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Megújult a vasasi emlékmű
Június 28-ra, az I. világháború kezde-
tének 100. évfordulójára már el is ké-
szült a vasasi emlékmű felújítása, hála 
a civil összefogásnak. Kis ünnepség 
keretében lepleztük le a kijavított szob-
rot, beszédet mondott Berényi Zoltán, 
a Vasasért Egyesület elnöke. Kihang-
súlyozta mennyire fontos a hősi halot-
tainkra való emlékezés, és az is, hogy 
a helyi műemlékeinket, épületeinket 
se hagyjuk szétesni, elpusztulni. Csak 
így őrizhetjük meg méltóképpen Vasas 
múltját, erre az alapra építhetjük a jö-
vőt. A beszéd után a Bányászzenekar I. 
világháborús nótákat játszott, az egy-
ház képviselői pedig megáldották az 
emlékművet. Köszönet illet minden-
kit, aki anyagiakkal, vagy munkával 

hozzájárult a felújításhoz! A munkát 
végezték: Ragács György, Manhardt 
Miklós, Bodor Attila, a parkosítás ért, 
tereprendezésért köszönet Görgye 

Lászlónak. Pénzadománnyal segítet-
tek: ifj. Bodor Attila, Kis Bocz Leven-
te, Korcsmár Istvánné, Kóta László, 
Lévárt Györgyné, Ruzsisics Ferenc.

OKTÓBER 18. Ugye Ön is eljön? Ilyen még nem volt Vasason!

Köszönöm érdeklődésüket – folytatom!

Kedves Somogyi, Hirdi és Vasasi lakosok! Nagy örömömre 
szolgált a múlt hónapban meghirdetett fórumok iránti ér-
deklődésük. Köszönet érte, és amint azt ígértem, folytatom 
ebben a hónapban is. Kérem, jöjjenek, hogy közösen be-
szélgessünk településeink fejlődési lehetőségeiről, az itt 
élők gondjairól, problémáiról és a jelen helyzetben szá-
munkra kínálkozó megoldásokról.

Úgy vélem sok megoldásra váró feladat, gond, és nehéz-
ség van mindhárom településen, de hitem szerint, együttes 

erővel sikerül tovább lépnünk a megoldás felé. Ehhez ké-
rem támogatásukat, segítségüket, és nem utolsó sorban 
véleményüket, tapasztalataikat. 
A beszélgetések helye, időpontja:
Vasas: Berze N. J. Művelődési Ház 

(Szövetkezet u. 13.) 
2014. július 21. 17 óra

Hird: Faluház (Harangláb u.) 
2014. július 22. 17 óra

Somogy: KoBeKo, Kossuth L. 
Művelődési Ház 
(Búzakalász u. 47.) 
2014. július 23. 17 óra

A következő találkozás 
reményében, 
maradok tisztelettel:

B e r é n y i  Z o l t á n
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Önkormányzati hírek
A következő történésekről szeretném tájékoztatni az újság olvasóit:

1. A Közgyűlés határozata szerint Közterület Felügyelet 
létszáma két fővel bővül, ugyanis a város mezőőrök al-
kalmazását látta szükségesnek. Az utóbbi időben meg-
szaporodtak a termény és tűzifa lopások. Ez előnyösen 
érinti Vasas-Somogy-Hird területét, hozzám is jelentős 
számú igény érkezett a gazdáktól ezzel kapcsolatban. 
A mezőőröket a nyári és téli ruházaton kívül sörétes 
fegyverrel, éjjel látó távcsővel, terepjáró gépkocsival és 
egyéb szükséges eszközökkel látja el az önkormányzat. 
A Közterület Felügyelet a rendőrséggel és helyi polgár-
őrségekkel együttműködési megállapodást fog kötni, 
hogy a határ őrzése még hatékonyabb legyen. 

2. Végéhez közeledik az az eljárás, melynek során a Le-
gény utcai kincstári tulajdonú, az egyetem kezelésé-
ben álló kis épület az önkormányzat tulajdonába kerül 
majd. Erre az épületre nagy szükségünk van, ugyanis 
ezt használják a közmunkásaink telephelyként.

A Közgyűlés abban határozott, hogy ingyene-
sen átveszi az államtól az épületet és ennek minden 
költségét vállalja. Már építészek is megtekintették az 
épületet, mert szeretnénk egy kicsit felújítani, bővíte-
ni. Szeretnénk, ha a közmunkásaink számára szociális 
blokkot tudnánk létrehozni, normálisabb körülmé-
nyeket tudnánk teremteni illetve szeretnénk arra al-
kalmat adni, hogy az épületben járda- és mederlapo-
kat lehessen készíteni. Ehhez a közművek bekötésére 
is szükség lesz. Az önkormányzat keresi ennek forrá-
sát, lehetőségét.

3. A vasasi bekötőút melletti illegális hulladéklerakó ügye 
is halad a maga lassú útján. Mint már írtam a korábbi 
számban, a renitens céget a Környezetvédelmi Ható-
ság, az APEH, az Adó Iroda súlyos bírságokkal sújtotta, 
szállító járművek és több ingatlan lefoglalása megtör-
tént, a Hatósági Főosztály feljelentése alapján a rendőr-
ségi eljárás folyamatban van. A kérdés, hogy az érdek-
érvényesítés eredményeként el lehet-e majd érni, hogy 
az elszállításhoz és lerakáshoz szükséges kb. 15 MFt.-ot 
be lehet e hajtani a cégen. Az önkormányzat elkötele-
zett abban, hogy a hulladék elszállítása megtörténjen 
lehetőleg a cég költségén, illetve jelenleg keresi annak 
forrását, hogy miképpen lehet ezt megtenni. A parla-
menti képviselőink is már több tárgyalást lefolytattak 
az ügyben a környezetvédelmi tárcánál. Konkrét ered-
mény csak később várható.

4. A nyár elejei árvíz ismételten felhívta a figyelmet a Kút 
utcai patak medrének hiányosságaira. A legveszélyesebb 
szakasz rendbetétele még a 2013. évi részönkormányza-
ti költségek terhére és a Biokom által jócskán kipótolva 
napokon belül elkészül. Egy komoly védmű épült.

A meder a korábbi kivitelezési hiányosságok miatt 
folyamatos gondozást igényel. A Biokom árajánlatot 
kért vállalkozóktól a meder Gabona utca és a Szövetke-
zet utca közepén lévő híd közötti szakaszának kotrásá-
ra. Erre nagy szükség van, mert a vízgyűjtő területeken 
végzett erdőirtások következményeként fokozott hor-
dalék képződés tapasztalható, amiben növények, fák 
telepedtek meg. Nagyon remélem, hogy még idén sike-
rül  a patak medrének tisztítását elvégezni.

5. A somogyiak régóta kérik, hogy a Somogy utca Bá-
nyatelep felé lekanyarodó szakaszán járda létesüljön. 
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Ennek megvalósítása nem volt könnyű feladat, mert 
az út itt igen keskeny és a domborzati viszonyok sem 
kedvezőek. Sikerült egy kompromisszumos megol-
dást találni a tervezőknek, elkészült az aszfaltos járda, 
melyet egy fémkorlát véd.

6. A somogyi Bányatelepen a buszforduló virágágya-
it sajnos el kellett bontani, mert az új Credo buszok 
alacsony padlózata és nagyobb fordulási sugara ezt kí-
vánta. A lakók hiányolták a virágokat és kérték, hogy 
valamilyen formában a kiültetett virágok maradjanak 
meg, ezért a forduló közepén virágtartók kihelyezése 
kívánkozott megoldásként.

7. Négy buszmegálló felújítása készült el néhány hónap-
ja, de már csak kettő tekinthető meg felújított állapo-
tában. A vandalizmus nem ismer határokat. A vashíd-
nál lévő buszmegálló mindössze tizenkettő napig volt 
felújított. Nem hiszem, hogy a közeljövőben erre for-
rást fogok találni, de talán nem is érdemes. Továbbra 
is szemtanukat keresek.

8. Hirden a Pór Bertalan utcában a közmunkásoknak si-
került megtalálni és az évtizedek alatt rárakódott föld-
től, hordaléktól megszabadítani a járdát. Sajnos nincs 
túl jó állapotban, jelentős felújítást igényel. Remélhe-
tőleg jövő évben erre is sor kerülhet.

9. Ugyancsak Hirden elkészült a 6-os úti buszmegállótól 
a Tömörkény utcáig és tovább a Harangvirág utcáig 
húzódó gyalogos út javítása, tisztítása, egy részének 
aszfaltozása és kavicsozása. Ezáltal helyenként széle-
sebb, jobban járható lett.

 10. A Mázsaház utcai gyermekorvosi rendelő előtti járda-
szakasz és bejárati híd aszfaltozását elvégezték.

Az újság terjedelme nem teszi lehetővé a felsorolás foly-
tatását, pusztán néhány elvégzett feladatot tudtam csak 
említeni.
A jövőre nézve annyi tudok közölni, hogy a részönkor-
mányzatok a következő további fejlesztéseket határozták el:

Vasas: Mázsaház u. 75. sz. előtti veszélyes kanyarban járda 
létesítése

Somogy: A Határ utca Mázsaház utcától délre eső szaka-
szának aszfaltozása

Hird: Orvosi rendelő előtti járda készítése a Pór Bertalan 
utcáig, az orvosi rendelő bejáratának bekötésével.

Huba Csaba

Hősök napja Hirden 2014. május 30.
„Távol mezőn és dombon és hegyen,
Alusznak Ők és sírjuk jeltelen,
És tenger mélyén és sivatagon,
És nincs kereszt fölöttük, nincs halom!”

Juhász Gyula Halottaink! című versrészlete méltón 
kifejezi mindazt, amiért már évek óta összejövünk a 
hirdi temető keresztjénél. Emlékezünk az I. és a II. vi-
lágháborúban elesett hőseinkre, akik nem tértek haza 
a szörnyű csatákból. Nagyszüleink, szüleink generá-
ciója átélt háborúkat azok minden rémségével, ször-
nyűségével. Soha ki nem hevert traumák sokaságával, 
rendkívüli sorsokkal, amit mi, akik ezt nem éltük át, 
áttételesen tudjuk csak megérteni, ha egyáltalán meg 
tudjuk érteni. Márványtáblák a kereszten hőseink ne-
vével, kikre emlékezünk:
 – a megszólaló lélekharang hangjával,
 – a Napsugaras Ősz Asszonykórus az ünnephez mél-

tó, szép dalaikkal, verseikkel,
 – A Hirdi Általános Iskola tanulói egy-egy versrész-

lettel, valamint hőseink nevének felolvasása közben 
nemzeti szalaggal átkötött 1-1 szál szegfűvel

 – A Valahol Oroszországban című régi dallal, mely-
nek elhangzása bizony könnyeket csalt a jelenlévők 
szemébe.

Hőseink előtti tiszteletünk jeléül a hozzátartozók, a 
Részönkormányzat képviselői, a civil szervezetek elhe-
lyezték virágaikat a márványtábláknál, majd a Szózat 
dallamaival búcsúztunk tőlük.

Vincze Károlyné
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Nincs más út: örök élet, vagy örök kárhozat!…
Tisztességben, egészségben, hitben, Istennel való járásban megöregedni, és nem félni a haláltól – talán ez az egyik leg-
szebb dolog, amit egy idős ember kívánhat magának az életben, és ehhez még az is hozzá tartozik, hogy mindezt fiatalos, 
a világra nyitott szemmel és kitűnő memóriával lehessen megélni. A mostani riportalanyom, a 89 éves Wágner  Józsefné 
Irma néni ilyen asszony, életéről és a hitéről kérdezem.

– Kérem, meséljen a gyermekkoráról, 
 fiatal éveiről.

– 1926 márciusában születtem Sas-
halmon, ami ma Budapest XVI. kerülete. 
Akkor még csak kültelek volt, sok felpar-
cellázott üres telekkel. Volt egy dombos 
sóderbánya, ott lehetett télen szánkózni, 
és innen mindenki szabadon vihetett só-
dert (homokot), akinek csak kellett. 
Nagyapám vett egy nagy telket, az volt a 
terve, hogy mind a négy fia építsen oda 
házat. Édesanyám apja kőműves volt, 
aki épített szüleimnek egy 5×5-ös szo-
bát, konyhát és egy éléskamrát. Egy mély 
kútból nagyon finom víz jött fel. Nyáron 
a dinnyét a vödörben leengedtük a kút-
ba, ahol jól lehűlt. Hétéves lehettem, 
amikor elkaptam a diftériát. Abban az 
időben a legtöbben meghaltak ebben a 
betegségben, de nekem mást tartogatott 
Isten, én meggyógyultam. A háború bor-
zalmait, Budapest felszabadítását a saját 
bőrömön tapasztaltam, és már akkor 
tudtam és éreztem, hogy velem van az 
Úr, mert sok életveszélyes helyzetből sér-
tetlenül kerültem ki. 1946-ban férjhez 
mentem. Két évet éltünk együtt, akkor a 
férjem elment. Öt hónapos terhes vol-
tam, de neki nem kellett gyerek. Nem 
volt vita, veszekedés, csak elment, soha 
többé nem láttam. Szüleim befogadtak, 
mikor 1949-ben Gyurikám megszületett.

– Mióta lakik Vasason, és itt milyen 
munkát végzett?

– Budapesten képtelen voltam elhe-
lyezkedni, így Vasasra jöttem. Itt dolgo-
zott a bányánál három fiútestvérem. 
1950 áprilisában kezdtem dolgozni Pe-
tőfi-aknán. Kőművesek mellé vettek fel, 
és pont Wagner József mellé osztottak 
be. Ő özvegy ember volt, felesége hirte-
len halt meg, öt hónapos kisfiút hagyva 
maga után. Az én Gyurikám Pesten volt 
a szüleimnél, mert itt nem volt bölcsőde. 
Kéthetente szombatonként este utaztam 
személyvonattal Pestre, vasárnap este 
meg vissza, hogy láthassam a kisfiamat, 
akkor ez nyolc forintba került. Végre mi-
kor betöltötte a három évet, idehozhat-
tam, mert óvodába vihettem. Józsi elkez-
dett udvarolni, végül összeköltöztünk. Ő 
özvegy volt, de én nem voltam elválva, és 
akkor olyan törvény volt, hogy csak öt év 
különélés után választottak el, ráadásul a 
válóper is egy évig tartott. Ugye ma ez 
hihetetlen?

Volt egy gépkezelői tanfolyam az ak-
nán, ezt elvégeztem és kikerültem a va-
sasi duzzasztóhoz gépkezelőnek, ahol 
sok évet dolgoztam. 1960-ban építkezni 
kezdtünk férjemmel, és három év alatt 
elkészült az otthonunk.

– Tudom, hogy ön Istent kereső, Jézust 
követő ember, elmondaná röviden meg-
térésének történetét?

– Az Úr Jézus megkeresett és megvál-
tott, kivett a halálból. Elkezdtem olvasni 
a Bibliát, és Ő tanított. Egyik csodáját a 
másik után éltem át, és több bibliai Igét 
elmagyarázott. Igen Ő szól, beszél, csak 
figyelni kell rá. Akit ez megbotránkoztat, 
az nyugodtan botránkozzon meg, ez ne-
kem csak áldás lesz. Soha, sehol egyetlen 
lelkész vagy pap sem említette, hogy az 
Úr Jézussal közösségben lehet élni. Kb. 
hat éve Pesten voltam a húgomnál, ima 
közben láttam egy hatalmas, kövér férfit, 
de nem volt feje. „Drága Úr Jézus, mit 
mutatsz, hiszen fej nélkül nem lehet él-
ni.” Ekkor az Úr Jézus azt mondta: „Ilyen 
a mai keresztények zöme, nincs semmi 

közösségük, kapcsolatuk velem.” Ez ma 
rettenetesen igaz! Vajon hány ember ve-
szi észre, hogy a Laodíciai (Végső) kor-
ban élünk? Pontosan ez a kor van leírva 
már közel kétezer éve a Bibliában (Jel. 
3:14-22). De ma kit érdekel a Biblia, kit 
érdekel Isten szava? Természetesen az 
emberi bölcsesség előtt csak egy betűhal-
maz a Szentírás, ami azt írja: „…mert a 
betű megöl, a lélek pedig megelevenít (2. 
Kor. 3:6)”. Ezért ismeri el ma, sok egyház 
a melegeket, ami Isten szemében bűn 
(3 Móz 18:22, Róm 1:27). Isten pedig 
nem változik, Ő ma is abszolút igazságos. 
Igen! Nem akartam ezt leírni, egyáltalán, 
de az Úr Jézus azt mondta: „Ha csak egy-
két lélek megtér, akkor már megéri.” 
Igen, Ő ma is hív megtérésre, mert fáj 
szívének minden elvesző lélek, hiszen 
Ő mindenkiért meghalt a Golgotán. Ha 
bárkit érdekelne, szívesen elmondom az 
Úr Jézus csodáit, amit velem tett.

– Mit gondol a halálról, mi történik az 
emberrel azután? Nem fél tőle?

– Hogy a halálról mit gondolok? Nos, 
én meg vagyok győződve, hogy minden 
lélek, aki az Úr Jézushoz tér, örök életet 
kap a mennyben Vele. Vagyis általment 
a halálból az életbe. Ő az Út, az Igazság 
és az Élet. Egyedül Ő! Senki és semmi 
más út nincs az Örök Életre! Isten az 
embernek szabad akaratot adott, min-
denki maga dönti el, hogy mi lesz halála 
után. Nincs más út: örök élet, vagy örök 
kárhozat! Én egyáltalán nem félek a ha-
láltól, mert tudom, hogy mihelyt örökre 
becsukódik a szemem, abban a pillanat-
ban az én Dicsőséges Szent Megváltóm-
nál leszek. Boldogan várom azt a napot.

– Manapság hogyan telnek nyugdíjas 
napjai?

– Nyugdíjas napjaim sok-sok öröm-
ben és boldogságban telnek. Naponta 
tapasztalom drága, Szent, örök Úr Jézu-
som segítségét. Nyolcvankilencedik 
évemet taposom, Ő ad erőt, és teszi cso-
dáit. Tíz fiú unokám közül már hét tö-
kéletesen döntött, az Úr Jézus mellett 
bemerítkeztek, és boldog családi életük 
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van. Se dohány, se alkohol, se világi ha-
rácsolás nincs életükben. Lacika uno-
kámnak mondtam a napokban: Ti ket-
ten már egy test vagytok az Úristen 
előtt, úgy szeresd a feleségedet, mint a 
tulajdon testedet. Erre unokám azt fe-
lelte, én a saját testemnél sokkal jobban 

szeretem a feleségemet. Erre felesége 
azt felelte, én pedig tanúsítom, hogy ez 
igaz! Kell-e ma, ebben a bűntől elsöté-
tedett világban, nagyobb öröm a gyer-
mekek és unokák boldog örömteli éle-
ténél? A világ összes gazdagsága, kincse 
nem ér fel ezzel!

– Közel kilenc évtized tapasztalatával 
milyen tanácsot adna az olvasóknak?

– Minden kedves olvasónak azt üze-
nem, forduljon az Úr Jézushoz, hívja 
szívébe és bánja meg bűneit, térjen meg, 
hogy része legyen az örök örömben!

Bocz József

A sírból visszahozott
pályázat – Építő közösségek

a családokért!
A 2012 májusában nagy sikerrel véget ért EU-s pályáza-
tunk óta közel 20 pályázatot írtunk meg kb. 2400 munka-
órában. Köztük volt az Építő közösségek a családokért cí-
mű TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú is. Ezt a 
pályázatunkat 2012.03.28-án elutasították, azt megfelleb-
beztük. Végül 2012. 12. 04-én kedvező döntés született: a 
proje kt 2013 03. 01-én elindult 29.236.607 forint uniós 
támogatással, és az 2014. 06. 30-al fejeződött be.

Nézzük mi történt a 15 hónap alatt: ingyenesen vehettek 
igénybe olyan szolgáltatásokat melyek az itt élők hétközna-
pi problémáiból kivezető utat jelentenek. Gyakorlati taná-
csokat kaptak a városrész lakói hiteles előadóktól a párkap-
csolattól a szülésen és gyermeknevelésen át, a békés 
családi életig! Választ kaptak egészséggel, megélhetéssel, 
öngondoskodással kapcsolatos kérdéseikre.

Összegezve: 41 tevékenység, 32 programelem, 13 klub, 9 
tanácsadás, 15 különböző rendez-vény, 21 szakmai meg-
valósító, 1 teljes munkaidős és 2 részmunkaidős állás. 

Bevont személyek száma 2620 fő volt.
A fenntartási időszakban továbbra is igénybevehetők: 

Baba-mama klub, Férfiak mentálhigiénés klubja, Szülő-
klub, Pletyka (F)észek, és a Kamasz klub.

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.

Sikeres uniós fejlesztés
a KULTÚRKOHÓ-val!

A 2012 májusában nagy sikerrel véget ért EU-s pályáza-
tunk óta közel 20 pályázatot írtunk meg kb. 2400 munka-
órában. Köztük volt az KULTÚRKOHÓ című 
TÁMOP-3.2.13-12/ 1-2012-0380 számú is. A projekt 
2013.04.01-én elindult 23.851.748 Ft uniós támogatással, 
és az 2014.05.31-el fejeződött be. Nagyszerű lehetőség 
volt, mert ráépülve a jelenlegi családi pályázatunkra kellő 
folytatása lett a 2012 májusban véget ért pályázatunknak.

Nézzük mi történt a 14 hónap alatt: a többnyire hátrá-
nyos helyzetű helyi iskolások, óvodások különféle táboro-
kon, szakkörökön, versenyeken vettek részt, tanáraik 
szervezésében. A projekt hozzájárult kisebb anyagszük-
ségleteik biztosításához (kis értékű fogyóeszközök, kész-
ségfejlesztő anyagok, író-  és rajzeszközök, stb.).

Összegezve: 4 iskolával és 3 óvodával karöltve 12 heti 
és 2 havi szakkör, 1 tehetséggondozás, 5 témanap és 2 
tábor, 3 tanulmányi verseny, 35 megvalósító és 1 rész-
munkaidős állás. Bevont személyek száma 529 fő volt.

A fenntartási időszakban továbbra is biztosított: Ba-
rangoló a természetben (helyi óvodák), Négy évszak 
(hirdi Iskola), Szavalóverseny (somogyi Iskola), Mese-
mondó verseny (vasasi Iskola), Komplex kompetencia-
fejlesztés (abaligeti Iskola).

A Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320. sz. „A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítése” tárgyú „Építő közösségek a családokért” c., és a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában tárgyú, ’KULTURKOHÓ’ c. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0380. sz. pályázatok 
kedvezményezettje.

Bővebb információ:
Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház

(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.), Tel: 337-838
Web: http://kobeko.hu/tamop551b/

Facebook: https://www.facebook.com/kobekomuvkozpont?fref=ts

 NAGY EMESE                 BERÉNYI ZOLTÁN
       proj. vez.         szakmai vez.
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Három napos kirándulás az Alföldön
„Lenn az Alföld tenger sík vidékin
  Ott vagyok hon ott az én világom”
Írja: Petőfi Sándor az Alföld c. vesében

Igen sík, tenger sík, csak hogy a mi szemünk máshoz szo-
kott, hogy ismét egy irodalmi példával éljek, Gyurkovics 
Tibor Iskolanyitogató c. versében azt írja 

„S a Dunántúl csupa púp”
  Mi pedig ezeken a púpokon vagyunk „hon”

De szép városokat és településeket az Alföldön is láttunk.

Május 23-án indultunk külön busszal. Első állomásunk, 
Mezőhelyes az Állami Ménes birtok megtekintése. II. József 
császár alapította 1784-ben, fő feladata az osztrák hadsereg 
lovakkal való ellátása volt. Idegenvezető kísért végig a léte-
sítményen, ahol a sok látni való között, gyönyörű lovakat, 
kocsi múzeumot, Hild János tervezte lovardát /eredeti álla-
potban/ a volt kaszárnyából átalakított szállodát a parkban 
több száz éves platánokat és egyéb növényeket láttunk. A 
XIX. század elejétől itt kezdték tenyészteni a hadi és civil 
használatra egyaránt alkalmas lófajtát, a NÓNIUSZT.

Következett Makó városa. „A hagyma városa”elnevezés 
mellett, nemhiába, nevezik „Makovecz városnak is. A hí-
res építész sok épületet tervezett a városnak. Ezek közül a 
Termál és Gyógyfürdőt a mellette elhelyezkedő főteret, a 
Kulturális központot, valamint a buszmegállót láttuk. Egy 
belvárosi séta után indultunk tovább szálláshelyünkre, 
Gyulára.

Az Erkel hotel kétágyas szobáiban töltöttünk két éjsza-
kát, svédasztalos reggeli és vacsora, valamint korlátlan be-
lépő a Várfürdőbe. Miután elhelyezkedtünk a fürdőt azon-
nal ki is próbáltuk.

Második nap délelőtt a Szabadkígyósi Wenckheim kastélyt 
néztük meg, amely 1875 és 1889 között neoreneszánsz-
eklektikus stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. 
Wenckheim Krisztina az kérte a tervezőtől, hogy semmi 
ne legyen egyforma, de mégis harmonikus legyen. Volt egy 
olyan kívánsága is, hogy annyi ablaka legyen, ahány nap 
van egy évben, annyi szobája, ahány hét, és annyi bejára-
ta, ahány évszak. A kastély viszonylag épen vészelte át a 
háborút és az azt követő éveket. 2011.-ig iskola működött 
benne, de az iskola vezetői igyekeztek megvédeni az épített 
örökséget, így semmi nincs összefaragva vagy karcolva, a 
márvány főlépcsőt a diákok nem is használhatták. Ennek 
köszönhető az is, hogy a 2013. évben Amerikai filmesek 
egy hétig a  Fallen /Elesettek/ című film jeleneteinek hely-
színéül választották a kastélyt. Ennek bevételéből sok min-
dent fel tudnak újítani. /tetőszerkezet, parketták stb/.

A kastély hatalmas parkja is csodálatos. A Körös-Ma-
ros Nemzeti Park védelme alatt áll.  Érdekessége még, 
hogy az építtető gróf Wenckheim Krisztina édesapja gróf 
Wenckheim József Antal volt az, akiről Jókai Mór az Egy 
magyar nábob című regények főkősét mintázta.

Délután Gyula fakultatív városnézés. A vár és környéke, 
séta a belvárosban, sütizés és fagyizás a „100 éves” cuk-
rászdában, amely már 150 is elmúlt. A város híres szülötte 
Erkel Ferenc szülőházát is megnéztük, amely ma az Erkel 
család múzeuma.

Ezután újra a fáradság levelezetéseként fürdés követke-
zett.

Harmadik nap reggeli után elhagytuk a szállodát és indul-
tunk a további látnivalók felé. Elsőként az u.n. Szanazug a 
Fehér és Fekete körös találkozása, majd Békéscsaba követ-
kezett.  Itt található Közép Európa legnagyobb evangélikus 
temploma, melyet a templom gondnoka igen nagy isme-
retével mutatott be nekünk. A nagy templommal szemben 
az utca túlsó oldalán áll az evangélikus kis templom, mely 
sokkal öregebb mind a nagy. Úgy volt, hogyha megépül a 
nagy, akkor ezt lebontják, de szerencsére ez nem történt 
meg. Így az egymással szemben álló két templom a város 
szimbóluma lett. 

Megcsodáltuk még a kétszárnyú neogótikus katolikus 
templomot is. Egy kis belvárosi séta után indultunk tovább 
Szarvasra az arborétumba. A bejáratnál egy gyönyörű pá-
vakakas borzasztó rikácsolással fogadott minket. Mint 
később megtudtuk a parkban 11 páva él kakasok, tojok és 
köztük egy fehér „albínó” pávakakas is. Már megszokták, 
hogy a kirándulók etetik őket ezért közel jönnek az embe-
rekhez így sikerült őket lefényképezni.  A 82 hektáros park 
csodálatos és különleges fák és növények gyűjteménye 
melyet a Bolza család az 1880-as évektől kezdve alakított 
ki. Mára országos jelentőségű Természet védelmi terület, 
amely fák, cserjék, lágyszárú növények gombák, rovarok 
és madarak élőhelye. A parkban séta utak, padok és fedett 
pihenők találhatók. Ki-ki erejének és gyalogló képessé-
gének megfelelően utat járt be, majd kb. egy órás hajóki-
ránduláson lehetett részt venni a Hármas körös holt ágán. 
Ahol a sétahajó megfordult ott egy szélmalom a Trianoni 
emlékmű és Wass Albert szobra mutatta hol volt a régi 
Magyarország közepe.

Délután fél ötkor indultunk hazafelé.
Élményekben és látnivalókban gazdag három napot töl-

töttünk együtt.

Köszönet a kirándulás főszervezőjének, és segítőinek.
A „Napsugaras Ősz” Asszonyklub nevében:

Békefi Ernőné 
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Gyereknap Pécs-Somogyban a bányatelepi játszótéren.
A Tegyünk Egymásért Egyesület 2014. június 21-én 
Vakáció Nyitó Gyereknap címmel rendezett progra-
mot a településen élő gyerekek számára a somogyi 
buszfordulónál található bányatelepi játszótéren.  A 15 
órától 19 óráig tartó rendezvényen a következő ingye-
nes programok közül választhattak a résztvevő gyere-
kek: lufi hajtogatás a Khetanipe Egyesület irányításá-
val, mocsárjárás, dekázás, csillámtetoválás, arcfestés, 
nemezelés, célbadobás, zsákban futás, magos kép ké-
szítése, csoki evő verseny, lovaglás és karkötő készíté-

se. A gyerekek nem kis örömére nagyon lelkes bánya-
telepi szülők és nagyszülők a rendezvény egész ideje 
alatt a helyszínre kitelepülve sütötték a palacsintát, 
melyet mindenki ingyen fogyaszthatott. A délután fo-
lyamán fellépett a vasasi óvodásokból és iskolásokból 
álló mazsorett csoport Kelemen Csilla vezetésével.  A 
rendezvény létszámát tekintve felülmúlta várakozása-
inkat, a leadott értékelő lapokért kiosztott jégkrémek 
mennyisége alapján kis híján 100 gyerek, szüleik és 
nagyszüleik tisztelték meg jelenlétükkel az összejöve-
telt, vettek részt a programokban. Sok felnőtt jelezte 
részvételi illetve segítő szándékát a későbbiek során. A 
visszajelzések alapján sikeresnek mondott rendezvény 

lebonyolításáért ezúton szeretnék köszönetet mondani 
a Tegyünk Egymásért Egyesület tagjainak, valamennyi 
önkéntesünknek: Varga Margitnak, Tihanyi Erzsébet-
nek, Simon Teréznek, Pétermann Évának, Toldi Valé-
riának, Tóth Erzsébetnek, Pécsi Tündének, Kárpáti 
Andreának, Marikának, és Zoltánnak, Orsós János-
nak, Kárpáti Magdinak, Bánfai Írisznek, Zakorné Haj-
ninak, Nyíri Lászlónak, Szabó Frigyesnek, Benkő Ist-
vánnak, Virág Péternek, Alpár Rózsának, Lévai 
Mónikának. Külön köszönet a Khetanipe Egyesület-
nek, a somogyi Polgárőrségnek, Kelemen Csillának és 

mazsoretteseinek, valamint  xy-nak a lovagoltatásért. 
Továbbá köszönjük Cseh Anikónak és Gyulának az 
áramot, valamint Palotai Tímeának a csokikat. A ren-
dezvényről további képeket az egyesület facebook ol-
dalán találhatnak az érdeklődők. Végül pedig egy 
facebookról kiragadott vélemény: „Régen láttam ennyi 
boldog arcot… Köszönjük a szervezőknek!!!” Köszön-
jük az elismerő szavakat.

Kocsisné Nagy Margit  egyesületi elnök  
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Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
A hirdi településrészen nincsenek köztéri szobrok. 
Kivételt képeznek ez alól a településen és annak hatá-
rában, az 1800-as években felállított keresztek. Ezeket 
sajnos az évek viharai jelentős mértékben megron-
gálták. Felújításukra szeretnénk a jóérzésű emberek 
segítségét kérni. Ezért létrehoztunk a Mecsek Taka-
réknál egy számlát, melynek száma felhívásunk végén 
megtalálható!

Minden jó szándékú támogatást szeretettel és kö-
szönettel fogadunk. Hálából az adakozók neveit fel-
tüntetjük a felújított korpuszok talapzatain.

A régi, lezárt sírkertben található és a 6-os út mel-
letti kereszt felújítására ajánlattételeket várunk. A 

munka beindításának feltéte-
le, a bekerülési költség felének 
megléte.

Kutas József, Tömör Balázs

Számlaszám:
50300037-10604519

Elérhetőség: 
esti órákban Kutas József
  +36 30 846 02 94
Tömör Józsefné
 +36 72 267 296

Pár éve Erdélybe jártam családommal, 
ahol alkalmunk volt meglátogatni a ma 
már szanatóriumként működő Parajdi 
sóbányát. Busz vitt bennünket a hegy 
gyomrába. Feleségem nagyon meg volt 
fázva, ezért kicsit aggódtunk, mikor az 
első lépések után, amit megtettünk a bá-
nyába lefelé vezető lépcsőn, egy szédülé-
ses rosszul lét fogta el, ami megállásra 
késztett minket. De ez kis idő múlva el-
múlt, így tovább mehettünk. Olyan volt 
mintha egy mesevilágba kerültünk volna. 
A sóbányatermek olyan magasak voltak, 
alig láttuk a tetejüket, a hosszát és széles-
ségét csak a lámpák fénye érzékeltette, de 
egy biztos, hatalmas volt a tér. Volt  ját-

szótér,  templom, parkszerű pihenőhe-
lyek, rengeteg kisebb nagyobb járat, és 
minden, a tetejétől az aljáig  sókristályból 
volt. A legkülönösebb a bánya levegője 
volt, mert ahogy leértünk, azonnal sós ízt 
lehetett érezni a nyelvünk hegyén, a vá-
rosi rossz levegőhöz szokott tüdő, először 
csak nehezen tud megbirkózni ezzel cso-
dás sós aerosollal telített levegővel, de az-
tán hamar alkalmazkodik és könnyen 
megy a légzés. Kb. egy órát voltunk lent, 
mondhatom felejthetetlen élmény volt, és 
ez idő alatt nagyon megszomjaztunk. Mi-
után a busz kivitt minket a szabadba, első 
dolgunk az volt, hogy keressünk egy bü-
fét. Feléségem szólt az eladónak, hogy ő 

nem kér hideg innivalót, mert fáj a torka, 
de aztán a következő mondata az volt, 
hogy „jé, már nem is fáj, ez hogy lehet.” 
Meglepő, de ennyi idő is elég volt akkor 
ahhoz, hogy meggyógyuljon feleségem 
torokfájása. Persze azért ne várjunk min-
dig ilyen hatásos eredményt.
 
A Kossuth Művelődési Házban lévő 
Somadrin sóbarlang megközelíti, ennek a 
sóbányának a hatásfokát, és hogy mi min-
denre jó, azt a alábbi írásban közlöm. A só 
szoba látogatása jelenleg ingyenes, a ké-
sőbbiekben is csupán adományként az ott 
elpárolgó So mad rin oldat pótlására gyűj-
tünk. A só szoba a ház nyitvatartási idejé-
ben látogatható, illetve telefonos bejelent-
kezés alapján előre egyeztetett időpontban. 

Bocz József

A SOMADRIN OLDAT HATÁSA________________________________________
Akiknek ajánljuk:

Légúti megbetegedésben szenvedőknek, asztmásoknak, 
köhögés miatt rosszul alvóknak, azoknak, akik a friss ten-
geri levegőhöz hasonló élményre vágynak.

Jótékonyan hat: asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc-és 
homloküreg-gyulladás, krupp, nátha, pollenek okozta aller-
giában szenvedőknél.
A Somadrin oldat egy speciális kristályszerkezetű, telített só-
oldat, amely csak természetes anyagokat tartalmaz. Párolgása 
következtében létrejött klíma megközelíti, de bizonyos érte-
lemben felül is múlja a természetes barlangok hatását és min-
denféle helyhezkötöttség nélkül képes megvalósítani, 
úgymond „helybe vinni” a sóbarlangok klímáját.
A Somadrin oldat zárt légtérben, nagy párolgási felületű edé-
nyekbe öntve, mindenféle motorizáció nélkül ún. passzív mó-
don, szobahőmérsékleten meginduló párolgása következté-
ben alakítja ki a mikroklímát. A helyiség relatív páratartalma 
növekszik, a magas relatív páratartalom finom eloszlású 

 aeroszol formájában van jelen. Az aeroszolos cseppekben ele-
mi szinten megtalálhatóak az egészségre nem káros ásványi 
anyagok, melyek a beszívott levegővel a légzőszervek felületé-
re tapadva fejtik ki hatásukat. A Somadrin oldat párolgása 
következtében a levegőben lévő ionok töltése megváltozik, 
több lesz a negatív ion. A negatív ionizációnak és a magas 
párakoncentrációban oldott sókristályoknak köszönhetően 
erősödik a légzőszervek csillószőrös hengerhámjának aktivi-
tása, ezáltal fokozódik az öntisztulás, aminek következtében 
enyhülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos folyama-
tok. A Somadrin oldat párologtatása során a levegő abszolút 
víztartalma lényegesen alacsonyabb, mint a csapvíz esetén. 
A levegő alacsony abszolút víztartalma szintén élettani jelen-
tőségű. A viszonylag száraz levegő a tüdőjáratokban sok vizet 
tud felvenni a telítettségéig. Az emelkedett vízleadás csökken-
ti a nyálkahártyák váladékának mennyiségét. Az így kialakult 
levegő hozzájárul a jó közérzet, a jó egészségi állapot fenntar-
tásához.

A sós levegő gyógyít!

SHV_2014-07.indd   8SHV_2014-07.indd   8 2014.06.30.   8:31:002014.06.30.   8:31:00



 2014. július További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

Válasz a „Csak baj ne legyen!” című cikkhez
Tisztelt Pataki Úr!

Nekem van észrevételem, most nyilvánosságra is ho-
zom, de ennek ellenére nem érzem magam sem „be-
tájoltnak” sem „okos tojásnak”, sem „vészmadárnak”. 
Csupán egy polgár vagyok, aki aggódik a települése, 
és a saját porszemnyi sorsáért, és felháborít az a sértő 
hangnem, amit a levél megüt. Csak mert Kormosné 
meg merte fogalmazni az amúgy igen tisztességes 
és korrekt véleményét, és kételyeit, melyekkel én is 
egyetértek. Ha csak a közlekedést vesszük, hogy lesz? 
Veszünk egy bérletet a volántól, és még egyet a város-
ba? Mi lesz ebben a jó? Vagy pl. mi lesz az ISPA-val, 
mennyi lesz a víz, villany, a temetés ára?
Vasas lakosai 60 éve pécs város polgárai, most újból 
falusiak leszünk? Hol itt a fejlődés? Én ugyan vasasi-
nak születtem, de mindig büszke voltam, hogy pécsi 
polgár vagyok, és ez nem zárja ki,hogy arra is büszke 
legyek, hogy több generációs bányászcsaládba szület-
tem. Én úgy érzem, a TÖBBSÉGNEK a falusi lét visz-
szalépés lenne a jelenlegi városihoz képest. Ez az én 
véleményem, ez tartassék tiszteletben!

Egy lakóközösség lakókból, kisemberekből áll. A kö-
zelgő választásokra is tekintettel olyan tettrekész, fi atal 
embereket kell megválasztanunk, akiknek van kurá-
zsijuk, vannak ötleteik arra, hogy a mi településeinket 
vonzóvá tegyék a fi atalok számára./kedvezményekkel, 
támogatásokkal/.
Véleményem ellenére engem meg lehet győzni:ha 
bebizonyítják nekem, hogy a kisembereknek az élet 
MINDEN területén jobb lesz a jelenlegi helyzethez 
képest, akkor rajta, jöjjön a szavazás!
Végezetül úgy gondolom, hogy sokaknak még van mit 
tanulni a kulturált véleménynyilvánításról, hogy sértő 
jelzők nélkül tudomásul vegyék, sőt tiszteletben tart-
sák a másik ember eltérő véleményét.
Kissné Hering Irén

A szerkesztőség megjegyzése:
1  A rezsiszabályozás miatt a kormány döntése alapján 
hamarosan a víz, csatorna, hulladékszállítás, stb.díja 
országosan egységes lesz.
2. Ahhoz, hogy kedvezményekről, támogatásokról 
dönthessünk, önállónak kellene lenni.

Nagyon hálás vagyok
a Mindenhatónak,
hogy olyan nagyszerű
tanáraim voltak.

Kiktől kaptunk tudást,
hatalmas kincset,
ha okosan tudod,
használhatod mindet.

Most elkísértünk Egyet
a Legnagyobbakból,
kinek egész élte
példa értékű volt.

A család hű férjet
vesztett el, s jó apát,
mi „apró csemeték”
óvó gondozóját.

Név szerint kérdezte
három fiam sorsát,
ismerte Ő falunk
apraját-nagyját.

Szerényen élte ő
a mindennapokat,
emlékezetünkben
„csak” Feld János maradt?

Nagyokat lépkedve
hozta a „gazokat”,
délután vetette 
a vetőmagokat.

Fát ültetett, kapált,
szorgosan dolgozott,
iskolánkba nekünk
kedves otthont hozott.

Óráin, s kapálás 
közben is oktatott,
munkája gyümölcse
hatalmast alkotott.

Ültetett fáival
hűs árnyakat hagyott,
élete létünkből
suhanva távozott.

Mert tudásánál csak
Embersége volt nagyobb,
örök álmát vigyázzák
a fénylő csillagok!

KT

Pedagógus napon

Köszönet a gyönyörű virágokért!
Mottó: „Aki a virágot szereti, az rossz 
ember nem lehet!”
A címbeli mottó bölcsességét valljuk 
mi magunk is, mert akik mostanában 
elmennek a Búzakalász utcában és 
felpillantanak a Kossuth Művelődési 
Ház ablakaira, azok hozzánk hason-
lóan gyönyörködnek a balkonládákba 

kihelyezett gyönyörű muskátlikban.
A fentiekért a somogyi kertészet 
részéről Czakó Anitát illeti köszönet, 
aki így „felvirágoztatott” bennünket. 
Mi pedig ígérjük, mindent meg-
teszünk, hogy ez a szép látvány sokáig 
megmaradjon. 

A KoBeKo csapata

SHV_2014-07.indd   9SHV_2014-07.indd   9 2014.06.30.   8:31:002014.06.30.   8:31:00



10  2014. júliusSok Hírünk Van

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 istentisztelet
Július és augusztus hónapban csak Pécsett lesz Is-
tentiszteleti alkalom.

Somogy Vasas Hird

Szombat (07.05.)

Vasárnap (07.06.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (07.12.)

Vasárnap (07.13.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.19.)

Vasárnap (07.20.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.26.)

Vasárnap (07.27.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.02.)

Vasárnap (08.03.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Júliusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmaz-
za.)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  (mi-
nimum 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 to-
vábbi) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Internet használat: 
(Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/óra Géphasználat, doku-
mentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (be-
gépelése 12-es betűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott 
cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önéletrajz írás és tanácsadás 
=  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 
10:00-19:00, Bejelentkezés nem szükséges!
Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Irodai szolgáltatások
igénybe vehetők naponta

13:00 – 17:00 között

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
Rendőrségi körzeti megbízott:
72/504-463
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, 
30/6218-314
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S P O R T H Í R E K

Újabb idényen 
van túl a Vasasi 
Bányász, amely 
idén is a Bara-
nya megyei IV. 

osztályban sze-
repelt. 

A tavalyi év harmadik helyezését 
ezúttal nem sikerült elérni, azon-
ban az idény így is sikeres volt, hi-

szen több szép győzelmet is aratott 
a csapat, úgy, mint a Sásd elleni 
4-1-es győzelem, vagy pedig az 
Ivándárda 6-0-s legázolása. 

A vasasi csapat idén a 11. helyen 
végzett, csupán néhány ponttal le-
maradva a középmezőnytől. El-
mondható tehát, hogy a vasasiak 
teljes mértékben helytálltak a baj-
nokságban, annak ellenére, hogy 

több meccsen tíz játékossal kellett 
kiállniuk. A csapat legeredménye-
sebb góllövője Pere Gábor volt 17 
góllal

A csapat köszöni az egész éven át 
tartó szurkolást, valamint köszö-
nettel tartozik a támogatóinak: a 
Csaba szódának, a Vali Boltnak, a 
Gazdaboltnak és a Vasasi Patiká-
nak.
További sporthírek, képek és videók 
a www.shvonline.hu oldalon! 

Ez volt a 2013/14-es idény
Ú

Jól szerepeltünk a budapesti maratonváltón!
Június 15-én rendezték Budapesten 
a XXI. K&H maratonváltó futóver-
senyt, ahogy emlegetik, a „barátság 
versenyét”.Minden eddiginél több, 
9200 futó indult, már nem csak 
baráti társaságok, hanem iskolák, 
munkahelyek, családok alkalmi 
csapatai. Egy kevés felkészüléssel 
7 km-t bárki le tud futni, és ez egy 
remek alkalom egy kis „csapatépítő 
tréningre”, közös szórakozásra. Ott 
volt több  külföldi nagykövetség 
csapata, színészek, politikusok, és 
természetesen sportolók is. Töb-
bek között Kassai Viktor, Hrutka 
János, Pindroch Csaba, Miklósa 
Erika is beszállt a versenybe. Ebben 
az igazán népes és erős mezőny-
ben újságunk 3 csapattal képvi-
seltette magát, két férfi , és egy női 
félmaraton-váltónk indult. A fi úk 
ismét nagyszerű teljesítményt nyúj-
tottak,  2. helyezettek lettek a média 
kategóriában 1.27.14. perces idővel! 
Ez az abszolút versenyben a 655 
csapat közül a 9. helyet jelenti! Má-

sik férfi  csapatunk 1.48.32-es jó idő-
eredménnyel a médiakategóriában 
7., abszolút versenyben a 116 helyet 
érte el. A nők a médiabajnokságban 
harmadikok lettek, 2.02.29-es idő-
vel. Két csapattagunk végigfutotta a 
21 km-t, Papp Ferenc 1.49.25 perc 
alatt, Bodor Miklós 1.59.05-tel.

A csapatok tagjai: SHV fér-
fi  I: Papp Ferenc-Schneider Pál-
Feitscher Dávid,  SHV II: Bodor 
Miklós-Berényi Zoltán–Páll Ist-
ván, SHV nők: Fónagy Eszter-Taar 
Ilona-Taar Éva.

Mindnyájuknak gratuláluk!

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

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI 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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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: 1700 Ft/kg, hársméz:1600 Ft,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1300 Ft/

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

15 hónapos kislányom mellé
pótnagymamát keresek,

egy megbízható, nyugdijas hölgy 
személyében. 0630/4240711

Weboldal tervezés – készítés.
Honlap karbantartás.

Számítógép javítás.
Reklám, program,

plakátok grafikai megtervezése.
Telefonszám: 0620/248-4293   

Email: tobi.antal.akos@gmail.com

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, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

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

mail:cseszti@freemail.huA VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villanytűzhelyek, 

hőtárolós kályhák, villanybojlerek,
nyílászárók, zárak, csaptelepek javítása 
és cseréje. Kisebb építőipari, tetőfedési, 

ereszcsatornázási, betonozási, kisebb 
asztalosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA, 06/30/9276-187

Klímaberendezések
forgalmazása, telepítése, 
javítása, karbantartása,

fertőtlenítése!
Fatér Gyula:  06-30-9276-187

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107
Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey Júlia u. felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033 H., Sz. P.: 1300-1700; K., Cs.: 800-1200

DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268: H., Sz., P.: 0800-1200; K., Cs.: 1300-1700

DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708: H., Sz., P.: 800-1200, K., Cs.: 1300-1700

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, 30/6218-314
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