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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2015. szeptember 14-én 
(hétfőn)

fogadóórára 
várja az érdeklődőket:

Hirden
1600  órától 1700  óráig  

a Harangláb utcai faluházban,
Somogyban

1715  órától 1815  óráig 
a Településrészi Testület 

irodájában (Búzakalász u. 3.), 
és Vasason

1830  órától 1930  óráig  
a Berze Nagy János 
művelődési házban.

MEGHÍVÓ
a 65. Bányásznapra

2015. szeptember 5.
A MSZB Vasasi Nyugdíjas 
Szakszervezete tisztelettel 

meghívja Önt, 
a 65. Bányásznap tiszteletére 
szervezett megemlékezésre.

Program:
 8.00 Templomkert: megemlékezés,  
  koszorúzás.
 9.00 Bányász-szobor (D. u. 1) megemlékezés, 
  koszorúzás.

Közreműködik: Dr. Göndöcs István, 
 Vasasi Bányász Zenekar, 
 Vasasi Berze N. János Népdalkör,  
 Bányász szív – dalcsapat.

Szeretettel várja a Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége

Önkormányzati hírek
1. Közvetlenül az ISPA szennyvíz-
csatorna- és vízvezeték-hálózat ki-
építése után keresett meg a somogyi 
Erdőalja utca néhány lakója, hogy 
ugyan a szennyvízcsatorna hálózat 
telkeikhez kiépült, de nem rendel-
keznek vezetékes ivóvíz hálózattal. 

Próbáljak meg ez ügyben segíteni. 
Sajnos a bejelentés nagyon későn ért 
el hozzám, már  nem volt arra lehe-
tőség, hogy az ISPA beruházás kere-
tein belül a vízhálózat ebben az ut-
cában is kiépüljön. Ha néhány 
hónappal előbb jelezték volna, ak-
kor a maradványkeret terhére elvé-
gezhetők lettek volna a munkálatok. 
Ilyen maradványkeretből sikerült 
annak idején elintézni a somogyi 
Bányatelep teljes vízcsőhálózatának 
kicserélését és a vasasi „R” és „S” ut-
ca csatornahálózatának kiépítését is.

Pontosan az ilyen elmaradt, kieső 
hálózatok pótlására a város elkülöní-
tett egy 50 MFt-os keretet a rekonst-
rukciós keretből és ez a forrás biztosí-
totta azt, hogy az Erdőalja utca lakói 
is a nyár elején vezetékes vízhez jutot-
tak.     Folytatás a következő oldalon

A Hirdi Nőegylet szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2015. szeptember 05-én a Zengő utcai sportpályán tartandó

FaluNaPra.
14 órakor Ökumenikus imaóra a Hirdi katolikus templomban.

Programok 15 órától
• Megnyitó
• Hirdi óvodások műsora
• Hirdi iskolások műsora
• Zumba gyakorlatok
• Napsugaras Ősz Asszonyklub 

előadása
• Szabolcs falusi gyermekek 

néptáncelőadása
• Róma táncok
• Barhitters csoport gyakorlatai

• Big Band fúvószenekar 
műsora

• Belügyi szervek nyugdíjas 
csoportjának táncelőadása

• Jászkai Éva énekel
• Zengővárkonyi 

Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes műsora

• Utcabál-zenél a Star Boys 
Band (belépő 300 Ft)

Bemutatókon kívüli programok
Egészségsarok, arcfestés, Liliputi vonatozás(felnőtteknek 250 Ft)
trambulin, csillámtetkó, cukorágyú, Tűzoltó autó meg tekintése, 
Rendőrségi bemutató

Szeretettel vár minden érdeklődőt,és jó szórakozást kíván 
a HIRDI NŐEGYLET
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2. Az utak állapota folyamatos oda-
figyelést igényel. Az útburkolatok 
javítása, kátyúzása, fenntartása a 
Biokom feladata. Ennek fedezete a 
város által átadott pénzeszközök. A 
Településrészi Testület szerény esz-
közeivel is igyekszik elérni azt, hogy 
a településeink valamennyi utcája 
előbb-utóbb szilárd útburkolattal 
rendelkezzen. Sajnos itt mindig fa-
lakba ütközünk, mert az aszfaltos út 
készítése nem felújításnak minősül, 
hanem fejlesztésnek. Az aszfalt 
4-5000 Ft/m2-es árán felül az előírá-
sok szerint komoly előkészítést, ter-
vezést igényel, aminek a költségét 
nagyon nehéz előteremteni.

Próbálunk lassan előrébb jutni, 
néhány hete elkészült a Somoska 
utca teljes szakaszának és a Kút utca 
2-6  előtti, patakon túli szakaszának 
emulziós martaszfaltozása.

Ezen kívül előkészítés alatt van a 
vasasi CBA áruház előtti és melletti 
tér rendezése, a „C” és „D” utcák 
közötti átjáró lépcsőjének javítása, 
Somogyban az Iparos utca mindkét 
ágának javítása és az aknafedelek 
igazítása, a Csap utca felső részén 
ugyancsak az aknafedelek javítása 
és a Sas utca 19-21. előtt a csapa-
dékvíz elvezetést kell még kialakíta-
ni.  Hirden a Pázsit és Haragvirág 
utcák útburkolatának javítása van 
betervezve. A közmunkásaink ko-
rábban feltárták az hirdi Pór Berta-
lan utcában már-már elfeledett jár-
dát, ennek kijavítása is a tervek 
között szerepel. Elképesztően rossz 
állapotban vannak a Muromi vá-
rosrész külterületi útjai, ezek közül 
a Gilice sor meredek, hosszú szaka-
szának javítását remélhetőleg idén 

meg fogják csinálni. Ebben a szép 
természeti környezetben már kb. 60 
család él életvitelszerűen.
3. Még a múlt évben a Mázsaház 
utca 75. előtti balesetveszélyes ka-
nyarban a részönkormányzat egy 
járda készítését határozta el. Az út-
szelvény ezen a helyen igen szűk, 
szükséges lenne a határoló magán-
telek egy kis szeletének kisajátítása. 
A szakemberek több ízben meg-
vizsgálták ennek lehetőségét, de 
sajnos ennek jogi akadálya van, 
amit egyenlőre nem lehet megolda-
ni. Valószínűleg kénytelenek le-
szünk az erre szánt összeget átcso-
portosítani más munkára.
4. Sokan kérték, hogy a Bethlen 
Gábor utcai buszmegállóhoz vezető 
lépcső mellé kerüljön korlát. Ez a 
korlát elkészült, és így talán az idő-

sebbek is könnyebben tudják majd 
a lépcsőt használni.
5. Remélhetőleg megoldódnak vagy 
legalább enyhülnek a Zámor utca 
környéki családi házak lakóinak vi-
zesedési gondjai. A nagy gyűjtő ár-
kot teljes hosszában kitisztították, 
lemélyítették, képessé tették a csat-
lakozó felszíni árkok és dréncsövek 
által levezetett csapadékvizek foga-
dására. A gyűjtőárok vizének leve-
zetésére elkészült egy föld alatt, be-
tongyűrűkből készült csatorna, 

melyet a 6-os főközlekedési út alatt 
vezettek át és a túloldalon a termő-
föld alatt a hirdi vízfolyásba csatla-
koztattak. A beruházás a város által 
elnyert 405,19 MFt-os pályázat fi-
nanszírozásával épülhetett meg kor-
mányzati és uniós pénzből. A beru-
házás értéke kb. 13 MFt.
6. A somogyi bányatelepen a város-
reha bi litációs program keretében 
sok minden történt az eltelt hóna-
pokban. Ebből csak két elemet 
emelnék ki. A korszerűtlen, hiá-
nyos játszóteret elbontották és ma 

már a környékbeli gyerekek az új, 
sokelemes játszótérnek örülhetnek.

Javában folyik a Kodály Művelő-
dési Ház és Idősek Otthonának fel-
újítása, átalakítása, bővítése is. Az 
egész épület tetőzete új lécezést, fóli-
át és tetőcserepezést kapott. Vala-

mennyi külső nyílászárót korszerű 
műanyagra cserélték. Befejezéshez 
közeledik az épület külső falainak 
hőszigetelése és rövidesen megkez-
dik a homlokzat színezését is. A bel-
ső munkálatok is alakulnak, befeje-
ződtek a jelentős mennyiségű 
szerkezeti átalakítások és az épület 
alapterületét is bővítették. Az épület 
új víz- és fűtés rendszerének csövezé-
se is elkészült már. Még sok munka 
van hátra, de az épületnek október 
31-i határidőre el kell készülnie.

Huba Csaba
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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

Szent István nap 2015. augusztus 20.
A Tegyünk Egymásért Egyesület a hagyo-
mányokhoz hűen idén is megrendezte 
Szent István napi ünnepségét, mely a tava-
lyihoz hasonlóan két helyszínen zajlott. Az 
ünnepi szentmise 11:30-kor a somogyi Jé-
zus szíve templomban kezdődött, melyet 
Kövesi Ferenc plébános úr celebrált. Ezt 
követően került sor az ünnepi műsorra, 
melyet a szokásoktól eltérően – az időjá-
rásnak „köszönhetően” –a templomban 
tartottunk. A műsort a Berze Nagy János 
népdalkarnak köszönhetjük, akik színvo-
nalas műsorukkal mindig elősegítik ren-
dezvényeink sikerét. Idén Kövári János 
képviselő úr osztotta meg a jelenlévőkkel 
ünnepi gondolatait. A műsort követően 
plébános úr megáldotta az új kenyereket, 
melyek egy részét a templomban, a többit 
pedig másik helyszínünkön, a somogyi fo-
cipályán osztottunk szét. Ezen a helyszínen 
került sor a főzőversenyre, melyre 14 csa-
pat nevezett be. A főzéshez szükséges alap-
anyagok nagy részéhez DDOP pályázati 
pénz felhasználásával jutottak a résztvevő 
csapatok. Az időjárás végül megkönyörült 
rajtunk, így délután a focipályán a követke-
ző programok várták az ide látogatókat: 
lehetett helyszínen dagasztott tésztából ke-
nyeret sütni, kecskét fejni, traktorra mász-
ni, (Gelencsér Aladárnak köszönhetően), 
pónin lovagolni, csillámtetoválást és arc-
festést kérni, légvárban ugrálni, népi fajá-
tékokat kipróbálni, üvegre drótot fonni, a 
Vineas borpincészet borait kóstolni, 
íjászkodni. A délután folyamán kétszer is 
sor került a TTT által szervezett gyerekve-
télkedőre, ahol a feladatok megoldásával 

tallérokat lehetett gyűjteni, és ezeket a nap 
végén nyereményre beváltani. Az eredeti-
leg felnőtteknek meghirdetett rönkhajítá-
son és csizmahajításon indulhattak külön 
csoportban gyermekek is, a nyerteseket 
szintén jutalmaztuk.

A színpadon a Virág Tamás vezetésével 
érkező táncosok műsora szórakoztatta a 
közönséget. Színvonalas szereplésük 
olyan jó hangulatot teremtett, hogy sokan 
a nézők soraiban is táncra perdültek. Őket 
követte sztárvendégünk, Stefano szereplé-
se, aki remek hangulattal és színvonalas 
énekléssel örvendeztette meg a rendez-
vényre látogatókat. Meglepően közvetle-
nül beszélt a közönséghez, és olyan jól 
érezte magát, hogy többet énekelt, mint 
amennyit előzetesen vállalt. Szereplése 
után sem sietett, így volt lehetőség 
autogrammot kérni tőle. Rendezvényün-
ket a főzőverseny, a gyermek és a felnőtt 
vetélkedők eredményhirdetésével és díja-
zásával 18 órakor zártuk.

A gasztro klub csapata által készített 
vegyes pincepörköltből kínáltuk meg a 
rendezvény sikeréért dolgozókat, az elő-
adókat, az önkénteseket, illetve az ön-
kéntesekhez érkező hozzátartozókat is. 

Az egyesület tagjai nevében is köszö-
nöm mindenkinek, aki valamilyen mó-
don hozzájárult rendezvényünk sikeré-
hez, mert segítségük nélkül nehezebb 
dolgunk lett volna. Ez az alkalom is meg-
mutatta, hogy szükség van a civil szerve-
zetek és az itt élők összefogására.

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület 

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

7. Vashídi 
főzőverseny

A Vasasi Szent Borbála Egyesület 
08.15-én szikrázó napsütésben 
tartotta hagyományos 7. Vashídi 
főzőversenyét. 8 csapat mérte ösz-
sze tudását, melyet egy 3 tagú zsű-
ri bírált el. Papp Károlyné szakács-
nő, Lajos Mihályné szakácsnő és a 
zsűri  elnöke Köves György sza-
kácsmester. Első helyezett a Vasasi 
Bányász Fúvószenekar, a második 

Kóta László és a harmadik a Vasasi 
Szent Borbála Egyesület csapata 
lett.  A délután folyamán fellépett a 
Berze Nagy János Népdalkar, Csil-
lag Mazsorett Egyesület, Vasasi 
Bányász Fúvószenekar, Ritter Jó-
zsef és barátai zenekar. Több rész-
vevőt a mulatós zene táncra perdí-
tett. A finom ételek elfogyasztása 
után az esti órákban ért végett a 
mulattság. Köszönetet szeretnék 
mondani a Vasasi Szent Borbála 
Egyesület tagságának és önkénte-
seinek hogy önzetlen munkájuk-
kal hozzájárultak a főzőverseny 
színvonalas megrendezéséhez.

Jó szerencsét!
Ruzsicsics Ferenc, elnök
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Segítsen magán, mert Mi is segítünk!
A KoBeKo Művelődési Központ háza tájékán lévő NCTA-s 
programok tovább folytatódnak. 
Múlt havi negyedéves összefoglalónk után ismét tanács-
adásainkkal, programjainkkal jelentkezünk. Ingyenesen 
igénybe vehetők, éljenek velük!

10 alkalmas programelemünk szerdánként az Egészség-
kultúra előadássorozat, mely tartalmaz egy tájékoztató, 
ismeretterjesztő és egy interaktív szakaszt. 
Témáink:
Az egészségügyi ellátórendszer működése (09.09.)

•	 Ellátási lehetőségek
•	 Jogosultság kérdése

Gyógyszerszedési útmutató (09.16.)
•	 Miből álljon a házi patika?
•	 Hogy szedjük a gyógyszereket?

Betegjogok (09.23.)
•	 Betegjogok ismertetése
•	 Jogorvoslati lehetőségek

Alternatív gyógyászat helye a gyógyításban (09.30.)
Népbetegségek és rettegett betegségek bemutatása (10.07.)
Időpont: szerdánként 18:00 – 19:00 
Szakértő: Lévainé Nagy Kornélia
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház

Ügyfélkapu tanácsadásaink keretében magánszemélyek 
számára igyekszünk minden problémára (pl. közszolgálta-
tás, költséghatékonyság, munkaügyi, jogi, pénzügyi, bizto-
sítási, életvezetési, háztartási, stb.) megoldást találni. 
A számítógépes tanácsadás a nyári szünet után szeptem-
bertől ismét folytatódik, csütörtökönként 17.30-tól várjuk 
felváltva a kezdő és haladó csoportokat. 

Civil-kapu tanácsadás
Fenti tanácsadás „nagytestvére”, melyet civil szervezetek, 
közösségek vezetői számára biztosítunk. Témakörök: pá-
lyázat, pénzügy, marketing, önkéntes, jog. Egyéni, illetve 
csoportos formában is. 

Ifjúsági programjaink
Meselámpa szakkör
A nyári szünet után ismételten sok szeretettel várjuk a 
kisgyerekeket szakkörünkre, ahol lámpafénynél olvasunk 
meséket és azokat kézműves foglalkozásokon dolgozzuk 
fel. 
Helyszín: Vasasért Egyesület Székháza 

Teaház gyermek és ifjúsági klub
Az augusztusi forróságban a Tea-ház és Tanoda változatos 
programokkal várta a gyerekeket. A hónap elején az Ör-
dögkatlan fesztiválra látogattunk ki, itt az Esélykikötőben 
szórakoztattunk kicsiket és nagyokat. A hosszú hétvége 

előtt Abaligetre és Magyaregregyre látogattunk, a 24-i 
tematikus hét pedig minden nap más programokkal várta 
az ifjakat (média- és zeneműhely, kreatív nap), a nyarat 
pedig a szombati focikupa zárta.
Időpont: hétfő – péntek, 12:00 – 18:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 

Berze Ifjúsági Programok
Augusztus hónapban megint csak a dartsé volt a főszerep a 
Berze Nagy János Művelődési házban. Ismét nagy létszám-
ban jelentek meg az amatőr versenyzők és gyakorolni is már 
egyre többen járnak. A hónapban tartottunk mozi estet is, 
ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Ez az új program is rend-
szeressé válik a klubban. Az év utolsó negyedében is várjuk 
sportolni vágyó ifjúságot, hisz egy kis sport mindig kell! 
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport) és szerda 
15:00 – 19:00 (ifjúsági klub)
Következő amatőr darts verseny szeptember 12., 16:00.
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

Jövőkutató műhely 
Jó szerencsével építjük a közösséget!” – gondolatok a kö-
zösségfejlesztésről 2.
Az elmúlt hónapokban többször adtunk hírt a Norvég Civil 
Támogatási Alap támogatásából Somogyban, Vasason és 
Hirden elindított közösségfejlesztési kezdeményezésünk-
ről. Az eddigi programok, beszélgetések, viták eredményei 
alapján pontosan körvonalazhatók az akár több évtizedre 
visszanyúló problémák (ld. előző írásainkat) és a kézen-
fekvő megoldási lehetőségek. Tulajdonképpen elégedettek 
is lehetnénk, hogy azon kevés magyarországi települések 
egyikén élünk, ahol egyre többet és többen foglalkoznak 
egy élhetőbb környezet kialakításán. De ez a folyamat épp-
hogy csak elkezdődött, nagyon sokan távolról figyelik vagy 
egyáltalán nem is értesültek a problémákról. A közösség-
fejlesztés „csak” segíteni tudja a helyi kezdeményezéseket, 
a problémák közösségi megoldását, a közügyeinkben való 
részvételt. Kezdeményezéseink (beszélgető körök, közös-
ségi események, fiatalok szabadidős programjai) célja, 
hogy találkozási pontokat biztosítsunk az itt élők számára, 
valamint megerősítsük a már tenni vágyok közötti együtt-
működést és lendületet adjuk a még „bátortalanoknak”. 
A tét nem kevesebb, mint Somogy, Vasas, Hird következő 
éveinek és évtizedeinek magalapozása, az összetartó erő 
erősítése. 
A programról részletesen tájékozódhat a KoBeKo Művelő-
dési Házban, az SHV-ban, internetes oldalainkon, a Pécs és 
Pannon TV legfrissebb adásaiban:
Pécs TV Civil Fórum: http://pannonkronika.hu/video-
galeria/civil-forum-12830 (teljes adás)
Pécs TV híradó: http://pannonkronika.hu/videogaleria/
pontma-35818 (4. perctől)
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Pannon TV híradó: http://pannonkronika.hu/videogaleria/
hirado-00284 (12.18 perctől)
Várjuk következő eseményeinkre, érdeklődjön, mondja el 
véleményét … (Törkenczy Tibor, közösségfejlesztő)

Megelőzzük a bűnt!
Lassan vége van a forró nyárnak, de úgy tűnik, hogy „for-
ró” őszünk lesz. 
Az „Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közössé-
get!” projekt egyik programelemének a címe kívánkozik ide: 

„Valami nem tetszik? Mond el!” De aztán MOST!
Ez utóbbi mondatot már az aggodalom íratja velem, az 

az aggodalom, ami Pécs-Kelet földrajzi elhelyezkedéséből 
adódóan – várhatóan és vélhetően – a helyi lakosoknak 
pontosan ki nem számítható, de előrelátható közbiztonsági 
problémát fog okozni. Erre pedig fel kell készülni. MOST!

Mégpedig úgy, hogy: Mond el! 
Szervezzünk erre fórumot:  
Üljön egy asztalhoz a Pécs-Kelet három Polgárőr Egye-

sületének a vezetője, a Rendőrség és az Önkormányzat 
képviselője.

Gondoljuk végig azt, hogy mit tudunk tenni majd ha…
Addig is gyorsítsuk fel a Szomszédok Egymásért Mozga-

lom szervezését (Több SZEM többet lát.)?
Gondoljuk végig, szervezzük meg az információ-áram-

lást lakóterületünkön?
Kérdezzük végig, hallgassuk meg a lakosságot hogy 

„mondják el”?
Mérjük fel a lehetőségeinket?
Készüljünk fel…de mire? Mit tegyünk?
Ezt tervezünk a projekt keretében, mert tennünk kell, 

de MOST!
Mert lehet, hogy holnapután már késő lesz … (Dr. Fűtő 

Mihály)

Mozdulj rá! sportbemutató II.
Második alkalommal rendezzük meg sportos rendezvé-
nyünket, melyben ez alkalommal a kosárlabdáé a főszerep, 
hiszen több, mint egy év várakozás után ismét kosárpa-
lánkkal büszkélkedhet a Kossuth udvara, köszönhetően a 
Magyar Kosárlabda Országos Szövetségének. Emellett láb-
tenisz és kevés eszközös mozgásos programok és élmény-
játékok várjuk a sportolni vágyókat. 
Időpont: 2015. szeptember 26, szombat 13:00 – 18:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 

Helyit helyitől helyieknek helyben!
Tudja ki készíti a legfinomabb házi sajtot Somogy-Hird-
Vasason? Él a környezetében olyan személy aki ismeri a 
gyógynövények titkát? Hova jár fodrászhoz? Ismer kéz-
művest, vagy keramikust? Ossza meg velünk, ha tud olyan 
helyben élő mestert (pl. cipész, szövő, jogász, csuhékészítő, 

ács), aki tevékenységét magas szinten űzi, akár hobbiból, 
akár hivatásból. Mester-tárunkba keresünk helyi mester-
embereket és szolgáltatókat. Ajánlják magukat vagy kör-
nyezetükben lévőket!
Segítsen nekünk! Töltsön ki egy kérdőívet (akár névtelenül 
is), hogy jövőre egy színvonalas kiadványt tudjunk bedob-
ni minden Somogy-Hird-Vasas-i postaládába! 

Mire lehetünk büszkék Somogy-Hird-Vasason? 
Érték-tár kiadványunkba keressük a helyben fellelhető 
értékeket/nevezetességeket, melyek lehetnek természe-
ti, művészeti, hagyományőrző, de akár közmegbecsülés-
nek örvendő személyek, legek vagy bármi, ami/aki az Ön 
számára érték és melyet szívesen látna egy helyen. Ha Ön 
büszke valamire településén, juttassa el információját hoz-
zánk, vagy nézzen be irodánkba és mondja el! A büszkesé-
geinkről szóló kiadványt jövő évben minden háztartásba 
eljuttatjuk. 

CsupaSzív vándorkupa és Önkéntes Díj átadást szer-
vezünk decemberben a Vasasért Egyesület szokásos és 
nyilvános Szakmai Napjával és éves beszámolójával egybe-
kötve. Bár az időpont még távoli, már most érdemes tenni 
érte, hiszen az idei év jó cselekedeteit ismerjük el. Olyan 
vállalkozásokat és támogatókat keresünk, akik 2015-ben 
a legtöbbet tettek/teszik, adományoznak településeinkért, 
Somogyért, Hirdét és Vasasért. 
A díjazottat szavazás eredménye dönti el. A szavazatokat 
civil szervezetek adhatják le december 8-ig bármilyen 
formában szervezetünk részére. 
Ugyanakkor idén önkénteskedni is megéri! Próbáld ki, 
milyen sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz J 
- legyen az bármilyen terület, végezd munkád lelkiisme-
retesen és bízz abban, hogy nyilvánosan is elismerésben 
részesülsz. Egyúttal a foglalkoztató civil szervezeteket arra 
kérjük, hogy vegyenek részt decemberi rendezvényünkön 
és jelöljék elismerésre önkéntesüket, meghálálva nagylelkű 
munkájukat, melyre nem sajnálták idejüket, energiájukat. 

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
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A Pécs-somogyi Népdalkör története II. 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.

– Úgy emlékszem, hogy nemcsak a somogyi kultúrház ban, 
hanem máshol is felléptek. Milyen sikereik voltak?

– Már együttműködésünk elején bevezettem a próba 
előtti hangképzést, ami akkor újdonságnak számított a 
pávakör életében, de azt hiszem, szívesen vettek részt ben-

ne. Így már fél év után szép sikert értünk el a Szebényben 
megrendezett megyei és egyben országos népzenei minő-
sítő fesztiválon. A népdalkör „Országosan jól minősült” fo-
kozatot kapott, és ez lendületet adott a további munkához: 
1979-ben és 1982-ben már az „Országosan kiválóan minő-
sült” címet kaptuk meg.

A település szinte valamennyi ünnepségén énekeltünk, 
de Pécsen is sok lehetőséget, felkérést kaptunk. Ennyi idő 
távlatából csak néhány fellépésünkre emlékszem, pél-
dául Mozsgón, ahol az első igazi vastapsot kaptuk, vagy 
Mohácson a Busójárás alkalmával, a Harkányi Nyár ren-
dezvényen, a Pécsi Ifjúsági Házban, a Pécsi Nemzeti 
Színházban az öntevékeny együttesek gálaestjén és a régi 
Liszt-teremben. 1978-ban rádiófelvételünk készült a pé-
csi stúdióban, 1982 nyarán pedig – a citerazenekarral és 
Fábián Jánossal közösen – önálló estet adtunk a tettyei ro-
moknál, az akkor még meglévő szabadtéri színpadon.

– A szerepléseken kívül voltak más programjaik is?
– A komolyan vett munka mellett szívesen gondolok 

vissza a vidám együttlétekre, családi estekre („batyubálok-
ra”), névnapokra, kirándulásokra. Ezekre a rendezvények-
re szinte mindenki eljött, és nagyon jól éreztük magunkat, 
sokat énekeltünk, táncoltunk, farsangkor jelmezbe öltöz-
tünk. Müller Terike lehet, hogy abban az időben alapozta 
meg szakácsnői hírnevét, mert ilyenkor ő főzte nekünk a 
vacsorát. A pávakörrel szinte minden évben kirándultunk 
valahová, az úti célt és a programot mindig Szerecz József 

állította össze. Szép és tartalmas nyugat-dunántúli kirán-
dulásra emlékszem 1978-ból (Sopron, Kőszeg, Ják, Fertőd, 
Nagycenk), 1979-ben Mezőtúron jártunk az ottani pávakör 
meghívására, ahová Fábián János népdalénekes, a Pécs-
szabolcsi Pávakör vezetője is elkísért bennünket és színe-
sítette műsorunkat. A vele való együttműködés és barátság 
tartósnak bizonyult, mert később ő vette át tőlem az együt-
tes vezetését. 1980 augusztusában szereplésekkel is össze-
kötött négynapos kirándulásra indultunk. Első állomásunk 
és fellépésünk Szajolban, szálláshelyünk Szolnokon volt, 
majd Gyöngyös, Mátrafüred, a Kékes és Eger követke-
zett a maga látnivalóival. Este jókedvű alkalmi koncertet 
adtunk a Szépasszonyok Völgyében Vörös Pista bácsi le-
gendás füttykíséretével, másnap pedig énekeltünk a recski 
bányászfalu hálás közönségének is. A mezőtúri és a szajoli 
kórust később mi is vendégül láttuk itthon Somogyban.

– Tudna egy érdekes történetet mondani?
– Ha érdekes történetet kellene elmondanom, akkor 

az egyik – majdnem tragikusra sikeredett – szereplé-
sünk jut eszembe. Abban az évben mi rendeztük meg a 
Népdalkörök Országos Versenyének egyik területi döntő-
jét a Kodály Művelődési Házban. Amikor ránk került a sor 
és elkezdtünk énekelni, nagy robajjal leszakadtak a szín-
pad függönyének tartóvasai, gerendái. Éppen a kórus előtt 
álló citerazenekar és közém! Hirtelen ijedtség és némi pá-
nik keletkezett, de mivel egy apróbb fejhorzsoláson kívül 
senkinek nem esett baja, összeszedtük magunkat, és mint-
ha mi sem történt volna, vidáman énekeltük: „Kimegyek 
a… kimegyek a doberdói harctérre.”

– Mikor szűnt meg a népdalkör és mi volt az oka?
– Egy idő után Pécsett megsokasodtak a teendőim, 

úgy éreztem, már nem tudom teljes odaadással összetar-
tani a csapatot. Szerencsére volt, akire könnyű szívvel és 
lelkiismeret-furdalás nélkül rábízhattam az énekeseket. 
Említettem már Fábián János nevét, aki 1983-ban elvál-
lalta és zökkenőmentesen vitte tovább a pávakört. Ma is 
hálás vagyok neki ezért. Az együttest lélekben soha nem 
hagytam el. Kettéváltak az útjaink, közülük sokan már 
nem is e földi utat járják, de mindig jóleső érzéssel gon-
dolok rájuk. Feleségemmel sokat emlegetjük, hogy milyen 
tiszta, őszinte, szeretetteljes kapcsolat fűzött minket ezek-
hez az emberekhez.

Bocz József

SHV_2015-09.indd   6 2015.08.31.   5:16:52



 2015. szeptember További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

Erdélyi koncertkörút a Vasasi Bányász Fúvós zenekarral
A Vasasi Szent Borbála Egyesület NEA szakmai pályázaton 
nyert egy 6 napos Erdélyi körutat a Vasasi Bányász zene-
kar bevonásával. Célja: kapcsolatépítés a határon túli ma-
gyar testvéreinkkel, koncertezés, közös szereplés. Elindul-
tunk Dél-Erdély felé. Első nap Aradon megkoszorúztuk a 
13 vértanú Emlékművét és megnéztük a tűzoltó téren lévő 
szabadság szobrot. Ezután következett magos Déva vára, 
ahova felvonóval mentünk fel, hogy gyönyörködjünk a pa-
norámában. Utunkat folytatva Nagyszebenen keresztül Fo-
garason megálltunk és megnéztük a nagyon jó állapotban 
lévő várat. Brassót megkerülve értünk szálláshelyünkre, 
Kézdivásárhelyre. Baráti fogadtatás, szobák elfoglalása után 

vacsora. Másnap időben keltünk, hogy a reggeli után foly-
tassuk felfedező utunkat. A Prázsmári erődtemplom után 
Brassó következett. Felmentünk felvonóval a Cenk hegyre, 
majd pedig a városközpontban a fekete templomot néztük 
meg. A kimerítő séta után siettünk vissza Kézdivásárhelyre 
mert este koncertet adott a Bányász zenekar a sportcsarnok 
előtti téren. Helyi vendéglátóink mazsorett csoportja zene-
karunkkal összehangolva, színvonalas, sziporkázó műsorral 
örvendeztette meg a nagyérdeműt. A végén a tapsvihar sem 
maradt el és a zenekarnak ujjra játszania kellet. A lelki fel-
töltődés után másnap megnéztük a Gábor Áron múzeumot, 
az igazgató úr körbevezetésével. Indultunk tovább, Nyerges 
tetőn főhajtás a 48-as hősök előtt. Csíkszereda, milleniumi 
templom, majd Csíksomlyó Ferences templom, borvízfor-

rásból ivás és fel a nyeregbe a Hármas oltárhoz. Mentünk 
tovább Máréfalváig ahol megcsodáltuk a rengeteg régi szé-
kely kaput. Útközben meglátogattuk a helyi kocsmát is, 
ahol mély benyomásokat hagytunk magunk után. A kocs-
márosné sírva vette fel a mobiltelefonján amikor a Székely 
Himnuszt emelkedett hangulatban énekeltük. Ezután meg-
érkeztünk Székelyudvarhelyre a szálláshelyünkre. Itt előke-
rültek a hangszerek és a panzió lakóinak legnagyobb örö-
mére többen megmutatták a magyar virtust. Verbunkos és  
csárdást jártak.  Másnap indultunk tovább Farkaslakára ahol 
megnéztük Tamási Áron sírját és a Trianon Emlékművet. 
Korond következett a fazekasok ismert faluja, ahol szebbnél 
szebb anyagedényt láthattunk, még egy szép agyagkakast 
is sikerült magunkkal hoznunk. Parajdi sóbányát néztük 
meg, majd Szovátán körbesétáltuk mindhárom sós tavat. 
Marosvásárhelyen átmenve megérkeztünk Kolozsvárra. 
Elfoglaltuk szállásunkat a református kollégiumban. 
Itt megjegyezte valaki, hogy megállt az idő 1920-nál. 
(volt benne valami) Másnap megnéztük a Szent Mihály 
templomot és előtte a Mátyás szobrot, Mátyás szülőházát és 
a Házsongárdi temetőt. Szerettük volna a sörgyárat is meg-
nézni, de azt elköltöztették Bukarestbe, ilyen messze azért 
nem akartunk sétálni egy korsó sörért. Délután zenekari 
próba, majd hangverseny a Református kétágú templom-

ban. Jótékonysági hangversenyt adott a zenekar, melynek 
bevételét a 240 éves orgona felújítására szánták. A hangver-
seny végén állva tapsoltak és könnyes szemmel énekelték a 
Himnuszt és a Székely Himnuszt. Jó volt magyarnak lenni. 
Alvás a kollégiumban és másnap indulás hazafelé. Útköz-
ben megnéztük a buszból a Tordai hasadékot majd Gyulafe-
hérváron a várat és a templomot. Ezután Vajdahunyad kö-
vetkezett majd pedig hazaérkezés a késő esti órákban. Úgy 
gondolom, hogy ez az Erdélyi körutazás a két koncerttel a 
86 éves Vasasi Bányász Fúvószenekart még jobban össze-
kovácsolta és mindannyiunkban maradandó élményeket 
hagyott. Végezetül köszönetet szeretnék mondani Vucseta 
László karnagy úrnak és Feri fiamnak, hogy segítettek 
leszervezni ezt a szép utat.

   Jó szerencsét!
Ruzsicsics Ferenc

SHV_2015-09.indd   7 2015.08.31.   5:16:57



8  2015. szeptemberSok Hírünk Van

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1932
(A vasasi kulturális élet fejlődése 11. rész)

Mint az előző részben említettük az egyesületi műkö-
dés írásos nyoma – rövid kihagyás után - május 5-én 
kezdődött újra. A választmányi összejöveteleket ebben 
az évben is Horváth Lajos elnök vezette. A jegyző-
könyveket Szkladányi Richard készítette.

Az első tájékoztatás arról szólt, hogy a Cserkészpark-
ban folynak a munkálatok, valamint megérkeztek a ko-
rábban megrendelt dalárdista igazolványok. Az ehhez 
kapcsolódó 24 P kiadást az Egyesület felvállalta. Július 
6-án pedig már az egyesületi jelvények megérkezését is 
jelzik. A jelvény formája ismert. Megjelent egy érmekről 
szóló könyvben*. Bemutatását szerzői jog miatt nem te-
hetjük. Jó lenne, ha olvasóink közül valaki a jelvényt 
birtokolná, mert akkor közzé tehetnénk az ő engedélyé-
vel. Kérjük, ha valakinek a gyűjteményében, lomtárában 
van egy dalárda, vagy egyesületi jelvény, akkor keresse 
meg a Vasasi Szent Borbála Egyesületet (személy szerint 
Patyi József alelnököt). Ugyanez vonatkozik olyan fény-
képekre, amelyek az Egyesület bármely eseményével 
(Dalárda, korabeli szüreti mulatság, vagy színi előadá-
sokon készült felvételek) kapcsolatosak.

Közvetett hír szólt arról, hogy a Dalárda egy ének-
versenyen vett részt. Ehhez megkapták a Bányagond-
noktól az engedélyt a teljes létszám próbákon történő 
megjelenésére. Bizonyára ez műszakcserékkel járha-
tott. A verseny utazási költségeit (24 P.) az Egyesület 
fedezte. 

Július 3.-án a tagok részére kirándulást szerveztek, 
amely nagyon sikeres lett. 120 fő vett részt.

A szokásos közgyűlést július 10-én tartották, de 
ezen nem történt vezetőség választás. Bejelentették, 
hogy a Dalárda június 26.-án szerepelt a pécsi dalos-
versenyen és olyan sikert ért el, hogy lehetőséget ka-
pott az országos dalosversenyen való részvételre is. 
Megemlítették, hogy a zobáki kirándulás a tagok teljes 
megelégedésére szolgált és a sikeren felbuzdulva újabb 
kirándulást vettek tervbe. Az Egyesület vagyonának 
felmérése érdekében bizottságot jelöltek ki.

Július 24-én kerti táncünnepély volt. Erre a Dalárda 
koszorús lányát és családját külön meghívó küldésével 
tisztelte meg.

Az év folyamán több esetben is bővítették a könyv-
tár kínálatát. Augusztus hónapban például 32 db-ot 
vásároltak 102.2 P. értékben. Szeptember 8-án ismét 
kölcsön adták termüket a Vasasi Bánya- és Kohó Mun-

kások Szakszervezetének szüreti mulatság rendezése 
céljából. Szeptember 28-án viszont a cserkészek szüre-
ti mulatságára kérték el a termet, amely ellen a választ-
mány szintén nem emelt kifogást. A szeptemberi álla-
pot szerint a teljes pénzállományuk 26,06 P. volt. Az 
előző hóban 136,8 P. bevétel mellett 107,74 P. kiadás 
merült fel. A betervezett leltározási munkát is elvégez-
ték. A pénztáros jelentette, hogy mindent rendben ta-
láltak. 

Időközben két olyan személy kérte felvételét az 
Egyesületbe, akik még nem voltak magyar állampolgá-
rok. A vezetőség némi hezitálás után, arra hivatkozva, 
hogy a tilalom nincs benn az alapszabályban, hozzájá-
rult felvételükhöz. Név szerint Bogolin Jánosról és 
Brinkmann Henrikről volt szó.

Október 9-én, a bérmálási ünnepen,a plébánián tar-
tott audencián, az Egyesület hat fős küldöttséggel kép-
viseltette magát. Gaál Jánost azzal bízták meg, hogy a 
lehangolódott zongorát a táncmesterrel hozassa rend-
be. Bizonyára ez egy korábbi szóbeli megállapodás 
alapján vált esedékessé. November 27.-re műsoros est 
rendezését határozták el. A november 2.-i választmá-
nyi ülésre az est programja is elkészült. A műsor be-
mutatását követően a nap táncesttel folytatódott. 

A Dalárda a választmány hozzájárulását kérte ah-
hoz, hogy vidéki fellépésre mehessenek. Ehhez az en-
gedélyt megkapták.

Az 1932. december 7.-én tartott összejövetelen elha-
tározták, hogy a szilveszteri mulatságot a hagyomány 
szerint megtartják. További 100 pengőt szavaztak meg 
a könyvtár bővítésére, amelyből később 60 db. jó álla-
potú könyvet szereztek be. Döntöttek még a „Rádióúj-
ság” előfizetéséről.

Teremhasználatot engedélyeztek az „Inség akció” 
céljára. Ez az akció az elemi iskolások támogatására 
szerveződött és egy előadást is tartalmazott. A kiadá-
sokra 10 P. költségtérítést szavaztak meg. 

Ebben az évben is megkapták a Bányagondnokság-
tól az egy-egy kocsi tűzifa és szénadományt.

December végén az Egyesület anyagi helyzete stabil 
képet mutatott. A kiadások és bevételek egyenlege 
55,53 P. tett ki. 

2015. augusztus
Dr. Biró József

* Raýman János: Bányászatról a érmék nyelvén. A pécsi és baranyai bányászat érmei és jelvényei.  Pécs 2014. Házmester ’98 KFT nyom-
dája. 81. old.
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múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy,  
Búzakalász u. 3-5.  
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
 Vókó János

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

Menekülttábor Martonfa 
mellett-vagy mégsem?

Augusztus 24-én este Martonfa vezetősége falugyű-
lésre invitálta a hirdieket a közelükbe tervezett mene-
külttábor ügyében. A Harangláb utcai faluház zsúfo-
lásig megtelt, hiszen a hirdieket is aggasztja, hogy mi 
lesz a falujukkal, ha melléjük költöztetnek 1000, eset-
leg több ,ki tudja honnan való, milyen szándékú ide-
gent. Először Bosnyák András martonfai polgármes-
ter mondta el, hogy őket is derült égből 
villámcsapásként érte a hír, csak a sajtóból értesültek 
róla, hogy az ő 220 fős falujuk mellé egy kb. 1000 
embert befogadó ideiglenes tábort kíván nyitni a kor-
mány. Senki nem kérdezte meg előtte a véleményü-
ket, nem törődnek az aggályaikkal, csak semmitmon-
dó biztatást kapnak, hogy nem lesz ezekkel a 
menekültekkel semmi baj. Beszélt Vámosszabadi 
polgármester asszonyával, aki arról számolt be, hogy 
a tervezettnél sokkal több a menekült az ő táboruk-
ban, és a beígért biztonsági rendszerből, fejlesztések-
ből még semmi nem valósult meg! Martonfa pedig 
egy emberként utasítja el ezt az eljárást, és a tábornyi-
tást is. Ezután egy hirdi lakos, aki katonaként szolgált 
Afganisztánban és Afrikában is, képekkel illusztrálva 
ismertette, hogy mire lehet számítani a menekültek-
kel kapcsolatban, milyen az életvitelük, a szokásaik, a 
munkához való hozzáállásuk, mennyire semmibe 
veszik a nők egyenjogúságát, stb. Végül Csémi Gab-
riella alpolgármester kért szót, szinte kétségbeesve 
kérte minél több ember segítségét. Hivatalos részről 
senki nem áll a tiltakozásuk mellé, az országgyűlési 
képviselőjük, a szomszédos polgármesterek kerülik 
őket, elérhetetlenek telefonon és személyesen is. 
Egyedül abban bíznak, hogy ha sok ember és elszán-
tan tiltakozik - persze csak a törvények betartásával 
-, akkor a kormány visszavonja ezt az elhamarkodott 
és antidemokratikus döntést. Aki egyetért velük, az 
felveheti a kapcsolatot telefonon a martonfai polgár-
mesteri hivatallal, vagy a Facebookon a „Tiltakozás a 
martonfai menekülttábor ellen” profilon tájékozód-
hat a programokról, tüntetésekről.

Taar Ilona

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. aug. 
19-i rendkívüli ülésén a martonfai menekülttábor létesítése mellett döntött 
és egyben közreadom a martonfai menekülttáborral kapcsolatos, még au-
gusztus 10-én kelt levelet, amelyet Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek 
címeztük. A levélre még válasz nem érkezett.     Huba Csaba
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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 szeptem-
ber 13-án és szeptember 27-én 11.00 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (09.05.)
Vasárnap (09.06.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.00 Mise

Szombat (09.12.)
Vasárnap (09.13.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (09.19.)
Vasárnap (09.20.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (09.26.)
Vasárnap (09.27.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.03.)
Vasárnap (10.04.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szeptemberi 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

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: Somogy, Felsőte-
lep, nyertes: Barátiné, a nyereményét átveheti a patikában.

E-havi találós kérdésünk, hol készült a felvétel és ki van 
a fotón? A megfejtéseket a szer kesz tőség címére kérjük el-
küldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász 
u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes 
megfejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki. 

Felhívás osztálytalálkozóra
Kérem a volt osztálytársaimat, akik 1969-ben a 8/b 
osztályban végeztek, Daczó Ernőné osztályfőnök-
nél, jelentkezzenek! Osztálytalálkozót szervezünk, 
mindenkit szeretettel várunk!

Dányi Erika: 06-20-310-5900. Várom a híváso-
tokat!

gyászhír
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

Vókó János,
a Somogyi Általános Iskola volt 
címzetes igazgatója, a Somogyi 

Kulturális és Környezetvédő 
Egyesület vezetője, az Irodalmi 

Szakkör vezetője elhunyt.
A gyászoló család.

Helyreigazítás
Múlt havi számunkban figyelmetlenségből több hibát is 
vétettünk. A vasasi kulturális életről szóló cikkben helyte-
lenül jelent meg Weyse Keresztély neve, az olvasói levélnél 
pedig Zsalakó Istvánné kedves olvasónk és társszerzőnk 
neve volt rosszul írva. A hibákért elnézést kérünk, ha ilyen 
még előfordul, kérjük olvasóinkat, jelezzék!

A szerkesztők

h i t é l e t
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SporthíreK

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

Kezdésnek továbbjutás!
Bár a magyar csapatok mind elbúcsúztak már az euró-
pai kupákból, az igazi foci csak most jön: a hétvégén a 
Vasasi Bányász is megkezdte szereplését a megye IV. 
2015-16-os szezonjában.

A tavalyi, valamivel halványabb szereplést követően 
idén minden esély megvan az eredményesebb szerep-
lésre, hiszen kijelenthető, hogy a csapat magja együtt 
maradt. Ebben az idényben tizenegy ellenfele lesz a 
vasasiaknak, a csapatok többsége régi ismerős.

Az idei bajnokságra jó ómen lehet, hogy a Baranya 
megyei kupában már továbbjutott a Bányász, méghoz-
zá a magasabb osztályban játszó Újpetre ellen. 

Baranyai megyei kupa, 1. Forduló:
Bányász TC – Újpetre KSe 3-3 (3-1) (döntetlen ese-
tén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább)
Gól: Grávics (10’, 16’), Veres (45’)
Megye IV., 1. Forduló:
Bányász TC - Mároki Se 1-7 (1-2)
Gól: Pataki (29')
a szeptemberi program:
09.06, 16:30: Székelyszabar SE – Bányász TC 
09.12, 16:30: Ivándárda SE – Bányász TC
09.20, 16:00: Bányász TC – Sátorhelyi SE
09.27, 16:00: Szászvári SE II. – Bányász TC
A Vasasi Bányász köszönetet mond a Csaba Szódának, 
a Vasasi Gyógyszertárnak és a Vali Boltnak a támoga-
tásukért!

Somogyban az idén 25. alkalommal rendezték meg a 
hagyományos Szent István-kupát. 

A színvonalas mérkőzéseken az alábbi eredmények 
születtek: 1. F.A.B. (Figyelj A Befutóra); 2.Hosszúhe-
tény; 3.Nova Villa; 4.Öregfiúk

A vasasi „hangmester” átadta a stafétát
Immáron több, mint 10 éve végzi, végezte önként és 
lelkesen Varjú István a vasasi településen, de néha So-
mogyban is, ha szükség volt rá – a különböző rendez-
vényeken a hangosítási feladatokat.

Mindig odaadóan, lelkesen látta el eme önként vállalt 
munkáját, „fizetsége” jó esetben egy köszönöm volt. Ez 
idáig, mert mostantól átadta a stafétát egy szintén lelkes 
és nemkülönben tehetséges fiatalembernek, a szintén 
vasasi Temesi Gábornak. Neki sok sikert és kitartást kí-
vánunk e nemes vállalásához, Pistinek meg ezúton is 
hálásan megköszönjük eddigi önkéntes munkáját.

Berényi Zoltán

Világbajnoki 
aranyérmek Somogyban
A már korábban is kiváló eredményeket elérő 
pécs-somogyi orvos, Stefanovits Ágnes újabb há-
rom érmet szerzett az idei orvos világbajnoksá-
gon. 

Kalapácsvetésben 38,81 méteres eredménnyel, 
diszkoszvetésben pedig 26,15 méterrel lett arany-
érmes, míg súlylökésben a második helyet szerezte 
meg 9,56 méteres dobásával.

Az idei világbajnokságot az írországi Lime-
rickben rendezték, a magyar orvosok csapata ösz-
szesen 33 érmet szerzett.

Taar Ilona

Sporthír e K
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás
(szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: havonta, 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ,
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu
   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
 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!

 Karfás, ágyneműtartós fotelágy
újszerű állapotban eladó.

Érdeklődni:
06-30-269-2474 számon lehet.

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

INGYEN SZÁLLÍTUNK
HÁZHOZ CSAK KEDDEN:

-PURINA TAKARMÁNY, MOL 
PB GÁZ, FABRIKETT.

OKTÓBERTŐL FABRIKETT, 
KOSZORÚK , MÉCSESEK ÉS 
GYERTYÁK IS KAPHATÓK.

 09.03-TÓL VISSZAVONÁSIG:
PB CSERE 3950 Ft.

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

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

eriKA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR,

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS. MASSZÁZS,
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

Sauvignon blanc,
Burgundi borszőlő

Kerékhegyen eladó
Ár: megegyezés szerint.

(fajta és mennyiség)
Telefonszám: 0630/259-2927

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% 

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% 
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