

lyen úton próbált bennünket vigasztalni. 
Volt sok internetes bejegyzés, sok vi-
gasztaló szó, egy kézfogás, vagy épp egy 
lehulló könnycsepp, ezekre hálával gon-
dolunk.

Köszönet Tóth Tibornak a Megyei 
Polgárőr Egyesületek Elnökének a bú-
csúztatóért, az Önkormányzat képvise-
lőinek, Polgárőr Egyesületeknek, roko-
noknak, barátoknak a részvételükért.

Igazán megtisztelő volt, hogy ilyen 
sok hirdi ember érezte úgy, hogy ott a 
helye Csőkör Lajos búcsúztatásán. Kö-
szönet érte.

A sok ember jelenléte azt sugallta, 
hogy Lajos munkája nem volt hiábavaló.

Sajnos Csőkör Lajos a Pécs-Hirdi 
Polgárőr Egyesület elnöke posztumusz 

főkapitányi jutalmát már nem vehette át 
személyesen a 2013.12.20.-án az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség évzáró gyűlésén.

Az idei Polgárőrnapot Csőkör Lajos 
emléknappá nyilvánítjuk, és július ele-
jére tervezzük.

Szeretettel várunk mindenkit.
Kérem, támogassanak bennünket, 

hogy segíteni tudjunk. A cél közös: bé-
kében, egymásra figyelve élni úgy, hogy 
mindenki érezze a bajban egy karnyúj-
tásra van a segítség.

Kérjük, ha baj van, vagy valami gya-
nús dolgot észlelnek, telefonáljanak, éj-
jel-nappal állunk rendelkezésükre. Tel: 
+36 20 3888-679

Tisztelettel Tóth Mihály elnök és 
az Egyesületünk tagjai.

    Gyászhír
Gyászolnak a vasasi evangélikusok : 2014. január 12-én, míg istentiszteletre gyülekeztünk, az Élet és a halál 
ura magához szólította Fejes Józsefné Scherer Erzsébetet 91 éves korában.

Bözsi néni gyerekkora óta  a gyülekezet oszlopos tagja volt. Kislány korában, még az iskolában tartott 
egyházi alkalmakon az oltár díszítésén szorgoskodott. Ezt a tevékenységét idős korában újra szívvel-lélekkel 

végezte. Ha kellett, mosta, vasalta az oltárterítőket, melyek közül nem egy gyönyörű hímzéssel az ő keze munkáját dícséri.
Ha beszélni tudnának, fáradozásáról szólnának a templom falai is, mert építése közben téglát tisztított, meszet oltott. 

Később a belső tisztaságról is zömmel ő gondoskodott.
A gyülekezethez, az egyházhoz való ragaszkodását édesanyjától örökölte, aki szintén hűséges szolgálója volt Krisztus-

nak, és ebben a hitben nevelte leányait is. Életük mottója a 69. zsoltárból való:” a házad iránti féltő szeretet emészt.”
Áldozatkész szeretetéről tanúskodhatnak a szívbeteg és rákos gyermekek alapítványai, a Baldauf Gusztáv Szeretetott-

hon öregjei. Szeretetvendégségek alkalmain finom süteményeiből bőségesen részesülhettünk.
Most üres lesz a helye, csak a gyásszalaggal átkötött énekeskönyve jelzi szeretett testvérünk hiányát. De hisszük, hogy 

Odafenn találkozunk, mert Jézus érdeméért Feltámadunk!

szott szórakozásból, így sok külön edzéssel 
feljött a megfelelő szintre. Érdekes törté-
netek helyett inkább azt mondanám el, 
hogy a Vasasi Bányász asztalitenisz csapa-
tát mindig a jó csapatszellem jellemezte. 
CSAPAT volt, így csupa nagybetűvel. Az 
évvégi záróvacsorák, ahol családostól vet-
tünk részt, közel hozták a feleségeket is, 
akik jó barátnők lettek. A mérkőzések, 
utazások utáni vacsora, sörözés – a csapat-
szellem erősítő akció – nevet viselte, 
Koronics edző megfogalmazása szerint. 
Sor került összejövetelre, játékostársak 
otthonában is. A jó közösség kialakulásá-
ban döntő érdeme volt Hegedűs József 
szakosztályvezetőnek, aki sajnos már 
nincs közöttünk. Ezúton is köszönünk ne-
ki mindent, amit a csapatért tett. Ki me-
rem jelenteni az összes Vasasi Bányászban 
játszott spottársam nevében, hogy ez az 
időszak életünk felejthetetlen része, ma is 
nosztalgiával gondolunk rá.

– Mit tudsz a régi csapattagokról?
A régi csapattagokról, sőt az ellenfe-

lekről is sok éven át lehetett információt 
kapni a „Baráti találkozó”-n, mely kb. 30 
éven át minden évben megrendezésre ke-
rült. A város, a megye ping-pongosai  ré-
szére szervezett találkozókon verseny, 
beszélgetés, vacsora, zene, iszogatás volt 
a program. Ezek a találkozók pár éve 
megszűntek, részvételi, szervezési sőt 
anyagi okok miatt is. A régi csapattagok-
ról ma már kevesebbet tudok, leginkább 
véletlen találkozók esetén tudunk infor-
mációt cserélni. A legutolsó Vasasi Bá-
nyász találkozó az NB. II.-be jutás 30. 
évfordulóján 2004-ben volt Amrein Jóska 
pincéjénél, ami fergeteges siker volt.

– Mi volt az oka a Vasasi Bányász 
megszűnésének, és az mikor történt?

A Vasasi Bányász asztalitenisz szakosz-
tályának megszűnésében az anyagiak ját-
szották a főszerepet. A csapat évekig gond 

nélkül szerepelt az NB. II.-ben, bár az or-
szág másik felére, Budapestre történő uta-
zások, az étkezés, esetenként a szállás költ-
sége jelentős volt. Az 5 fős csapatversenyre 
minimum 7 fő utazását kellett biztosítani, 
ami egyre nagyobb terhet jelentett a csök-
kenő költségvetésnek. Tudni kell, hogy 
már a ’80-as évek elejétől romlott a szén-
bányászat helyzete, csökkent a jóléti kiadá-
sok összege, ami a sporttámogatást is tar-
talmazta. Ez a tendencia folytatódott s a 
’80-as évek közepére eljött a vég. ’84-ben, 
vagy ’85-ben (nem emlékszem az évre) ki-
mondatott: megszűnt a Vasasi Bányász 
asztalitenisz szakosztálya. A végső búcsú 
helyszíne egy postavölgyi pince volt, ahol 
kitűnő volt a pörkölt, a vörösbor, csak a 
hangulat volt siralmas. Szó szerint!

Egymás nyakába borulva, sírva bú-
csúztunk egymástól, az együtt eltöltött 
szép évektől.

Bocz József
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Ahogy a gyakorlók látják a jógát! 
Négy éve, 2010. januárjától ismerkedik egy helyi kis közösség egyesületünk szervezésében a jógával, azaz a testi- lelki egészség és har-

mónia ősi, univerzális tudományával és gyakorlatával. Azóta sokan megfordultak körünkben, belekóstoltak, kedvet kaptak és kitartottak, 

vagy elmaradtak. Elmaradtak…Igen a jóga olyan eszköz, mely nem kívülről várja a csodát, az EGÉSZ-séget. Tudja, hogy azt nem pénzért 

és nem pirulákban adják. Magunknak kell megteremtenünk kitartó rendszeres gyakorlással, a befelé figyelés és önmegismerés, a lelki 

„nemesedés” módszerével, mert az élet igazi kincseit, nem a felhalmozott értéktárgyak, hanem az emberi értékeink adják meg.  Lássunk 

néhány gyakorlót, mit hozott számukra a jóga.

Hrubi Attila: Dr. Weninger Antal Az idő 
partján c. könyvében találkoztam először a 
jógával, nagyjából az első kiadás megjelené-

sekor 1986-ban, 
végzős gimnazis-
taként; rég volt, 
még – minden 
szempontból – na-
gyon lazák és ru-
galmasak voltunk, 

ezért könnyen mentek az ászanák is. De nem 
voltunk kitartóak, fél év után lanyhult a lel-
kesedés, és lassan feledésbe merült az egész. 
Néhány éve, amikor egy nyári családi fotón 
szembesültem növekvő pocakommal, a tel-
jes szétcsúszástól való ijedségemben elhatá-
roztam, hogy azonnal sportolni kezdek. Az-
óta is futok, és ettől nagyon jól is érezem 
magam; fél év után a pocak is leapadt. Vi-
szont a futás nagyon kötötté tette a korábban 
sosem látott izmaimat, így jó ideje terveztem 
már, hogy egyre több lazítást iktatok be a fu-
tóedzések közé. Ekkor merült fel újra a jóga, 
amit feleségem már egy ideje végzett, és 
mindig lelkesített is, hogy bátran csatlakoz-
zam hozzájuk. Őszintén szólva, volt bennem 
némi félénkség, tudva, hogy jógázni többnyi-
re csak hölgyek járnak, és hát hogy néznék 
én ki ezen az „asszonytornán” egy szem fér-
fiként. Leküzdve ezeket a hamis előítéleteket 
járni kezdtem a jóga órákra, és az a termé-
szetesség és szeretet, ahogy fogadtak ma is 
arra ösztönöz, hogy ha tehetem, ne maradjak 
el a heti találkozókról. És bár a jógában ab-
szolút kezdő vagyok, mert az egykori laza-
ságból mára már nem maradt semmi, az is 
egyre nyilvánvalóbb, hogy a jóga nemcsak 
erről szól, hanem sokkal több ennél: pl. az 
életszemléletre gyakorolt jótékony hatásai 
közül megajándékozott azzal a felismeréssel, 
hogy hálával gondoljak azokra az emberek-
re, akik önzetlenül és nagyon ritkán tapasz-
talható nyílt szeretettel dolgoznak azon, 
hogy az emberi lelkek színterén településün-
ket élhetővé és itt élni érdemessé tegyék.

Vida Attiláné (húsboltos Andi): Három 
éve járok a csoportba. A kíváncsiság hozott 

ide, nem tudtam 
szinte semmit a 
jógáról. Egyszer 
volt egy több hó-
napos kihagyá-
som. Ennek kap-
csán megtapasz-

taltam, hogy milyen nagy jelentősége van a 
rendszerességnek. Egy két kihagyott óra 
után is egyre nehezebb újra elindulni, a lus-
taság visszahúz. Pedig sokkal jobb átlépni a 
kényelem akadályán, mert hazafelé már vi-
dáman és energiával telten teszi meg az em-
ber az utat azzal az önbizalom erősítő jó ér-
zéssel, hogy van erőm és kitartásom. Érzem, 
hogy az állhatatos gyakorlás meghozza a 
várt eredményt. Sokat változtatott rajtam a 
jóga. Fizikailag jóval hajlékonyabbá, állóké-
pesebbé váltam. Korábban problémát oko-
zott emeleteket járni, mára ez nem akadály. 
A közérzetem sokkal jobb lett. Amíg nem 
jógáztam az idegességgel volt problémám, 
sok mindenen felhúztam magam és a gyo-
morsavam is kínzott. Ez teljesen elmúlt, 
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lettem. 
Szembesültem azzal, hogy mi mindenre va-
gyok képes, hogy tudok változni, változtatni 
a rossz beidegződéseimen. És nem utolsó 
sorban tartozom egy jó kis közösséghez, 
sokkal jobb itt, mint a 4 fal között.  Ajánlom 
mindenkinek, aki szeretne pozitív változást 
az életében, egészségében. 

Krámosné Schweitzer Andrea : Egyik 
kolléganőm rábeszélésére, (akit a kezelőor-
vosa küldött jógázni)  öt 
évvel ezelőtt kezdtem 
gyakorolni a jógát Pécsett 
heti  egy alkalommal, 
majd Vasason folytattam 
már hetente kétszer, és 
így tovább. Jelenleg jóga-
akadémia képzésére járok 
Veszprémbe, illetve Bu-
dapestre  és naponta 1-2 
órát jógázok.  Nem vár-
tam semmit annak idején, 
csak a mozgás miatt mentem, de szép las-
san 40 kilótól, magas vérnyomástól, 
stressztől, gyomorsavtól, fájó ízületektől, 
derék-térdfájdalmaktól és még ki tudja mi-
től szabadultam meg. Viszont cserébe sokat 
kaptam. Megtanultam önzetlenül szeretni, 
elvárás nélkül adni, tudatosan élni, őszin-
tén viselkedni, bízni, hinni,  szeretve vezet-
ni önmagamat, és azokat, akiknek adni tu-
dok, és elfogadják.  A kapcsolataimban is 
megnyilvánul a béke és a szeretet, a vesze-
kedéseknek halvány emlékképe még él, ha 
látok mást veszekedni. Buszon kérdezte 
meg egy barátnőm nemrég, hogy a munka-
helyemen mit szólnak a fordulathoz? Ter-

mészetesen fordulnak velem, mert a jó pél-
da ragályos. Szeretünk dolgozni, együtt, 
egymásért, egymást és ügyfeleinket szolgál-
va.  Nekem mindenem lett a Jóga, ami nem 
vallás, nem filozófálgatás, nem idegen kul-
túra, nem idealizmus, nem aszkétizmus, 
nem önmutogatás, nem rivalizáció, hanem 
az élet élésének a kidolgozott, megalapozott 
időtálló tapasztalati tudománya. 

Pétermann-né Kollár Mária: Kartográ-
fus voltam. Jelenleg ingatlanközvetítőként 
dolgozom. 10 éve költöztünk Vasasra. A vá-
ros másik széléről, merőben más környezet-
ből jöttünk. Nagy volt 
a nyugalom, persze 
erre vágytunk. A fér-
jem itthon foglalko-
zott jógával, az uno-
káim az óvodában 
jógáztak, de én csak 
kíváncsiskodtam. A gyerekeknél hihetetlen 
pozitív volt a tapasztalatunk. A helyi lapban 
olvastam jógaklubról. Kaptam a lehetőségen 
és nem bántam meg, sőt bárkinek ajánlom. 
Nem biztos, hogy kitartó lesz, de próbálja 
meg. Én olyan közösségre leltem amire nem 
számítottam. A mai világban nem ilyen ön-
zetlen, természetes, segítőkész fogadtatásra 
számit az ember. A testi gyakorlatok mellett 
a miértekre is választ, útmutatást kapok. Bár-
melyikünk, bármilyen nyavalyájára, amiről 
nyíltan lehet beszélni, megoldást kere-
sünk. Erősebbnek, kitartóbbnak és főleg ki-
egyensúlyozottabbnak érzem magam. 
Más lett fontosabb a mindennapokban, 
messze áll tőlem az irigység, az önzés. Törek-
szem arra, hogy az életem egyszerű, derűs, és 
a környezetem számára is kellemes legyen. 
Persze ezért meg is kell dolgozni. Nekem a 
legnehezebb otthonról a sötétben, nyirkos 
időben elindulni, miután a napi munka 
után bevackolta magát az ember. De még so-
hasem bántam meg. Kikapcsolódom, lazu-
lok, jó társaságban vagyok, a fejem-lelkem 
ápolásban részesül. Újjászületek!!! Annál na-
gyobb dicséret, hogy a párom azt mondta,- ki 
vagyok cserélve- nem kell! Köszönöm min-
den társamnak.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
kedden és pénteken este fél hattól Vasason 
a Bethlen G.u.8. szám alá, Pécsen pedig hét-
főn és szerdán 17 órától a Légszeszgyár u. 
18-20-ba jógázni.
Tel: 06/30/603-6507 és 06/20/390-9754
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A Vasasért Egyesület által elnyert „Épí tő 
közösségek a családokért” című TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projekt-
jének keretében februárban is számos 
ingyenes programon vehetnek részt. 

Gyermekgondozásból visszatérő szü-
lők számára csoportos tanácsadás 
A munka világába való visszatéréssel  járó 
konfliktusok és stresszhelyzetek kezelésé-
nek hatékony képességek fejlesztésével, 
önérvényesítő technikák elsajátításával 
segítjük elő a harmonikus családi élet és a 
munkahelyi kihívások összeegyeztetését.
Időpont: csütörtökönként 10 órától, 
bejelentkezés szükséges
Helyszín: Vasasért Egyesület  Egyesüle-
ti Székháza  (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Tréner: Dahn Nóra
Személyes jelentkezés: a Baba-mama 
klubban Lévai Mónikánál.
Gyermekfelügyelet megoldott 
Nagy Emesénél.  
Érd., bejelentkezés: 06-72/337-838, 
+36 30/289 01 70, info@kobeko.hu

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: minden csütörtökön 10:00–
13:00 között (rugalmas időkeretben)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Érd.: Lévai Mónika, + 36 20 269 35 03, 
06-72/337-838

Szülőklub
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az 
ízlésedet, a jókedvedet, az ötleteidet, kér-
déseidet, problémáidat.
Időpont: február 14 és 28, péntek 17:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi 
Székháza ( Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com 

Családi egészségvédelem előadások
Időpont: február 7. péntek, 18:00
Okos gyógyszerek" -újdonságok 
a gyógyszeriparban. 
Előadó: dr. Pál Szilárd gyógyszerész
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi 
Székháza Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Férfiak „mentálhigiénés” 
klubja – főző klub
Időpont: február 22, szombat, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com 

Pletyka (F)észek
Helybeli nők osztják meg egymással örö-
meiket, gondjaikat, problémakezelő és 
háztartási praktikáikat. Ha szívesen be-
szélgetnél, jó ötleteidet mond el minden-
kinek, mások magánéletéről ne beszélj 
senkinek.
Időpont: február 8 és 22, szombat, 
17:00 (kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

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, hanem 
egy közösen elfogadható megoldás megta-
lálása a cél, így egy válságos helyzet nem 
feltétlenül a kapcsolat „halálát” sokkal in-
kább a megerősítését jelenti. Szükséges, 
hogy minden résztvevő beleegyezzék a 
mediációba, valamint közöttük még egy 
minimális párbeszéd legyen.
Időpont: bejelentkezés 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, +30 30/289 01 70 

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 projektjé-
ben 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 koordinátor

Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház 
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: 06 72 337 838, +30 30/289 01 70

E-mail: nemeset@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.

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2014.február 
6-án tartja az idei év első köz gyűlését, 
amelyre jelen soraimmal tisztelettel 
meghívom az egyesület tagjait.
Ideje: 2014. február 6. 17.30.
Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. 

alatti Egyesületi Ház.
Tervezett napirend:
• Szervezeti döntések, személyi 

kérdések, alapszabály módosítás 
előkészítése

• A DDOP-4.1.2-es 
teleprehabilitációs projekt meg-
beszélése, döntés a konzorcium-
ban való szerepvállalásunkról

• a 2014-ben előttünk álló további 
feladatok áttekintése

• Tagfelvétel, tagdíjfizetés, egyebek 
A közgyűlés nyilvános, azon bárki 

részt vehet a terem befogadóké-
pessége mértékéig.

Berényi Zoltán, elnök

„Napüdvözlet” Egyesület
következő  túrája 2014.02.15-én. 

Találkozó: A vasasi temetőnél 9 órakor, in-
nen indulunk a Dömörkapuhoz, ahol 9,30-
kor találkozunk a pécsiekkel. A városból 
lehet jönni a Főpályaudvarról, 09h05’-kor 
induló 34-es busszal is. 
Útvonal: A piros négyzet jelzésen indulunk, 
majd áttérünk a piros keresztre és ezt követ-
ve érünk a Kantavári-forráshoz. Pihenés-
ként felmegyünk a Kantavári romokhoz. 
Ezután a sárga kör jelzésen megyünk tovább 
felfelé a völgyben. A sárga kereszt jelzéshez 
érve jelöletlen úton megyünk fel a Rotari 
körútra, majd arról a sárga sáv jelzésen a tu-
besi János-kilátóhoz.  Visszafelé a Misina 
gerincén, a sárga sáv jelzésen haladunk. 
Érintjük a Kis-tubesi kilátót és a TV-tornyot, 
végül a Dömörkaput.
Táv: 8,8 km. Szintemelkedés: 300 m. 
Várható visszaérkezés: 15 óra. Túravezető: 
Kámi Róbert. További információk:  
06/30/311-8010-(Solya Mónika).
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Tea-ház
A Tea-ház a Támop 3.2.13 Kultúr kohó 
keretén belül” Az Élet Küszöbén” szak-
kör működik a Kossuth Művelődési 
Házban, hétfőn, szerdán,és pénteken 
16:00-19:00 időpontban. Tea-házunk-
ban számos színes program várja a 
gyerekeket. Ilyenek pl: kirándulások, 
képességfejlesztő játékok,  háztartás-
tan, ki-mit tud?, ping pong, bicikli tú-
rák, strandolás,csocsó, lovaglás, lovas 
tábor, kreatív foglalkozások, látogatás 
Pécs városának nevezetességeihez, 
sportnap, házi vetélkedő, varrás, fes-
tés, ünnepek tartása, Lan-Party, stb.… 
és minden alkalommal, uzsonnával 
várjuk a Tea-házi gyerekeket. A prog-
ramok mellett fontos cél az is, hogy a 
gyerekek elsajátítsanak egy olyan ala-
pot, amely a későbbi életükben hasz-
nukra válik. Pl.: más közösségekbe 
való beilleszkedés (iskola), társadalmi 
normák megismerése, megértése, és 
alkalmazása. A decemberi hónapról 
elmondható, hogy a gyerekek  közös-
ségként készülődtek a karácsonyra, ke-
rámiából karácsonyi szimbólumokat 
és mécsestartót készítettek, Szecsődi 
Zsolt vasasi lakos fenyőfa felajánlásá-
nak köszönhetően lehetőségük volt 
együtt feldíszíteni a fát. A Pepita ház-

ba is eljutottunk, ahol Mikulás prog-
ram várta őket, énekelhettek, díszeket 
készítettek.  Elmentünk a Széchenyi 
térre, hiszen a gyerekek örömmel néz-
ték meg a Mindenki karácsonyfáját, 
tudván, hogy Somogyból származott.  
Önkénteseink segítségével tartottunk 
egy karácsonyi ünnepséget, amin 23 
vasasi, ill. somogyi gyerekünk vett 
részt. Intézményünk névadóiról is ké-
szítettek a  gyerekek egy táblát, amin 
Kossuth Lajos, Berze Nagy János, és 
Kodály Zoltánról való tudásukat gyűj-
tötték össze. A Tea-ház vezetőjeként 
fontosnak tartottam a Meszesi Család-
segítő és Gyermekvédelmi központtal, 
és a Pécs- Egyházmegyei Katolikus 
Caritas Alapítvánnyal való kapcsolat 
fenntartását, ennek gyümölcseként a 
karácsonyi időszakban minden gye-
reknek ruhát tudtunk adni, igény sze-
rint családoknak is. Úgy gondolom 

ebben az időszakban sikerült nyoma-
tékosítani a gyerekekben a család fon-
tos szerepét. A januári hónapban több 
sikerélményük is volt a gyerekeknek, 
hiszen tartottunk egy Gyümölcs napot, 
melyen számos szebbnél- szebb, és fi-
nomabbnál- finomabb gyümölcssaláta 
készült. Természetesen, a gyerekek ju-
talomban részesültek, a legkiemelke-
dőbb teljesítményt nyújtók oklevelet is 
kaptak. Jó érzés volt látni a gyerekeket, 
mert örültek, és büszkén tértek haza, 
azzal a szándékkal, hogy az otthoni-
akat is lenyűgözik majd.  Továbbra is 
Igyekszünk színes, érdekes, és a ké-
pességeiket fejlesztő, mentális fejlő-
désüket elősegítő és számukra örömöt 
okozó programokat szervezni. Várunk 
minden gyereket és érdeklődő szülőt, a 
2014.-es évben is.

Lévai Mónika
Tea-ház és Baba-mama klub vezető

Baba-mama klub
A Támop 5.5.1. B. Építő Közösségek a 
Családokért. c. Pályázat keretén belül 
Baba-mama Klub indult 2013. máju-
sában a Kossuth Művelődési Házban. 

A klub célja az volt, hogy a helyi kis-
mamák jobban megismerjék egymást, 
kimozduljanak otthonukból, barátsá-
gokat kössenek, legyen egy program 
számukra, amikor kötetlenül beszél-
gethetnek hasonló élethelyzetben lévő 

helyiekkel. A klub 
lejárt 2013. október 
24. –én majd, mivel 
célját elérte, fenn-
tartói formátumban 
tovább folytatódik, 
új helyszínen: 7691 
Pécs-Vasas, Szövet-
kezet u. 13. Öröm-
mel számolhatunk 
be Pölhe Lajosné 
Brigittával, a klub 
társvezetőjével, ar-
ról, hogy a Baba-

mama klubban sikerült egy bizalmi 
kapcsolatot kiépíteni, számos barátság 
kötődött, jó hangulatban telik minden 
csütörtök 10:00-13:00-ig. Természete-
sen az érkezés és a távozás nem kötött. 
Ilyenkor szó esik a kisbabák fejlődésé-
ről, nőiességről, családról, párkapcso-
latokról és más családi kapcsolatokról, 
receptekről, számos élethelyzetről, 
tapasztalásról baba és mama barát 
környezetben. A kismamák segítik 
egymást hasznos tanácsokkal, ötletek-
kel. Reményeim szerint a klub sikeres-
sége stagnálni fog a közeljövőben is, és 
a rendszeresen járó kismamák mellé 
új gyermeket váró, kisgyermeket ne-
velő érdeklődő csatlakozik, kiket sze-
retettel várunk. 

Lévai Mónika
Baba-mama klub és Tea-ház vezetője
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2013 januárjától különváltunk a Bu-
dai – Városkapu Iskola egységétől, 
melynek öt és fél évig voltunk tagin-
tézményei. (mindhárom településünk 
óvodái). Ezt a változást a fenntartóvál-
tás generálta. Városunkban így meg-
szűntek a többcélú intézmények, és 
ezzel az óvodák alárendelt szerepe.

Három kis óvodánkat a város Ön-
kormányzata üzemelteti, és önállósá-
gunkat júniusig meghagyta. Ezután 
olvadtunk be a Keleti Városrészi Óvo-
da 11 intézménye mellé, így lettünk 
egy nagy egység, 14 óvodával, több 
száz kisgyerekkel, és munkatárssal. 
Már az első hónapokban éreztük, hogy 
törődnek velünk, egyenrangú félként 
kezelnek, számíthatunk a vezetőség 
támogatására, és ez nagyon jólesett, a 
megfelelésre motivált bennünket.

Tizennégy év telt el az iskolákhoz 
csatolás óta, és felüdülésként éltük 
meg, a szakmai közösséghez való tar-
tozást. Hét év után visszakaptuk az 
óvodapedagógusi álláshelyet, mellyel 
arányosabb lett a munkaelosztás, és 
a dajkák munkáját nagyban könnyíti 
a félállásban foglalkoztatott takarító-
nőnk. 

Szeretném nagy vonalakban fel-
idézni újságunknak, a Somogyi óvoda 
eltelt évében történt eseményeket, újí-
tásokat, jeles napjaink rendezvényeit.    

Nagyban felpezsdítette anyagi lé-
tünket, hogy a Vasasért Egyesület 
lehetőséget adott egy TÁMOP pályá-
zatban való részvételre, és a nyertes 
pályázat sikeréből mi is profitálha-
tunk. A másik pénzügyi segítséget 

a Részönkormányzatunk elnökétől, 
Huba Csaba úrtól kapjuk, aki minden 
évben bizonyos összeggel támogat, 
melyből játékparkunkat fejleszthet-
jük. Mikulásra készülve pedig, cso-
magba szánt finomságokkal kedves-
kedik nekünk. Minden segítségért 
hálásak vagyunk, a gyerekek örömét 
a fényképek tanúsítják.

Az őszt sokféle programmal tettük 
emlékezetessé. Szerepeltünk a testvér 
óvodánk által szervezett Szüreti mu-
latságon, mely minden évben nagy-
szabású rendezvény. Műsorunkat 
elvittük a Malomvölgyben működő 
Szeretetotthon idős lakóinak, ahol 
nagy szeretettel és tapssal jutalmaz-
ták a gyerekek lelkesedését.

A Hangoló bábelőadásokat idén a 
TÁMOP pályázat finanszírozza, és há-
rom alkalommal várjuk óvodánkban a 
színvonalas előadást, Nemes Lászlótól.

A Bóbita bábszínházba bérletet vál-
tottunk, amely a megújult helyén igazi 
gyermekparadicsom lett, a középső-, és 
nagycsoportosok nagyon várják a látvá-
nyos, művészi bábjátékot. A nagyokkal 
eljutottunk a Tudásközpontba, a gyer-
mek könyvtárba, ahol szenzációs órá-
kat töltöttünk, és együtt fedeztük fel a 
gyerekekkel a titkokat, a mesék birodal-
mát. A mai kor gyermekeit vissza kell 
hódítani a technikától a könyvek világá-
ba, hiszen a képzeletük, személyiségük 
alakulása, és az olvasóvá válásuk nagy-
ban függ a gyermekkori hatásoktól. 

Az érdeklődő szülőknek nyílt dél-
előttöt szerveztünk, melyen ízelítőt 

kaptak az adott csoport életéből, játé-
kából, tudásából.

Az adventet izgalommal, sok krea-
tív ötlettel vártuk. Luca napján az isko-
lával karöltve mesés – játékos – bábos 
– sütős délutánt szerveztünk, mely 
sikert aratott, a kicsik és nagyobbak 
őszintén örültek a szülőkkel közös ké-
szülődésnek.

Nyolc éve hagyomány, hogy a helyi 
Idősek Klubja tagjait, munkatársait 
látjuk vendégül, mesével, közös dalo-
lással, apró ajándékkal kedveskedünk 
nekik, és ők is viszonozzák felénk 
ajándékaikkal.

A jövő terveiben szerepel udvarunk 
felújítása, homokcsere, és játékeszkö-
zök vásárlása. Szeretnénk, ha óvodá-
saink szép, és balesetmentes környe-
zetben nevelődhetnének, és további 
életüket meghatároznák az itt eltöltött 
évek jó emlékei.

Büszkék vagyunk arra, hogy tágas, 
ízléses környezetben dolgozhatunk, 
szívesen járnak óvodába a gyereke-
ink, vigyázzunk közösen rá, neveljük 
egymást a szép megbecsülésére, hi-
szen több százezer forintba került a 
korszerűsítés, és a működés.

Üdvözlettel: Szabóné Pécsi Éva
Tagóvoda vezető 

A Somogyi óvoda hírei

Pécs-Somogyi Polgárőr
Egyesület hírei

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület 
2013 decemberében 80 óra szolgála-
tot teljesített.

Az egyesület elérhetősége: 70/342 
18 87, ha bármilyen problémát, rend-
ellenességet tapasztalnak, esetleg 
segítségre van szükségük, ezen a te-
lefonszámon tehetik meg bejelenté-
seiket.

Az egyesület tagfelvételt hirdet. 
Várunk minden 18. életévét betöltött, 
büntetlen előéletű magyar állampol-
gár jelentkezését, aki elkötelezettsé-
get érez a település rendjének és biz-
tonságának megőrzésére.
Az éves tagdíj: 1200 Ft

Tisztelettel: A Pécs-somogyi Polgárőr 
Egyesület vezetősége

Éjjel-nappal figyelnek!
A napokban éjjel fél háromkor be-
csöngettek, hogy nyitva van résnyire 
a garázsajtónk. Az esetleg megérthe-
tő bosszúság helyett, hála és köszö-
net érzése töltött el a vasasi polgár-
őrök iránt, akik minden részletre 
– jelen esetben a fagyos hideg miatt 
résnyire nyitva maradt garázskapura 
– is figyelnek.

Köszönet áldozatos munkájukért!

Berényi Zoltán
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Meghívó
A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2014. feb-
ruár 22-én /szombat/ 16 órai kezdettel emlékünnepélyt tart a két 
somogyi mártír – Fajtik Imre és Pernecker István – tiszteletére, a 
Kodály Művelődési Házban, Pécs-Somogy, Bányatelep 3.

Emlékműsorunkat a hajdani történéseket felidéző eredeti doku-
mentumok felhasználásával, és az eseményeket személyesen is átélők 
elbeszélései alapján állítottuk össze, a kor hangulatát idéző irodalmi 
szemelvények közbeiktatásával. A műsor előadói egyesületünk iro-
dalmi körének tagjai.

Várunk mindenkit, aki a közös emlékezés részese kíván lenni!
Köszönettel: az egyesület vezetősége

Ötödik alkalommal október 5-én Textil 
és Üveg címmel kiállítást nyitottunk a 
faluházban. 

Árvai Ágnes textilművész, Ker tészfi 
Ágnes Ferenczy Noémi Díja üvegművész

és egy Hirdhez kötődő fiatal tehet-
ség munkái voltak láthatók. A kiállítás 
hétvégeken /szombat-vasárnap/ volt 
nyitva. Kb. 200. fő nézte meg. A ven-
dégkönyv bejegyzései szerint újra sike-
rül egy szép és nívós kiállítást rendezni.

Október 25-én, jótékonysági esten 
vettünk rész a Pécs-Somogyi Kodály 
Zoltán művelődési házban Wéber Ba-
lázs beteg kisfiú ápolására a „Szemem 
Fénye” alapítvány támogatására. Az 
énekkar Hirdhez kapcsolható népdalo-
kat énekelt Szondiné Piroska vezetésé-
vel. Verset mondtak: Bacskayné Katika 
és Vinczéné Borika. Tagságunk anyagi 
segítséggel is hozzájárult a gyermek 
gyógyításához.

November 23-án egynapos kirándu-
lás Budapestre. Korán indultunk, mert 
9 órakor már a Parlamentben voltunk 
és az óránkénti őrségváltást láthattuk 
a Szentkorona mellett. Az Országház 
egyéb látnivalóinak megtekintése után 
a Szépművészeti Múzeum időszakos 
és állandó kiállítását néztük meg.  Az 

időszakos kiállítás a hazánkban először 
látható „Caravaggió-tól-Canalettóig” 
címmel barok és rokokó kori olasz fes-
tők műveiből állt. Az állandó kiállítá-
son pedig olyan híres festők képeit lát-
hattuk, mint Raffaello, Tiziano, Goya, 
Monet stb. A magyrok  közül Mun-
kácsi, Székely Bertalan, Zichy Mihály, 
Paál László stb. Délután 3 órakor a 
Fővárosi Operett színházban Zerkovitz 
Béla „Csókos Asszony” című operettjét 
neves színészek énekesek u.m. Huszti 
Péter, Oszvald Marika, Faragó András, 
Dolhai Attila, Borbás Barbara. Peller 
Károly, Szende Szilvi előadásában tap-
solhattuk végig.

Hazafelé a Dunakömlődi halász-
csárdában vacsoráztunk. Este ll órakor 
fáradtan, de élményekben gazdagon ér-
keztünk haza. A kirándulás szervezését 
Heiszlerné Panninak és Dittlerné Judit-
nak kell megköszönünk.

December 13. „Idősek Karácsonya” 
a faluházban. A település Részönkor-
mányzata és klubunk közös szervezésé-
ben és rendezésében ünnepeltük a kö-
zelgő Karácsonyt és vendégeltük meg a 
falu 70.,év felüli lakóit. A műsorban a 
Hirdi iskolások az énekkar, verset mon-
dott Novákné Márta, valamint Kunglné 

Ilike. A zenét ifj. Jekl Zoltán szolgáltatta 
villanyorgonán.  

December 15. Adventi hangverseny 
a katolikus templomban énekkarunk 
már évek óta készül erre az eseményre 
is. De most egy újdonsággal bővült a 
műsor. Fellépett a Hirdi fiatalok fúvós 
zenekara. A zenekar vezetője ifj. Jekl 
Zoltán tagjai: Bacher Krisztián, Bánfai 
Barnabás, Gombkötő Dávid, Jekl Gábor, 
Kamu Levente, Keller Zoltán és Wágner 
Balázs. Így több karácsonyi éneket a ze-
nekar kíséretével énekeltünk el.

December 22. Adventi hangver-
seny a református imaházban. A Hirdi 
óvodások és iskolások műsora után a 
fúvós zenekar és énekkarunk követke-
zett. Egy-egy zeneszám és énekszám 
után verset mondott Vargáné Angéla, 
Novákné Márta. A fúvósok kíséreté-
vel a karácsonyi énekek következtek. 
Mivel itt a kisebb hely miatt közelebb 
voltunk egymáshoz, szívet melengető 
öröm volt, hogy láthattuk az óvodások 
iskolások és az egybegyűlt közösség is 
velünk énekelte a Menyből az angyal, 
a Pásztorok és a Csendes éj című kará-
csonyi énekeket.

Nagyon jó érzés volt látni és hallani, 
hogy a falu apraja, nagyja, fiatalja és 
időse együtt várta és vágyta a közelgő 
ünnepeket.

A „Napsugaras Ősz” Asszonyklub 
nevében: Békefi Ernőné   

Pillanatképek a „Napsugaras Ősz”
Asszonyklub életéből (2013. utolsó negyedév)

25 ÓRÁS MARATONI FELOLVASÁS
WASS ALBERT MŰVEIBŐL!

2014. február 21. péntek,
18.00-tól, 22. szombat 19.00-ig 

Helyszín: Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8.
Napüdvözlet Egyesület székháza.

Várjuk a felolvasók jelentkezését minden 
korosztályból! A szombat délelőtt a gyermeke-
ké! A legtöbb olvasót felvonultató osztályokat 
díjazzuk! Ismét vendégünk lesz az Ősforrás ze-
nekar !

Mindenkit arra bíztatunk,
jöjjön el és váljék e csoda részesévé!

Jelentkezni lehet:
Kocsisné Nagy Margit: 06/20/545-7133 
és Szőts Rózsa:06/30/603-6507 telefonján.
Egy korábbi felolvasásról készült tévériport 
megtekinthető a pécsma.hu archívumában. M
eg

hí
vó Helyszín: Kossuth 

Művelődési Ház, 
Pécs-Somogy,

Búzakalász u. 47.

Télbúcsúztató
Táncház 

palacsinta sütéssel és evéssel.
Időpont: 2014. február 28. 17 óra
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Olvasói levél

Ki fizesse a garázsadót?
Hat lakásos sorházban lakom, osztatlan közös tulajdon 
a kert. Igaz, hogy minden lakáshoz tartozik egy kis kert, 
de csak a szélső lakó tud rajta garázst használni. 2012 I. 
félévében külön csekken jött a házadó és a garázsadó, 
2012 II. félévre pedig már nem küldtek külön csekket, 
azóta a garázstulajdonos nem hajlandó kifi zetni egye-
dül a garázsadót. Amikor kértem tőle, azt válaszolta, 

a többiek nem kérték, nekem se fi zeti ki a részét. Így 
minden szomszédtól 3250 Ft ajándékot kap évente! A 
szomszédok között van kisnyugdíjas, segélyből élő, dol-
gozó, és olyan is aki csak örököse a ház egy részének. 
Kérdezem, ki fi zesse a garázsadót, a tulajdonos, vagy a 
lakók? Erre szeretnék egyértelmű választ kapni!

Tisztelettel: egy vasasi sorház lakója

Próbálok válaszolni!
Vasas és Somogy területén még a 1920-30-as években  a 
DGT (Dunagőzhajózási Társaság) építette fel  azokat a 
sorházakat vagy közismert nevén bányászkolónia laká-
sokat, amelyek többsége ma már magántulajdonokba 
került. Sajnos a lakások megvásárlása után is az ingatlan 
osztatlan közös tulajdonban maradt. Tovább bonyolí-
totta a helyzetet, hogy a lakások bővítésével és a telken 
épített garázsok létesítésével az ingatlan összes alapterü-
lete nőtt, viszont a tulajdoni hányadok nem változtak.  
Ez sok bosszúságot okozott az osztatlan közös tulajdo-
nú ingatlanok építményadójának megállapításánál.

A kedves olvasó kérdésére a következő tájékoztatást 
adom: 

A kivetett adók vonatkozásában a garázsra is sajnos az 
osztatlan közös tulajdonra vonatkozó szabályok érvénye-
sek. Vagyis a kivetés a tulajdoni hányad alapján történik, 
a garázs is az osztatlan közös tulajdon része függetlenül 
attól, hogy a garázst csak egy tulajdonos építette, használ-
ja. Ilyenkor a használat szerinti adózás csak úgy valósul-
hat meg, ha a lakók egymás között rendezik az anyagia-
kat a tényleges használatnak megfelelően. 

Megoldást jelentene, ha a garázs résztulajdonosai – 

akik nem használják a garázst – kérelmet nyújtanának 
be az Adóügyi Osztályhoz, ahol kérnék a „méltányta-
lanságok” figyelembevételét.

A méltányossági kérelemre eljárási illetéket nem 
kell fizetni.

Jó hírként számolhatok be arról, hogy több évi küzde-
lem után sikerült elérni,  hogy a 2014 évi adózási évtől 
már lényegesen kedvezőbb és igazságosabb adózási 
szabályok lépjenek érvénybe többek között az osztatlan 
közös tulajdonra is. Így a vasasi és somogyi volt bá-
nyászlakások lakói is számíthatnak az adó mérséklésé-
re. Az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanokra 
fel nem osztott közös tulajdonú építmény vonatkozásá-
ban az adó mértéke amennyiben az építményben lévő 
lakás céljára szolgáló építmények száma nem haladja 
meg a 6-ot, 200 Ft/m2, tehát az adó mértéke 300 Ft/
m2-ről 200 Ft/m2-re csökkent. A garázsokra továbbra 
is a 300 Ft/m2 adómérték megmaradt.

A 2014 évi, kedvezőbb adózási szabályokról részlete-
sebben már írtam az újság 2013 októberi számában. 

Itt hívnám fel az adózók figyelmét, hogy az adóiroda 
a Szigeti útról az Endresz Gy. u. 8/A. sz. alá költözött.

Huba Csaba

Szemtanúkat keresek
Karácsony előtt a Kút utcai fahidat 
súlyosan megrongálták. Egy mező 
léceit teljes egészében kirúgták, ki-
törték. Korábban is történtek kisebb-
nagyobb rongálások a hídon, azokat 

többé-kevésbé sikerült kijavítani, de 
ez a károkozás már jelentős.

Folyamatosan próbálják felújítani a 
jórészt rongálásoktól lepusztult busz-
megállókat is. November-december 
hónapban végezték el az „Egészség-
ház” megálló felújítását.  Néhány nap 
elteltével már graffitival csúfították el 
a megállót.

Várom azon szemtanuk jelentkezé-
sét a 30/8152653-as telefonszámra 
vagy a huba.csaba@freemail.hu 
e-mail címre, akik az említett rongálá-
sokkal kapcsolatban információkkal 

tudnak szolgálni. Természetesen a 
szemtanú személyét nem fedem fel.

H.CS.

A Kacatos Presszó
ú j r a  n y i t v a !
Vasason a Bethlen Gábor 

utcában a Kacatos Presszó 
szeretettel várja régi és új 
vendégeit minden héten 
csütörtöktől vasárnapig! 
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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
Vasason az evangélikus templomban 
február 9-én és február 23-án 11.00 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (02.01.)

Vasárnap (02.02.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (02.08.)

Vasárnap (02.09.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (02.15.)

Vasárnap (02.16.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (02.22.)

Vasárnap (02.23.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (03.01.)

Vasárnap (03.02.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

februári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

SÁVOS ezért IGAZSÁGOS
Kedves testvéreim!
Szeretnék egy-két információt adni az egyházközségi hozzá-
járulásról!

Régen párbérnek hívták, később egyházadónak nevezték, 
most egyházközségi hozzájárulásnak hívjuk az adományt, amit 
egyházunk fenntartására adunk. A nevében benne van, hogy 
hozzájárulunk az egyházközség és a templom fenntartási költ-
ségeihez. Önkéntes adomány, ezért nem jó szó az adó, mert az 
kötelező. A katolikusok számára az Egyház 5 parancsa előírja, 
hogy egyházunkat anyagi hozzájárulásunkkal is támogassuk. 
Régen tizedet fizettek az emberek az Egyház támogatására, és 
abból tudtak épülni a sok szép templomok, kolostorok, iskolák. 
Vannak most is olyan kis egyházak, akik a jövedelmük 10%-val 
járulnak hozzá egyházuk fenntartásához. Ők kevesebben van-
nak, ezért egyenként többet fizetnek. Mi hál Istennek többen, 
vagyunk, ezért nekünk nem kell olyan mélyen nyúlnunk a zse-
bünkbe, amikor egyházunk támogatásáról van szó.

A MKPK 2005. évi határozata értelmében az egyházközsé-
gi hozzájárulás a nettó jövedelem 

1 %a. Tudjuk azt, hogy nehéz gazdasági helyzetbe vagyunk, 
ezért egyházmegyénk  úgy döntött, hogy mi a meghatározott 
hozzájárulásnak a felét kérjük, vagyis a nettó jövedelem 0,5 %-t.

Ezzel kapcsolatban összeállítottunk egy táblázatot, ame-
lyen el lehet igazodni, hogy ki-ki mennyi egyházközségi hoz-
zájárulást fizet. Ezáltal igazságosabb a rendszer, mert min-
denki a saját jövedelmének megfelelően arányosan járul 
hozzá egyházközségi kiadásainkhoz. 

Csak példaként hozom fel az első kategóriát: akinek nettó 
jövedelme havonta a minimál bér, vagyis kb. 65. 000 Ft, an-
nak havi egyházközségi hozzájárulása 340 Ft, ami éves vi-
szonylatban 780 000 Ft-os jövedelem mellett, annak fél %- a, 
vagyis 4100 Ft.

A kérésünk, hogy a kedves hívek keressék meg a táblázat-
ban a saját kategóriájukat, és annak megfelelően támogassák 
egyházközségünket, amely csupán a hívek önkéntes adomá-

nyából tartja fenn magát. Az állami támogatások a központi, 
egyházmegyei és iskolai kiadások fedezésére vannak. Senkitől 
nem kérünk bérjegyzéket, vagy nyugdíjszelvényt, hanem a 
lelkiismeretünk szavára hallgassunk, és annak tudtában 
döntsünk, hogy mindenről számot kell adnunk egykor az 
örök Bíró előtt. Bízunk nagylelkűségükben és köszönjük 
mindazoknak, akik eddig is támogatták egyházközségünket, 
kérem a továbbiakban is, tegyék meg!  

Egyházközségünk pénzbeszedője fogja önöket felkeresni. 
Lehetőség van a hozzájárulást több részletben kifizetni! ( Kér-
jük, egyeztessenek a beszedővel! )  

Egyházközségi Képviselőtestületünk nevében, áldásos új-
évet kívánok! 

Imával és szeretettel:      Kövesi Ferenc, plébános

2014. év
Jövedelem és/
vagy nyugdíj

Egyházközségi 
hozzá járulás

Jövedelem és/
vagy nyugdíj

Egyházközségi 
hozzájárulás

66 500 Ft 4 100 Ft 160 000 Ft 9 600 Ft
71 500 Ft 4 400 Ft 170 000 Ft 10 200 Ft
76 500 Ft 4 700 Ft 180 000 Ft 10 800 Ft
81 500 Ft 5 000 Ft 190 000 Ft 11 400 Ft
86 500 Ft 5 300 Ft 200 000 Ft 12 000 Ft
91 500 Ft 5 600 Ft 210 000 Ft 12 600 Ft
96 500 Ft 5 900 Ft 220 000 Ft 13 200 Ft

101 500 Ft 6 200 Ft 230 000 Ft 13 800 Ft
106 500 Ft 6 500 Ft 240 000 Ft 14 400 Ft
111 500 Ft 6 800 Ft 250 000 Ft 15 000 Ft
116 500 Ft 7 100 Ft 260 000 Ft 15 600 Ft
120 000 Ft 7 200 Ft 270 000 Ft 16 200 Ft
130 000 Ft 7 800 Ft 280 000 Ft 16 800 Ft
135 000 Ft 8 100 Ft 290 000 Ft 17 400 Ft
140 000 Ft 8 400 Ft 300 000 Ft 18 000 Ft
145 000 Ft 8 700 Ft 310 000 Ft 18 600 Ft
150 000 Ft 9 000 Ft 320 000 Ft 19 200 Ft
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Bejelentést kaptam a somogyi Bányate-
lep déli részének jobb érzésű lakóitól,  
hogy mindennapjaikat megkeseríti a 
lakásuk közelében évek óta folyamato-
san gyűlő, közterületre lerakott illegális 
hulladék. Itt aztán minden megtalálha-
tó volt a lyukas vödörtől a mosógép al-
katrészekig, az építkezési törmeléktől 
az állati tetemig, a nylon zacskóktól a 
televízió képcsövéig. Néhány éve ké-
szült el egy kikövezett, új árok ezen  a 
területen, melynek elsődleges funkciója 
a csapadékvíz elvezetése lett volna, de 
mára már az is hulladéktárolóvá vált. A 
lakók, akik ezen a területen élnek, nem 
hogy rendben tartanák, óvnák környe-
zetüket, azt folyamatosan szemétlera-
kónak használják.

Érthetetlen! Miért? Az utcákban he-
tente kétszer kommunális szemetet 
gyűjt a Biokom. Minden második héten 
begyűjtik a zöld hulladékot is, de ezt 
komposztálni is lehetne. Évente egyszer, 
egy meghirdetett napon lomtalanító já-
rat is van. A Bányatelepen kihelyezésre 

kerültek szelektív hulladékgyűjtők, me-
lyekben a papír, műanyag és üveg hulla-
dék elhelyezhető. Ha esetleg valakinek 
nagyobb mennyiségű hulladéka vagy 
építkezési törmeléke keletkezik, ezt is 
ingyenesen, szelektálva lerakhatja a 
Biokom Eperfás úti telephelyén. Érthe-
tetlen a szemetelők negatív magatartása.

Ezt a területet a közmunkásaink né-
hány nap alatt megtisztították, rendbe 
rakták, a szemetet konténerbe gyűjtöt-
ték. Méltánytalannak tartom, hogy ne-
kik kellett más szemetét, mocskát kéz-
zel összegyűjteni. Szorgos, kitartó 
munkájuknak meg lett az eredménye, a 
terület ismét elfogadható állapotba ke-
rült. A lakók nevében is megköszönöm 
munkájukat.

Ha a területen a későbbiek során is 
tapasztalható lesz az illegális hulladék 
lerakása, a szemetelőkkel szemben meg 
fogom indítani a hatósági eljárást. Ezzel 
kapcsolatos bejelentéseiket szívesen fo-
gadom.

Ugyancsak ezen a területen van egy-

két lakó, akik mindeddig nem kötöttek rá 
a szennyvízcsatorna hálózatra. Tudomá-
som van róla, hogy a szikkasztó tároló-
jukból egy túlfolyó cső segítségével a köz-
területi árokba vezetik a szennyvizet, 
olykor a fekáliát. Ha rövid időn belül a 
helyzet nem fog változni, ebben az ügy-
ben is kérni fogom a hatóságokat, hogy 
járjanak el, ebben az esetben komoly bír-
ságra lehet számítani.

Hahó emberek! Ébredjünk már fel! A 
2014. évet írjuk és az európai nemzetek 
sorához tartozunk, nem a Balkánhoz. 
Próbáljunk ennek megfelelően intézni 
dolgainkat. 

Tanuljunk végre a bölcs indián gon-
dolataiból: „A földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön” 

Huba Csaba

Szemét, szemét, szemét
(avagy a Bányatelep renitens lakóinak ökológiai lábnyomai)

Vasasi Polgárőr Hírek
Az egyesületünk remek évet zárhatott, eddigi munkánk ered-
ménye ként az elnök asszony decemberben Országos Elismerést 
kapott Budapesten. 3500 órát töltöttek el 2013-ban a polgár-

őrök szolgálatban. Igaz nagy segítséget nyújt a szolgálati gépjármű, de a sta-
tisztika alapján a gyalogos szolgálatok eredményesebbek.   
Alig múlt el néhány nap az esztendő-
ből, máris sok dolgunk akadt. Egy te-
lefonos bejelentés alapján 60 év körüli 
helyi lakos tűnt el otthonából. Bár éj-
félkor kezdtük a munkát a rendőrök-
kel közösen, mégis sikerrel jártunk. 14 
óra kemény munka eredménye, hogy 
a kis csapatunk eredményesen zárhat-
ta a napot. A hölgy egészségügyi álla-
potát tekintve is már jól van. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a Pécs-Hirdi 
Polgárőr Egyesület tagjainak az éjjeli 
segítségnyújtást, továbbá köszönet a la-
kosoknak is a keresésben. 

A hónap közepén együttműködési 
megállapodást kötöttünk a  Pécs-Somo-
gyi Polgárőr Egyesülettel. Reméljük a 
jövőben eredményesen tudunk együtt-
dolgozni.

Legutóbbi támogatónk, akit név-
szerint kiemelnénk Pataki Vilmos 
benzinpénz felajánlása mellett megle-
pett bennünket négy darab vadonat új 
téligumival és egy darab Led-es reflek-
torral.

Nagyon szépen köszönjük az önzet-
len segítséget! 

Minden segítséget, felajánlást szíve-
sen fogadunk és kérnénk is, hogy még 
aktívabban végezhessük munkánkat. 

Mostanra már bűnmegelőzésben 
élen jár összeszokott csapatunk.

Ha bármiben segíthetünk, vagy infor-
mációjuk van, szóljanak. Telefonunk 
30/641-2750 éjjel-nappal elérhető!

Vezetőség
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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 

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

kg, napraforgóméz 1300 Ft/kg. 
Schweitzer Antal,

Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

Eladó! Energomat mosógép,
4 részes szekrénysor, 2×3m-es

szőnyeg, dohányzóasztal,
kisbútorok, fotel, 2 személyes

kanapé, régi, pedálos varrógép.
Érdeklődni: 06-30-758- 3940.

HÁZIASSZONYOK FIGYELEM! 
Februártól 5 FORDULÓS
SÜTEMÉNYVERSENY

a Kacatosban! Próbálja ki 
magát, kóstolja meg
mások remekműveit! 

A közönség is kóstolhat, és sza-
vazhat! Értékes nyeremények! 

Érdeklődni, jelentkezni
a Vali Boltban

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

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók könyvelését, 

bérszámfejtését, valamint szöveg-

szerkesztést és fénymásolást.

Csaba Eszter
Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

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

mail:cseszti@freemail.hu

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

Fabrikett eladó!
25kg zsákos 1300 Ft/zsák tölgy, 

10kg rúdbrikett
600ft/csomag vegyes.

Érdeklődni: 06-30-936-2527
Vasas, Gabona utcai major.

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

KEDDI NAPOKON
INGYEN SZÁLLÍTUNK:

takarmányt, Pb palackot, fa brikettet 

és zsákos szenet.

FABRIKETT, 
ZSÁKOSSZÉN

ALÁGYÚJTÓS ÉS
KOROMTALANÍTÓ KAPHATÓ.
FÜSTCSÖVEK TÖBBFÉLE MÉ-

RETBEN ÉS SZÍNBEN.

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

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