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Október 17-én szombaton II. Märcz Róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny Vasason. 
Ugye Ön is ott lesz?

MEgHÍVÓ
A 7. VASHIDI 

FŐZŐVERSENYRE
A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2015. 
augusztus 15-én rendezi, immár hagyo-
mányos 7. főzőversenyét. Helyszín: Va-
sas, Berze Nagy János Művelődési ház 
(Szövetkezet u. 13. sz.) előtti téren. Kez-
dési időpont: 13-óra. Nevezési díj 
NINCS. Szabadon választott ételeket le-
het készíteni, melyeket a zsűri 16-órától 
fog értékelni. A jó hangulatról a Brass & 
Roll zenekar, a Berze Nagy János Nép-
dalkar, a Csillám és Pillangó mazsorett 
csoportok, és a Vasasi Bányász Fúvósze-
nekar gondoskodik. 

Az első három helyezett lesz jutal-
mazva serleggel. Minden résztvevő ok-
levelet kap. A finom ételek mellé min-
denki maga gondoskodjon az italáról.

Eső esetén augusztus 
16-án vasárnap 
tartjuk meg 
a főzőversenyt!

Meghívó
A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesü-
let Sportbizottsága idén megrendezi a Szent István kupa 

bajnokságát. 2015. augusztus 22-én szombaton 8 órától. 
Helyszín: Pernecker István utcai pálya. A csapatok a következő címen 
jelentkezhetnek a tornára. Ábel József, Pécs-Somogy, Széna u. 15., tel.: 
610-736, vagy 06-20/4262578. Jelentkezési határidő: augusztus 19. Sze-
retettel várjuk rendezvényünkre a sportkedvelő közönséget. 

Rendezőség
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Programjaink:
11:30 Szent Isván napi mise a Pécs-Somogy 

templomban
13:00 Folyamatos programjaink a futballpályákon: 

Főzőverseny, arcfestés, csillámtetoválás, kenyér-
sütés folyamata, sajt készítés megtekintése, 
gyerekvetélkedők, felnőtt vetélkedők (gumicsiz-
ma és rönkhajító verseny), kecske fejés, lovagol-
tatás, magos kép készítés, hagyományőrző népi 
fajátékok, légvár, borkóstoló.

15:00 Sztárvendégünk STEFANO fellépése színesíti 
programunkat.

Jó szórakozást kívánunk!

A főzőversenyre a Bányatelep 30/3-ban 
található irodánkban lehet 08.07-ig nevezni

a csapatoknak. A csapattagok létszámától
függően, egyesületünk alapanyagokat
biztosít (hagyma, burgonya, paprika,

Mindenki maga gondoskodik a
tüzelőanyagról.

paradicsom, csirke- és sertés hús).

BÜFÉ nem üzemel a helyszínen!

A Tegyünk Egymásért Egyesület sok szeretettel vár 
minden kedves érdeklődőt a 2015. augusztus 20-án, a 
Misina Természet- és Állatvédő Egyesület mellet lévő 
füves futballpályákon megrendezendő Szent István napi 
rendezvényére.
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Tisztelt Somogy-Bányatelepi lakók!
Egész Magyarországon a csak házszámmal jelzett útszakasz elneve-
zéseket 2015 december 31-ig megszüntetik. Így, mivel Somogyban 
a Bányatelep hivatalosan nem utca, a terület kisebb utcáinak elne-
vezésére lakossági javaslatok összegyűjtését vállalta munkacsopor-
tunk, amely a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 „Lakhatási integrációt 
erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen és Rücker 
aknán” pályázat keretén belül alakult meg. A 2015.07.28-án meg-
tartott lakossági fórumig a következő javaslatok születtek:

Akác köz, Tuja köz, Béke köz, Brunswick Teréz utca, Vargánya 
utca, Támfa utca, Kereszt utca, Rózsa utca, Sturc utca, Meddőhá-
nyó utca, Bányászlámpa utca, Fatér utca, Szenes út, Füstölő út, 
Temesi Jenő út, Gödör utca, Jozefin táró utca.

Várjuk további javaslataikat: e-mail: mihalykovi.andrea@gmail.
com Tel.: 06 30/8603352 vagy személyesen Bányatelep 30/3 
Tegyünk Egymásért Egyesület irodájában, illetve Munkacsoport 
találkozónkon jó idő esetén minden kedden 17 órakor, a 
bányatelepi óvodával szemben a Füstölőnél.

Ugyanezen elérhetőségeken érdeklődni és jelentkezni lehet, a 
bányatelepi buszforduló feletti „sturcon” felépülő új játszótérrel és 
közösségi térrel kapcsolatban. Itt lehetőséget kapott Bányatelep 
hogy a játszótér mellett új közösségi teret alakítsunk ki, melyhez 
anyagköltség rendelkezésre áll, önkéntesek jelentkezését várjuk 
festés, fúrás-faragáson kívül virágültetésre, vagy akár egy frissítő 
limonádéval történő együttműködésre.

Köszönettel: Pécs-somogyi munkacsoport

Elektronikai hulladék leadás
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi 
üzemében lehetőséget biztosítunk a háztar-
tásokban keletkező elektronikai hulladék 
leadására. Várjuk a kidobásra ítélt iroda-
technikai eszközöktől, a szórakoztató elekt-
ronikán, háztartási berendezéseken keresz-
tül, a hulladékká vált ipari elektronikáig.

Átvétel 2015. augusztus 6-án, 13-án, és 27-
e reggel 8:30 –12:00 óráig. Helyszín Pécs-So-
mogy, Búzakalász u. 47., Kossuth L. Művelő-
dési Ház. Nagyobb mennyiségű egyedi átvétel 
a 30/617-5013-as számon egyeztethető.
Felajánlásával megváltozott munkaképes-
ségű emberek 
munkalehetősé-
gét biztosítja. 

A nemrég újraindított vasasi külfejtésből származó, kiváló 
minőségű feketeszén előnyös tulajdonságainak 
köszönhetően ideális megoldás lehet családi és hétvégi 
házak fűtésére.

Előnyei:
- magas fűtőérték: 3000-3600 Kcal/kg , ami nagyjából 
fél m3 földgázzal vagy két kg tűzifával egyenértékű;

- gyakorlatilag bármilyen vegyestüzelésű kályhában vagy 
kazánban elégethető;

- helyi fűtőanyag, alacsony a szállítási költség;
- olcsó és versenyképes ár.

Fűtsön olcsó, 
mecseki szénnel!

Egy mázsa nyers fekete aknaszén piaci ára ömlesztve 
mindössze 1550 Ft, míg zsákolva-válogatva 1980 Ft.
Ez a jelenleg kapható, hasonló kategóriájú szenek árának 
mindössze a harmada.

Gondoljon időben a téli tüzelőre! Keresse a vasasi szenet a 
forgalmazóknál, ahol további hasznos információkkal és jó 
tanácsokkal várnak minden kedves vásárlót:
- a vasasi gépműhely melletti depónián, vagy
- a Pécs, Megyeri út 61. szám alatti volt TÜZÉP-telepen.

ÚJRA KAPHATÓ A MECSEKI SZÉN!

www.pannonpower.hu/vasasi-szen
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Kalendárka program előzetes
Ízelítő településeink klubkínálatairól és közelgő rendezvényeiről  augusztustól október végéig

„FutaPécs” Sport Egyesület, www.futapecs.hu  
•	 II. Pécs- Pogányi Repülőtéri Éjszakai 

Félmaraton Futóverseny (08.15. 20:00)
•	 Wizz Air Félmaraton felkészítő futás, 

Malomvölgy (08.30, 16:00)
•	 Spar Maraton felkészítő futás, Béke park 

(09.27, 16:00)

Hirdi Nőegylet
•	 Falunap (09.05.)

Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvoda
•	 Szüreti Fesztivál (október 3. hétvégéje) 

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület
Állandó programok, klubfoglalkozások: 

•	 „ Gazditanoda” a Misina Egyesület 
kutyaiskolája (V 14:30)

•	 Lovasszakkör (hétfő kivételével mindennap)

„Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód 
Egyesület 
Állandó programok, klubfoglalkozások: 

•	 Jóga (Krámosné Andi: H, Cs /terápiás/; Szőts 
Rózsa: K, P)

Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület

•	 Szent István kupa (08.22. 8:00, Pernecker u. 
pálya) 

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
•	 Lovas szakkör (Szo 8:00)

Tegyünk Egymásért Egyesület 
•	 Szent István nap (08.20.)

Állandó programok, klubfoglalkozások: 
•	 Tízen Túliak Társasága  

(K, Sz, Cs 16:00-19:00)
•	 Gasztro Klub  

(K, Sz, Cs 9:00-15:00)
•	 Varró Klub (páros héten:  

H 15:00 - 18:00)
•	 Mérnökkert (folyamatos)
•	 Ezermester klub (folyamatos)

Vasasi Szent Borbála Egyesület
•	 7. Vashídi Főzőverseny  

(Berze Műv.Ház, 08.15, 13:00)

Vasasért Egyesület
•	 Hármashegyi Forgatagok
•	 Mester-tár fórum
•	 Mozdulj rá! sportprogram 2.
•	 Gyaloglóverseny

Állandó programok, klubfoglalkozások: 
•	 Teaház gyermek és ifjúsági klub  

(H-P 12:00-18:00)
•	 Berze Ifjúsági Programok  

(H-Sz 15:00-19:00, Szo 16:00-20:00)
•	 Meselámpa szakkör ovisoknak  

(H 16:00-17:00, szeptembertől ismét)

Egyúttal kérjük azon programszolgáltatókat, akik szí-
vesen jelenítik meg programjaikat, jelezzék felénk és 
mi alhonlapunkon folyamatosan frissítjük a kínálato-
kat. Következő megjelenés a novemberi újságban.

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, sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887 

vasas: 0-24-ig, 30/641-2750;   HirD: 0-24-ig, 30/621-8314
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Negyedéves visszatekintés
„Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!”

Idén márciustól indult el pályázatunk a Norvég Civil Alap 
támogatásával, melynek fő célja a bányászvárosok közös-
ségfejlesztése, szervezetek közti összhang és együttműkö-
dés, valamint az érdekérvényesítés megerősítése. 

Lehetőségünk van ingyenes közösségi szolgáltatásokat 
biztosítani magánszemélyeknek és civil szervezeteknek 
egyaránt.

A kertészeti praktikáktól a költséghatékonyságon keresz-
tül, számítógépes ismeretbővítést, bűnmegelőzési tanácso-
kat és sok más információt nyújtunk az érdeklődőknek. 

Emellett családi és ifjúsági programokat szervezünk ki-
csiknek és nagyoknak. Ilyen volt a Mester-tár, ahol helyi 

mesteremberek mutatkoztak be, vagy a Mozdulj rá! prog-
ramunk sportos elemekkel, a Május 1. Kupa és a Családi 
Ügyességi Verseny is. 

Megkezdődtek a helyi értékek, mesterek összegyűjtése 
kérdőíves és online formában is. A bűnmegelőzés pro-
jektelemekbe bevontuk az illetékes szakembereket, alap-

képzést biztosítottunk a polgárőröknek, melyért a sikeres 
vizsga elvégzése után oklevélben részesültek.  Tájékoztató-
kat tartottunk a helyi közönségnek, időseknek és iskolás-
korú gyerekeknek. 

A gyermek és ifjúsági programok területén sok lehető-
ség kínálkozik óvodás kortól a fiatal felnőttekig. Telepü-
léseink programjai közti összhangról a Kalendárka prog-
ramgyűjtemény gondoskodik.

A műhelymunkákkal bevontuk a helyi megmondókat, 
közösségi vezetőket, akiknek véleménye igen fontos lesz a 
későbbiekben, a Cselekvési terv elkészítésekor.

Egyelőre több pozitív visszajelzést kaptunk, több szer-
vezettel, kulcsszeméllyel, az iskolákkal erősödött a kapcso-
lat, de ősszel várjuk az első eredményeket.

A jövőben a rendszeres tanácsadások mellett több közösségi 
programot valósítunk meg, melyek főként a családi és moz-
gásos eseményekre alapulnak, mint a Hármashegyi Forga-
tag 3 eleme, illetve a Mozdulj rá! sportbemutató 2. része. 



 2015. augusztus További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 5

Tovább folytatódnak a műhelymunkák és a bűnmeg-
előzési programok és folytatjuk a helyi mesterek és érté-
kek felkutatását, illetve a helyi szervezetek programjainak 
összegyűjtését. 

A számítógépes tanácsadás és az ifjúsági programok kö-
zül a Meselámpa szakkör nyáron szünetel, a Teaház és a 
Berze Ifjúsági Programok viszont továbbra is folytatódnak, 
talán még nagyobb aktivitással is, hiszen a Teaház nyitva 
tartása a nyári időszak alatt tovább bővült. Immár heti 5 
alkalommal várjuk a gyerekeket 12:00 – 18:00 között.

Továbbra is folytatódik a helyi értékek és mesterek fel-
kutatása, melyet a későbbiekben kiadvány formában jut-
tatunk el a kedves lakosoknak, ehhez azonban elengedhe-
tetlen az Önök segítsége is. Kérdőívünket keressék papír 
alapon Művelődési Házainkban és programjainkon, vagy 
online formában a honlapjainkon keresztül. 

Új programelemünk szerdánként az Egészségkultúra elő-
adássorozat, mely tartalmaz egy tájékoztató, ismeretter-
jesztő és egy interaktív szakaszt. Szakértő: Lévainé Nagy 
Kornélia.

Program:
Egészségtudatos magatartás I. – A mozgás jelentősége
2015. augusztus 12., 18:00, Kossuth Művelődési Ház
•	 A testmozgás jótékony hatásai
•	 Közösségi torna (interaktívan, életkornak, állapotnak 

megfelelően, gyógytornász segítségével)
Egészségestudatos magatartás II. – Egészséges táplál-
kozás, súlyproblémák
2015. augusztus 19., 18:00, Kossuth Művelődési Ház
•	 Táplálékaink helyes megválasztása (tápanyagtartalom, 

vitaminok)
•	 Tudatos táplálkozás, helyi-, idény termékek fogyasztása
•	 Túlsúly és egyéb súlyproblémák (dietetikus)
Robbanás előtt – avagy a stressz hatásai 
2015. augusztus 26., 18:00, Kossuth Művelődési Ház
•	 stressz-kezelési technikák

A tíz alkalom célja, annak a felelősségnek a tudatosítása, 
hogy az egészségünkért sokat és hatékonyan tehetünk. 
Kezünkben a legnagyobb kincs: az egészség. A kérdés már 
csak az, hogy jó gazdaként bánunk vele?

Programjaink ingyenesen vehetők igénybe. 
Bármilyen kérdés, javaslat, jelölés esetén kérjük, 

vegyék fel velünk a kapcsolatot:
Vasasért Egyesület, KoBeKo Művelődési Központ

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
+36 72/337-838, 

info@kobeko.hu, www.kobeko.hu/p12

Jelen „Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a 
közösséget!” c. NCTA-2014-10761-C sz. pályázat az EGT/

Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul 
meg. www.norvegcivilalap.hu

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő, hátlapot tartalmazza):  Vékony = 300 Ft, Közepes = 500 Ft, Vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 – 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás:  Fekete-fehér: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 75 Ft, A/3 – 150 Ft, kétoldalas 
A/4 = 140 Ft, A/3 = 280. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. Fax fogadása 
és küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden 
további oldal). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek 
digitalizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-
vel =  500 Ft. KarrIEr: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

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

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között
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A Pécs-somogyi Népdalkör története I. rész
Az 1970-es évekbeli somogyi kultúrházban igen mozgalmas volt az élet, a hét minden 
napján voltak programok: mozi, bábszakkör, pingpong, könyvtár, nyugdíjas-, szakszer-
vezeti, ifjúsági klub, és amiről ez az írás is szól, népdalkör. Kertész attila c. egyetemi do-
cens, Liszt-díjas karnagyot kérdezem arról az időről, amikor átvette, és éveken keresztül 
vezette és szerepeltette a somogyi pávakört.

– Elmondaná  röviden  a  somogyi  nép-
dalkör  történetét,  és  azt  is  kérdezném, 
hogy miért Somogyra esett a választása?

– Köszönöm az újság megkeresé-
sét, mert igazán megérdemlik azok 
a pécs-somogyi emberek, akikkel 
kapcsolatba kerültem, hogy beszél-
jünk róluk. Ahogy a szerkesztő úr is 
említette, a hetvenes években nagyon 
felpezsdült a közösségi, kulturális 
élet a településen. 1975-ben a Kodály 
Zoltán Művelődési Ház élére egy fel-
készült, a népművészetről sokat tudó, 
igazi népművelő került vezetőnek 
Szerecz József személyében. Az álta-
lános iskola új igazgatója, Vókó János 
is kiváló szakértelemmel, különös 
érzékenységgel fordult a humán kul-
túra felé, és támogatta annak éltetését 
Pécs-Somogyban. Ők már 1974 telén 
beszéltek velem, hogy szeretnék, ha 
bekapcsolódnék a település zenei 
életébe. 1972 novemberétől 1974 
őszéig már működött a népdalkör a 
művelődési ház égisze alatt Csordás 
József tanár úr vezetésével, őket kel-
lett volna tovább vinnem és felélesz-

teni a tevékenységüket. Akkoriban 
a pécsi ének–zene tagozatos gim-
názium tagozatvezetője voltam és 
egyben a Bartók Béla Leánykar kar-
nagya. Már hét éve vezettem iskolai 
kórusokat (Széchenyi Gimnázium, 
Janus Gimnázium), velük jelentős 
hazai sikereket értünk el, és a Magyar 
Rádió rendszeres szereplői voltunk. 
Feltételezem, hogy az említett ered-
mények alapján gondoltak rám a te-
lepülés vezetői.

– Úgy tudom, a népdalkör énekesei 
és citerásai nem voltak képzett éneke-
sek és zenészek, a legtöbbjük bányász, 
fizikai munkás és háziasszony volt. Ez 
nem okozott problémát?

– Emlékezetes számomra az első 
találkozás a pávakörösökkel 1975 
januárjában. Nálam többnyire idő-
sebb férfiak és nők, akikről sugárzott 
a tenni akarás, a lelkesedés a közös 
éneklés iránt. Úgy érzem, kölcsönös 
volt a szimpátia már azon az első 
összejövetelen is, és ez végig meg-
maradt, míg az együtteshez jártam. 
Szerencsém volt a csapattal, mert sok 

volt köztük a jó hallású, gyorsan ta-
nuló énekes. Akkor még a férfirészleg 
sem volt „hiánycikk”, mint manap-
ság. Ideális volt a kórusarány, álta-
lában húsz nő és tíz férfi alkotta az 
együttest. Hamar kiderült számom-
ra, hogy megbízható, lelkes, össze-
tartó csapat jött össze, akikkel öröm 
volt együtt dolgozni. Egyetértettek a 
kitűzött célokkal, azokat minél előbb 
el akarták érni, hittek abban, hogy 
ez a korosztály is fejlődőképes még, 
mind hangilag, mind zeneileg. A 
gyors szakmai fejlődés alapja persze 
a jó emberi hozzáállás; az emberi tar-
tás, a bányászéletből hozott összetar-
tás, a megbízhatóság és talán az, hogy 
megérezték, milyen szívesen, öröm-
mel jövök hozzájuk. Ez jó hangulatot 
szült, melyben sokkal könnyebb volt 
dolgozni és eredményeket elérni. 
Kölcsönössé vált az egymás megbe-
csülése, és a barátság, mely néhány 
népdalkörössel máig tart.

– Mik voltak a célkitűzései, tervei?
– A népdalköröknek két alapvető 

céljuk lehet. Az egyik a hagyomány-
őrzés, a környék, a falu népdalkin-
csének felkutatása, a népdalok meg-
szólaltatása, továbbadása, éltetése. 
Mivel Pécs-Somogy elsősorban bá-
nyásztelepülés volt, itt a hagyomány-
őrzést a bányászdalok, bányászballa-
dák – ezekből sajnos meglehetősen 
kevés volt – felkutatása és éneklése 
jelentette volna. Munkálkodtunk is 
ezen, de inkább a másik lehetőség 
lett a fő profilunk. Ez pedig az érté-
kes – már lejegyzett – magyar népdal 
anyag megtanulása, csokorba szedése 
és annak megszólaltatása, előadása 
volt. Természetesen szűkebb hazánk 
– Baranya, Somogy, Zala – népdalait 
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részesítettük előnyben. Sokat köszön-
hettünk két kiváló népzenekutatónk, 
Olsvai Imre és dr. Várnai Ferenc gyűj-
tő és összegző munkájának. Ők nem 
egyszer meg is hallgattak minket, és 
előadást tartottak az együttesnek.

Baranya megye rendkívül színes 
népessége „tálcán” nyújtotta a lehe-
tőséget, hogy a magyar dalok mellett 
az itt gyűjtött német népdalokat vagy 
kuriózumként a Baranyában élő szé-
kelyek és csángók csodálatos dalait 
is énekelhettük. Az együttesen belül 
alakult egy kimondottan német dalo-
kat német nyelven előadó kis csoport 
is Keszler Ádámné, Müller Ádámné, 
Papp Ferencné, Spengler Rafaelné és 
Zsalakó Istvánné részvételével.

– A citerások mikor csatlakoztak a 
népdalkörhöz?

– 1976-ban a Zala megyéből Pécs-
Somogyra költöző nyugdíjas igazgató- 
tanító Major Ferenc citerazenekart 
alapított, amit hamarosan bevontunk 
a közös munkába. Feri bácsi nagy 
hozzáértéssel, ügybuzgalommal lá-

tott munkához. Ő maga citerákat is 
készített, igen jó minőségben. Ezek 
a citerák nagyon jól hangolhatók és 
szép hangúak voltak. Tömör, egy-
séges hangzást adtak a zenekarnak, 
melynek általában nyolc tagja volt. 
Ritmushangszerük a köcsögduda 
volt, egy vagy kettő. Közösen beszél-
tük meg a zenekar-kíséretes, énekes 
műveket, és ettől kezdve többnyire 

együtt léptünk föl. Színesítette műso-
rainkat, hogy szólistaként felléptettem 
versenygyőztes népdalénekes tanítvá-
nyaimat is. Megérdemlik, hogy felso-
roljam a nevüket: Kövesdi Éva, Husz 
Judit, Galaba Ágnes, Kékesdi Klára, 
Markovics Gábor.

Folytatás a következő számban
Bocz József

Nosztalgia délután dr. Kummer Lászlóval…
Érdeklődéssel és némi „irigykedéssel” olvastam hirdi 
asszonyklub-barátnőimnek a tartalmas, szép kirándu-
lásról írt beszámolóját. És bizony valóban kedvet csi-
náltak vele egy ilyen utazáshoz, de sajnos a vasasi 30 
fős tagság korösszetétele és egyéb családi okok miatt 
mi ilyen hosszú kirándulást nem tudunk tenni.

Viszont örömmel számolok be programjainkról, 
melyekből a két legutóbbit szeretném megemlíteni. 
Június 12-i klubnapunkra meghívtuk – a településün-
ket az 50-es évektől több, mint 40 évig szolgáló- volt  
körzeti orvosunkat, dr. Kummer Lászlót. Miután üd-
vözlésként mindannyian végigpusziltuk/ mondta is, 
hogy rég kapott ennyi „ asszonycsókot”/ Laci Bátyánk 
is üdvözölt bennünket. Röviden vázolta élettörténetét, 
hogy fiatal orvosként került Vasasra Velényi doktor 
után, s ma 86 éves nyugdíjasként is szeretettel  és szí-
vesen gondol a Vasason eltöltött évekre.

Ezt követően kötetlen kérdezz-felelek formában 
beszélgettünk,és egyik ámulatból a másikba esve cso-
dáltuk Laci Bátyánk bámulatos emlékezetét, szellemi 
frissességét, hisz ennyi év távolából is mindenkiről 
tudta ki kicsoda, kinek a felesége, lánya. A kedves ta-

lálkozás befejezéseként- a megvendégelést követően-
nótaszóval köszöntöttük vendégünket, majd elénekel-
tük neki a „ Doktor úr, a maga szíve sose fáj?”című 
közismert dalt. Nagyon szép délután volt, mindannyi-
an örültünk a találkozásnak. Kummer László doktor 
úrnak kívánjuk, hogy még sokáig éltesse az Isten ilyen 
szálfa egyenes termettel, ilyen jó egészségben, és ra-
gyogó szellemi frissességben!

Július 3-án szerveztünk mi is egy rövid kirándulást, 
mellyel az első félévet zártuk. Nehezen mozgó társain-
kat autóval szállítottuk, míg a többség busszal érkezett 
a Tettye vendéglőbe, immár második alkalommal, 
ahol ismerősként fogadtak bennünket egy könnyű va-
csorával. Virággal köszöntöttük a nyári hónapok név 
és születésnaposait. A vendéglő kerthelyiségének cso-
dás környezete, meg a jó zene meghozta a kedvet a 
„fickósabb” klubtagoknak egy kis táncra is! Jó hangu-
latban váltunk el, és reméljük, hogy a hőséget átvészel-
ve újult erővel kezdhetjük szeptemberben az „idényt”.

Kisné Hering Irén
Jószerencsét Asszonyklub vezetője
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1931
(A vasasi kulturális élet fejlődése 10. rész)

Az Egyesület 1931. évi első választmányi ülését már január 
7-én megtartotta. Megemlítették, hogy Lőhr Károly elnök 
gyermekei elhunyta miatt mély gyászban volt, ezért az össze-
jövetel levezetésében Gaál János alelnök helyettesítette.

Az alelnök arról tájékoztatta a választmányt, hogy a szil-
veszteri mulatság szép jövedelmet (181 P.) hozott. Szóba ke-
rült, hogy a cserkészcsapatnak az Egyesületen belüli tevé-
kenysége megkívánta, hogy betekintsenek a csapat jövedelmi 
helyzetébe és kiadásaiba.

A későbbiekben téma volt, hogy a szervezet a korábbi bal-
szerencsés sportcipők vásárlása ügyében perbe került, ame-
lyet elveszített. A megítélt költségek elég tetemesek voltak, de 
a választmány úgy döntött, hogy nem keresik a felelőst, mert 
a focisták kiválása váratlanul következett be. Az Egyesület 
akkori vezetése teljes jóhiszeműséggel járt el. Erről egy rend-
kívüli választmányi ülésen, szótöbbséggel így határoztak. Fel-
hatalmazták Keblics István jegyzőt, hogy bírósági határozatra 
részletfizetési engedményt kérjen. Végül az ügy kisebb vesz-
teséggel zárult, mert a lábbeliket sikerült értékesíteni. 

A január 25.-i választmányi ülésen Keblics István, mint 
levente főoktató arra kérte a választmányt, hogy a termet 
színházi előadás céljára engedjék át. A javaslatot választmány 
nagy egyetértéssel elfogadta. A tisztségviselők megválasztá-
sára a rendes közgyűlést 1931. február 12.-re tűzték ki. Az 
ülést Lőhr Károly elnök vezette le. Az első napirendként meg-
hallgatták őt, mint cserkészparancsnokot a csapat éves tevé-
kenységéről. A „szépen megfogalmazott” beszámolót az el-
nökség megköszönte és felkérte a parancsnokot a csapat 
további vezetésére.

A lemondott elnök helyét a választás idejére Benyovszky 
Fülöp vette át. A közgyűlés – kettős jelölés után Horváth La-
jost választotta elnökké. Az alelnöki tisztséget Gaál János, a 
jegyzőkét Keblics István és Kiss Ferenc nyerte el. A pénztáros 
Zorn Antal és Krasz Antal lett. A könyvtárosi munkát Fesching 
Jánosra és Szkladányi Richárdra, a háznagyi teendőket Be-
nyovszky Fülöpre bízták. A titkári feladatokra – a közgyűlés 
határozata alapján - Veyse Keresztényt választották. Horváth 
Lajos később így fogalmazta meg vezetési céljait: „Nagy öröm 
az, ha dolgozni akaró emberek vannak együtt, mert bennük 
mutatja meg az élet a maga ígéreteit. De mi ebben a különös 
öröm? Az kedves barátaim, hogy az Egyesületben erő, hata-
lom, lehetőség és védelem van. Társaságban, ahol többen van-
nak, rendesen nem merészel olyan arcátlan és vakmerő lenni 
a bűn. A mi társaságunk nem otthona, hanem ellenséges vára 
kell, hogy legyen a bűnnek. /…/ Erre a becsületes életre való 
útmutatásra fogjunk össze kedves barátaim!”

A rádió kezelése több esetben gondot okozott ezért ennek 
felügyeletére a kezelőkön kívül a könyvtárosok is gondot kel-
lett, hogy fordítsanak. A tagdíjak beszedése érdekében kímé-
letes felszólításokkal éltek a választmány kijelölt tagjai. Fel-

adatként jelölték meg a februári választmányi ülésen a márc. 
15.-e méltó megünneplését. Ennek érdekében felkérték 
Keblics és Lőhr tanító utakat a közreműködésre. Az áprilisi 
megbeszélésükön a választmány tagsági igazolványok beve-
zetése mellett döntött. Búcsú napjára – más ajánlkozók elle-
nében – saját táncmulatság szervezéséről határoztak. Erre 
öttagú testületet jelöltek ki.

A szervezet alapszabályát a hatóságok jóváhagyták. Ennek 
alapján a pénztárosnak és a háznagynak havonta beszámolót 
kellett készíteni. Év elején még viták voltak a dalárda műkö-
désével kapcsolatban, de május hónapban ez elnök már arról 
számolt be, hogy a dalpróbák pontos megjelenés mellett zaj-
lanak. A műkedvelők pedig egy színdarab, a „Három a kis-
lány” bemutatására készültek. Az előadást a kerti színpadon 
július 12-én a táncmulatsággal összekötve mutatták be. Az 
előadás sikere érdekében a cserkészcsapat - érintett tagjai mi-
att - elhalasztotta a nyári táborozás megkezdését.

Érdekes eseményként említhető, hogy a Magyarországi 
Bánya és Kohómunkások Szövetségének helyi csoportja tes-
tületileg be kívánt lépni az Egyesületbe. Erre a választmány 
azonban olyan választ adott, hogy csak ajánlott egyéni tagok 
felvételéről lehet szó, aminek viszont semmi akadályát nem 
látták. Az „Aranyifjúság” nevű szerveződés táncmulatságot 
akart szervezni a termükben, de ezt, visszautasították. Ilyen 
nevű szervezetet nem ismertek el.

A könyvtár rossz állapotú könyveinek újrakötésére vonat-
kozó könyvtárosi javaslatot elfogadták. Július hónapban a 
cserkészek nyári táborozását 30 pengővel támogatták. 

Az év hátralevő részében valamilyen vita, vagy meghason-
lás támadhatott az Egyesület életében, mert az elkészült jegy-
zőkönyveket áthúzta valaki és csak 1932. május 5-én folyta-
tódott a munka látszólag zavarmentesen. Az Egyesület 
elnökeként továbbra is Horváth Lajost említik. Ekkor a pénz-
tári állomány 145.53 P, ebből a cserkészcsapatnak átadott 
előző évi összbevétel 10%-a pedig 33,58 P volt.

Pécs, 2015. június
Dr. Biró József



 2015. augusztus További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

Üzenet
Itt az SHV lap hasábjain üzenem an-
nak a jó embernek (rossz nem lehet, 
hiszen szereti a virágokat, legalábbis 
remélem azért tette, amit tett), aki a 
július 26-áról 27-ére azaz vasárnapról 
hétfőre virradó éjszaka elvitte a So-
mogy elnevezésű buszmegállóban el-
helyezett virágládából a nem túl drága, 
de annál nagyobb eszmei értékkel bíró 
virágokat, hogy legközelebb jelezze, ha 
szüksége lenne virágokra, de nincs 
pénze, valahogy megoldjuk. Az eltulaj-
donított virágok valódi értékét csak 
megsaccolni tudom, mert nem tartot-
tam számon, hogy pontosan hány tő 
büdöske, hivatalos nevén bársonyvi-
rág díszítette az említett ládát (plusz 
egy tő petúnia), de biztos vagyok ben-
ne, hogy legalább 20, mivel idén ta-
vasszal Reisch Dezső és a közmunká-
sok jóvoltából egy szép nagy ládát 
kapott a nevezett buszmegálló, így sok 

elfért benne. Tavasszal a piacon 100 
Ft-ért árulták a bársonyvirág palántá-
kat, tehát 20X100=2000 Ft, plusz a na-
pi öntözés és a tápozás durván 3 hó-
nap alatt kb. 500 Ft, az öntözésre szánt 
idő ökéntes munkadíjjal számolva 
szintén 3 hónap alatt kb. 10X 656,25 
Ft= 6562 Ft, ez mindösszesen 9062 Ft. 
Így utánaszámolva, már nem is olyan 
kevés. Ennyi kárt okozott az illető a 
településnek. Az eszmei érték pedig 
azért jóval több a valósnál, mert amíg 
egyre több ember igyekszik tenni 
azért, hogy szebb, élhetőbb környezet-
ben élhessünk, addig sajnos még min-
dig akadnak szép számmal olyanok is, 
akik csak elvenni tudnak a közösből. 
Bízom benne, hogy nem csak engem 
háborít fel ez a fajta viselkedés. Vége-
zetül pedig egy jó tanács: Mivel már 
virágtulajdonossá lépett elő az illető, 
ajánlom figyelmébe a következőket: 
„A büdöske szaporítása egyszerű, mag-
ról  a  legkönnyebb.  A  magokat  ősszel 
saját magunk gyűjthetjük be a tövek-

ről,  így minden évben  ingyen van az 
utánpótlás. Ha még nincs a kertünkben 
bársonyvirág,  tavasszal  vásároljunk 
(vagy kérjünk attól, akinek már sok 
van*) néhány palántát és ezeket ültes-
sük ki a kertbe. Ha folyamatos virág-
zást szeretnénk elérni az elnyílt virágo-
kat rendszeresen távolítsuk le a tőről, 
de ne felejtsük el a magokat begyűjteni. 
A növény szinte tavasztól késő őszig fo-
lyamatosan nyílik.Tavasztól őszig he-
tente egyszer adjunk neki virágzó táp-
oldatot.  Ha  túl  sok  a  bársonyvirág 
kertünkben  és  már  nincs  szükségünk 
magokra, ajánljuk fel őket a szomszé-
doknak, barátoknak, ismerősöknek. A 
bársonyvirág elűzi a  fonalférgeket, és 
más kártevőket így érdemes a zöldség 
ágyás közé egy sor büdöskét is ültetni.
(Forrás: internet)
*a cikkíró megjegyzése
Jó kertészkedést kívánok.

Kocsisné Nagy Margit 
Tegyünk Egymásért Egyesület

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
2015 júliusában településünkön 112 óra szolgá-
latot teljesítettünk. A Vasasért Egyesület szerve-

zésében a „Piszkos 12” projekten belül -Dr. Fűtő Mihály elő-
adásában, vezetésével- polgárőreink szakmai alapfokú képzést 
követően sikeres vizsgát és esküt tettek. 

Fogadóóráinkon a lakosság részéről semmilyen panasz, 
bejelentés nem érkezett. A továbbiakban várjuk a tisztelt 
lakosság intenzívebb együttműködését, észrevételeit! A be-
jelentéseket nyomtatvány kitöltésével a megfelelő szerve-
zetnek továbbítjuk. 

A  Rücker-aknai halastavat továbbra is őrizzük. Az en-
gedély nélküli horgászás illetve fürdőzés a tulajdonos kéré-
sére rendőrségi feljelentést von maga után! A tó területén 
jól látható táblák kerültek kihelyezésre, melyek erre fel is 
hívják a figyelmet. 

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. felajánlásával kap-
tunk 12 db ajtóriasztó éket, a Baranya Megyei Polgárőr 

Szövetségen keresztül, melyeket egyedülálló, idős embe-
reknek osztottunk ki településünkön. 

Következő fogadóóra időpontja: 2015.augusztus 17. /
hétfő/ 15.00-17.00

Helyszín: 7691 Pécs-Somogy, Csap u. 2. /volt élelmiszer-
bolt/

Tisztelettel: Vezetőség

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.
A Kodály Z. mh. felújítása miatt 
átmenetileg zárva.

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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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

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban augusz-
tus hónapban nem lesz Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (08.01.)
Vasárnap (08.02.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (08.08.)
Vasárnap (08.09.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (08.15.)
Vasárnap (08.16.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Augusztus 20.
Csütörtök 

11.30 Mise – –

Szombat (08.22.)
Vasárnap (08.23.) 

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Augusztusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt sír-
kertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására szánt adomá-
nyokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 300 000 Ft gyűlt ösz-
sze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánlatokat 
várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is vár-
juk megtisztelő adományukat. Hálából az adományozók nevét 
feltüntetjük a felújított keresztek talapzatain.

Számlaszám: 50300037-10604519
Elérhetőség: esti órákban Kutas József, +36 30 846 02 94, 

Tömör Józsefné +36 72 267 296

Kövesi Ferenc plébános ezüstmiséje 2015.08.30-án lesz 17.00 órakor  
a Pécs- Gyárvárosi templomban, pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: Vashíd. Nyertes: 
Szűcs Ferencné, a nyereményét átveheti a patikában.

E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A meg-
fejtéseket a szer kesz tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth 
L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47. vagy a 
mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes megfejtők kö-
zött meglepetés ajándékot sorsolunk ki. 

Köszönet a közmunkásoknak
Tisztelt Közmunkások!
Szeretném az újságon keresztül megköszönni Önöknek, 
hogy a vasasi Mázsaház utcai buszmegállóba korlátot 
készítettek. Nagy segítség ez nem csak az időseknek, ha-
nem minden arra járónak. További munkájukhoz is jó 
egészséget, sok kitartást kívánok: 

Szalai Istvánné, Vasas B. utcai lakos

Sebességmérés
Figyelem a rendőrség, havonta legalább két alka-
lommal méri a gépjárművek sebességet Somogy-
ban a Mázsaházutca 2-nél. Somogy és Vasas egész 
területén 40-es tábla van érvényben, a büntetés pe-
dig 30 ezer forintnál kezdődik. 

A sebességmérések pontos időpontját meglehet 
tudni a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/utinfo/
sebessegellenorzesek oldalon mindig az aktuális hó-
napra vonatkozót.

h i t é l e t



 2015. augusztus További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 11

SporthíreK
Taroltak a vasasiak  
a komlói versenyen

Július 4-én  este rendezték Komlón az idei Döke 
félmaratont. Szerencsére este 7 órakor, mert még így is 
nagy volt a hőség, ami a nagy szintkülönbségek mellett 
megizzasztotta a versenyzőket. Mindezek ellenére jó 
eredmények születtek, a vasasiak többször is dobogóra 
állhattak. A nők 9.5 km-es versenyében Schneider Eri-
ka az abszolút 3. helyet szerezte meg 51.00-ás idővel. 
Édesapja Schneider Pál a 60 év felettiek kategóriájában 
első lett,a 21097 métert 1.36.010 alatt tette meg, a ve-
gyes páros félmaratonban pedig a Papp Ferenc-Gács 
Boróka páros nyert       idővel. Hirdet  Schenk Ottó fu-
tótársunk képviselte, ő a 9,5 km es távon ért célba 56 
perc alatt. Mindannyiuknak gratulálunk!

Taar Ilona

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

TEL.: 72/214-516, 06-30-9567-852
Hétfőtől-péntekig: 09:00-16:00-ig

Olvasói levél helyett

Az alábbi képeket Zsalakó Jánosné kedves olvasónk bocsá-
totta rendelkezésünkre, az egyiken a „Vasasi kulturális élet” 
c. cikkben említett Marica grófnő színielőadás tablója lát-
ható, a másikon a Vasasi május elsejei felvonulás, melyen a 
lányok orosz népviseletben vettek részt. Erről a májusi lap-
ban olvashattak. Köszönjük a képeket, és arra biztatjuk az 
olvasókat, akinek vannak régi, a közösség számára érdekes 
képei, kölcsönözze nekünk, lemásoljuk, és illusztrációként 
felhasználjuk. Ha sok érdekes kép gyűlne össze, kiállítást is 
érdemes lenne csinálni belőle, biztos sokan szívesen néz-
nék meg a régi hirdi, somogyi vasasi embereket.

Szerkesztőség

Sporthír e K

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

TEL.: 72/214-516, 06-30-9567-852
Hétfőtől-péntekig: 09:00-16:00-ig
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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.

Vállalom társas vállalkozások
és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

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

mail:cseszti@freemail.hu

AprÓ
Mézvásár! Megkezdtük a 2015-ös

mézek árusítását. Vegyes méz: 1500 Ft/kg, 
hársméz:1500 Ft/kg, akácméz: 2000Ft/kg 
Schweitzer méhészet Vasas II. Berkenyés 

u. 32. tel: 337-034,  06-30-9392-842
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Eladó Somogyban a Sas utcában
 2200 nm-es építési telek, rálátással

a Lukács tóra /örök panorámás/ Érdek-
lődni: 06-30-238-1916 számon lehet. 

eriKA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM-

ÉPÍTÉS. HÉTFŐN KOZMETIKA,
bejelentkezés alapján

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

Szobafestés,
mázolás,

tapétázás!!
Tel: 06-31-312-7926

Hird, Hirdi út 52.

Karosszéria javítás, 
kipufogó hegesz-

tés, lakatosmunkák, 
gépjármű műszaki 

vizsgáztatás, javítás
Tel: 20-298-7074

  Bolt

   Vasas, B. u. 10/1.
Vasárnap is nyitva!
H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig
   Vasárnap: 630–10-ig

Fagylalt!! 1 gombóc: 170Ft!

Minden héten AKCIÓ: Friss hús

Kutyakozmetikát 
vállalok!

(tanuló kozmetikusként)
Házhoz megyek!

Érdeklődni: Barbély Júlia

06-30-357-3079
julia.barbely@hotmail. com

MECSEK
TAKARÉK

�Lakossági 90 napos egyszeri lekötés esetén
új, kártalanításból származó forint számlabetétre

összeghatártól függetlenül. 
Az akciós betét további feltételeiről

érdeklődjön fiókjainkban:
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-
szabályzatok tartalmazzák!

Kártalanítási betét 

EBKM 3,5%   

H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig

MECSEK
TAKARÉK

�Lakossági 90 napos egyszeri lekötés esetén
új, kártalanításból származó forint számlabetétre

összeghatártól függetlenül. 
Az akciós betét további feltételeiről

érdeklődjön fiókjainkban:
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-
szabályzatok tartalmazzák!

Kártalanítási betét 

EBKM 3,5% 


