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Újra kosárlabdázhatnak a gyerekek a KoBeKo udvarán!

Újra kosárlabdázhatnak a gyerekek a 
KoBeKo udvarán! Több mint egy éves 
várakozás után ismét van kosárlabdapa-
lánk a Kossuth Lajos Művelődési Ház 
udvarán Pécs-Somogyban. A Baranya 
Megyei Kosárlabda Szövetség segített, 
mert a Vasasért Egyesület által egy ko-
rábbi pályázati pénzből vásárolt gyen-
gébb minőségű palánk mindössze 1 hó-
napig bírta a fokozott igénybevételt.

A kisméretű palánk és a rövid idő-
szak ellenére sok gyerek járt a KoBeKo-

ba kosarazni így nagy veszteség volt 
számukra, amikor használhatatlanná 
vált a gyűrű. Mivel a korábbi pályázat 
csak gyengébb minőségű palánk vásár-
lását tette lehetővé, és eddig nem volt az 
Egyesületnek forrása új vásárlásához így 
külső segítségre volt szükség, melyben 
több partnert, sportszervezetet, önkor-
mányzati céget is megkerestek. Közülük 
a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség 
vállalt oroszlánrészt az új erősebb pa-
lánk felállításában azzal, hogy a nemzet-
közi versenyszabványnak megfelelő pa-
lánkot, gyűrűt, lánchálót adományozott 
a Vasasért Egyesületnek és még a szállí-
tás költségét is vállalták. A palánk váz-
szerkezetének elkészítését és beállítását 
a Kossuth Lajos Művelődési Ház mun-
katársai végezték, így 15 hónap kosár-
labdapalánk mentes időszak után újra a 
kosarasoké lehet a főszerep a KoBeKo 
udvarán. Hálásan köszönjük a segítséget 
a Szövetségnek és bízunk benne, hogy 
sokan kedvet kapnak a kosarazáshoz.

AZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSRA – A 
KOSÁRLABDÁZÁS HIVATALOS NAP-
JÁN – 2015. SZEPTEMBER 26-ÁN 14 
ÓRAKOR KERÜLT SOR A MOZDULJ 
RÁ! SPORTNAPUNKON.

 Az avatáson Janovics László, a szövet-
ség elnöke is megtisztelt minket, a Pécsi 
Életmód Egyesület kosarasainak játéka 
pedig igazán színessé tett a műsort. Aki-
nek kedve volt beállhatott mozogni a csi-
nos aerobikos lányokhoz, az erős  Jiu-
jitsus fiúkoz, vagy a hajlékony jógásokhoz. 
Kemény meccsek folytak a ping-pong és 
csocsó asztalokon, de a gólyaláb, a lengő-
teke és a viking sakk is sok érdeklődőt 
vonzott. A darts verseny pedig idén is na-
gyon népszerű volt. Egy kis mozgásért 
ajándék is járt. Az éhes sportolók pedig 
lángossal, lecsóval vagy zsíros kenyérrel 
pótolhatták az elveszett kalóriákat.

Aki a beszámoló olvasása után meg-
bánta, hogy a szemerkélő eső miatt ott-
hon maradt, az jövőre feltétlenül jöjjön 
el, már vannak új ötleteink!

„E különös napot nektek szenteljük
  itt szeretet ragyog együtt érezzük,
  holnap mi is ilyen idősek leszünk.”

Meghívó
Idősek Napjára

A MSZB Vasasi Nyugdíjas szakszerve-
zete meghívja tagjait a 2015.október 
7.-én (szerdán) 15 órai kezdettel  a Bá-
nyászotthonba az Idősek Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepi megem-
lékezésre.

Műsorral kedveskednek: a vasasi 
Óvódások, a Berze N. J. Népdalkör, és 
a „Bányászszív” dalcsapat.

Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

„miért rohanna, ha gyalogolhat is?!”

II. märcz róbert Nemzetközi
Gyalogló Emlékverseny

Pécs – Vasas, 2015. október 17. szombat 10:00 órától, a 
Berze Nagy János Kultúrház előtti téren

•	felnőtteknek 5 és 10 km-es gyaloglóversenye
•	utánpótlás korúak 1,3 és 5 km-es gyaloglóversenye
•	amatőr iskolai és felnőtt 1 és 2 km-es versenyek
Nevezési díj:  1000 m amatőr: 300 Ft
  2000 m amatőr: 400 Ft
Versenyközpont: Pécs – Vasas, Berze Nagy János 
művelődési Ház, 7691 szövetkezet u. 13.
Nevezés: sroppi@gmail.com, attilabodor@freemail.hu
rendező: Bányász Torna Club sportegyesület, 
7691 Pécs – Vasas, D utca 3., 
Telefonszám: 0620/2975531; Email: attilabodor@freemail.hu

minden induló ajándékcsomagot kap a beérkezés után!
mert Gyalogolni jó!

Telefonszám: 0620/2975531; Email: attilabodor@freemail.hu
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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. 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között

Köszönjük!
Nyáron felújítási munkálatok 
folytak a Hirdi Általános Iskolá-
ban. Két tanteremben az elöre-
gedett, csúnya padló felszedésé-
re, a termek lebetonozására, 
majd laminált parkettázására 
került sor. További két teremben 
felcsiszolták és lelakkozták a 
parkettát. Az iskola tantestülete 
és tanulóifjúsága hálásan köszö-

ni azoknak a munkáját, akik ön-
zetlenül segítettek abban, hogy 
gyermekeink felújított, szép is-
kolában kezdhették a tanévet. 

Köszönjük: Gadánecz Csilla, 
Nagy Zoltán, Négyes János, 
Schenk Zoltán, Schváb József, 
Dusa Pál, Fischli Patrik, Péter 
Zsolt, Maul László, Négyes Er-
zsébet, László Lajos, Reisch De-
zső és a közmunkások segítségét.

A Hirdi Iskola Tantestülete

FALUNAPRA KÉSZÜLTÜNK
A Napsugaras Ősz Asszonyklub 
énekkara már évek óta kap felkérést 
a Hirdi Nőegylettől, hogy vegyünk 
részt a falunapi műsorban.

A falunap minden évben ökome-
nikus Isten tisztelettel kezdődik. 
Idén a katolikus templomban. Erre 
az alkalomra tanultunk egy katoli-
kus és egy református egyházi éne-
ket. Vargáné Angéla Reményik 
Sándor: Egy lélek állt… című versét 
mondta el. Majd a közösségi téren 

felállított sátor színpadán léptünk 
fel műsorunkkal, melyben olyan 
népdalokat, nótákat és verseket kö-
töttünk egy csokorba, melyek a sző-
lőről, a borról a borivásról, annak 
túlzásba viteléről és a mulatásról 
szóltak.

A verseket /Bacchus együttes, 
Gárdonyi Géza, Petőfi Sándor/ Var-
gáné Angéla, Kaszásné Éva, Novák-
né Márta, és Vinczéné Borika 
mondták el.

A zenei kíséretet Závor Máté ad-
ta szintetizátorral. Az énekkart 
Szondiné Piroska vezette. 

Úgy érezzük és a visszajelzések is 
arra utalnak, hogy műsorunk tet-
szett a közönségnek, hiszen velünk 
énekeltek és vissza is tapsoltak.

Nekünk a taps nem csak a tet-
szést, hanem a biztatást is jelenti. 

Köszönet érte a közönségnek.
Békefi Ernőné

Napsugaras Ősz Asszonyklub 

Meghívó
2015.10.22-én 16,30-órakor  

a vasasi római katolikus 
templomban megemlékezünk 
az 56-os forradalomról 

és szabadságharcról.
Ezután koszorúzás lesz 

a templomkertben lévő 
56-os kopjafánál. 

Mindenkit vár a szervező 
Vasasi Szent Borbála Egyesület. 
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Aki nem csak javítja, hanem koptatja is a cipőket...
Környékünkön majdnem mindenki ismeri Schneider Pál vasasi cipészmestert. Azt azonban valószínűleg már keve-
sebben tudják róla, hogy a munka végeztével sokszor elindul futni, hol az aszfalton, hol az erdőben rója a kilométere-
ket az időjárástól függően, télen, nyáron. Újságunkban már többször adtunk hírt a szenior versenyeken elért szép 
eredményeiről, az idei korosztályos országos bajnokságon elért II. helyezése alkalmából hosszabb beszélgetésre kér-
tem, remélve, hogy ezzel kedvet csinálhatunk másoknak is a kocogáshoz.

– Kedves Pali! Légy szíves mondj egy pár szót magadról, 
a családodról, mióta vagy vasasi lakos?

– Fekedről költöztünk ide 1984-ben, a testvéremék is itt 
laknak, sőt édesanyám is itt lakott idős korában a Legény 
utcában. Az egész család áttelepült, Pécs közelsége vonzott, 
a munkalehetőség, az iskolák, ahova így a gyerekeink köny-
nyebben eljutottak. Most már igazi vasasinak érzem magam.

– Mikor, hogyan kerültél kapcsolatba az atlétikával?
– Fiatal koromban Véménden fociztam megyei I, II, ifi 

NB III.-as szinten. Vasasra költözésünk után Véménden ab-
bahagytam a focit, de a nagypályás öregfiúk meccsekre még 
visszajártam. Ott is gyakorlatilag másfél órán keresztül mo-
zogni kellett. A katonaság alatt kezdtem el futni, először csak 
kedvtelésből, de éreztem, hogy jól esik, és jól is megy. Az, 
hogy versenyeken induljak, viszont sokáig eszembe se jutott.

– Hogyan kezdődött akkor a versenyzői pályafutásod?
– 2002-ben/ 47 éves koromban/ egy barátom, Forr Jan-

csi szólt, hogy kéne még egy ember a 6 fős csapatba, hogy 
Vasas kiállíthasson egy maratonváltót. Itt mindenkinek 7 
km-t kell futni, vannak profi versenyzők is, de főleg baráti 
társaságok, iskolák, munkahelyek állítanak csapatot, nem 
is az eredmény a fontos, hanem a jó hangulat, a közös fu-
tás, utána beszélgetés, sörözés, fényképezkedés. Némi rá-
beszélés után igent mondtam, és nagyon jól éreztem ott 
magam, nagyon megtetszett a légkör. Mellesleg én futot-
tam a csapatból a legjobb időt, mindenki gratulált, velem 
örültek, ez is jól esett. A következő évben elindultam a bu-
dapesti őszi félmaraton versenyen, ez 21097 m, rengeteg 
futó, profi szervezés, elektronikus időmérés, minden, amit 
egy futó kívánhat. Azóta, a Pécs-Harkány országúti futó-
versenyt is beleszámítva-ez 25 km- kb. 30 félmaratoni ver-
senyen vettem részt. Korosztályomban több első, második, 
harmadik helyezést értem el. Legbüszkébb a 2012-es Nike 
nemzetközi félmaraton korosztályos I. helyére va-
gyok./1.33.28./, és 2013- beli legjobb időmre:1.29.46. Egy 
évben általában 4-5 versenyen veszek részt. Idén a Pécs-
Harkány futóversenyen, Budapesten, Komlón, Pécse futot-
tam, és lesz még egy félmaraton a Balaton mellett novem-
berben. Sajnos a Barcs-Verőce félmaraton a menekültválság 
miatt az idén elmaradt, remélem, jövő nyárra normalizá-
lódik a helyzet, és megrendezik újra.

– Egyedül szoktál futni, vagy van valaki társad is?
– Felkészülni egyedül szoktam, jól is esik zavartalanul 

élvezni az erdő, a szántóföldek csendjét, ilyenkor az ember 
nem csak testileg, hanem lelkileg is felfrissül. A versenye-

ken viszont jó, hogy sokan vannak, így lehet maximális 
teljesítményt nyújtani. Ahogy mondják, egy verseny tíz 
edzéssel felér. Szerencsére mostanában már a családban is 
van sporttársam, kb. egy éve Erika lányom váratlanul elém 
állt, hogy menjünk futócipőt venni, mert ő is elkezdi a fu-
tást. Azóta három kisebb verseny után már ő is lefutotta 
élete első félmaratonját, nagyon biztató eredménnyel./1 
óra 53.04/. /Norbi fiam focizik és teljesítménytúrákon vesz 
részt, ezek 40- 50 km hosszúak. Tavaly a barátaival egy nap 
alatt körbebiciklizték a Balatont, az is nagyon szép élmény 
volt. Ránk is igaz, hogy az alma nem esik messze a fájától. 
El kell azt is mondanom, hogy a feleségem ugyan nem ver-
senyez, de mint segítő, fotós és szurkoló, ő is sokat szalad-
gál körülöttünk a versenyeken, el is fárad rendesen. Ezúton 
is köszönöm a türelmét és támogatását!

– A futáson kívül van még valami hobbid? Egyáltalán 
van még szabadidőd a munka és az edzés mellett?

– Nem szoktam én olyan sokat futni, hetente maximum 
háromszor, és inkább hétvégén. Hetente egyszer rendsze-
resen sakkozunk a régi ellenfeleimmel/sporttársaimmal, 
de sajnos egyre kevesebben vagyunk. Pedig ez remek ki-
kapcsolódás, és az agyat kiválóan karban tartja. Ez is leg-
alább olyan fontos, mint a testedzés! Szívből ajánlom min-
denkinek a futást és a sakkozást is! Igaz, hogy sok kitartás, 
szorgalom is kell hozzá, de állítom, hogy busásan megté-
rül! Aki egyszer ráérez az ízére, nehezen hagyja abba, min-
den körülmények között szakít rá időt.

– Nem is kell abbahagyni, folytasd még jó sokáig! Továb
bi sikereket kívánunk Neked, és a gyerekeidnek is! Köszö
nöm a beszélgetést!

Taar Ilona
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Helyi érdek, helyi érték
Stábunkkal nagy hangsúlyt fektetünk a helyi értékek fel-
derítésére. Hisszük és valljuk, hogy Somogy-Vasas-Hird 
területén sokkal több felfedezni és értékelni való van, mint 
az legtöbben gondolnánk.

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!

Érték-tár kiadványunkba keressük a helyben fellelhető 
értékeket/nevezetességeket, melyek lehetnek természeti, 
művészeti, hagyományőrző, de akár közmegbecsülésnek 
örvendő személyek, legek vagy bármi, ami/aki az Ön szá-
mára érték és melyet szívesen látna egy helyen.

Célunk, hogy ezeket az értékeket és mestereket össze-
gyűjtjük és tavasz környékén egy igényes kiadvány for-
májában mindannyiukhoz eljuttatjuk, ehhez azonban az 
Önök segítségére is szükség van. 

mikor?
Folyamatosan, nagyjából 2016 februárig. Munkanapokon 
9:00-18:00 között. 

Hol?
Kossuth Művelődési Házban (7691 Pécs-Somogy, Búzaka-
lász u. 47.), illetve terepen a településeket járva.

Kikkel?
A Vasasért Egyesület munkatársaival.

Hogyan?
Beszélgetéssel, interjúkat készítve és nyomtatott vagy on-
line kérdőív kitöltésével: www.kobeko.hu/p12 

Kutatómunkánk részeként ismét megrendezzük a mester-
tár és Egészségnap II. rendezvényünket, ahol rendkívül 
színes programokkal várjuk Önöket. Az egészség jegyében 
a helyi kluboktól kapunk ízelítő sportbemutatót, lehetőség 
lesz különböző szűrővizsgálatokat végezni és helyet kap-
nak a mesteremberek is. A bemutatkozó részeként kós-
tolókkal kedveskedünk, lesz játszósarok a gyerekeknek és 
kézműves foglalkozások a kreatívaknak. 
Időpont: részletek később a szórólapokon
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

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 szavazato-
kat civil szervezetek adhatják le december 8-ig bármi-
lyen 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. 

„Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közössé-
get!” projektünk kerestében tovább folytatódnak a már jól 
megszokott programelemek. Válogassanak kedvükre!

10 alkalmas programelemünk az Egészségkultúra előadás-
sorozat, mely hamarosan végéhez közeledik. Interaktív 
előadásunkban már csak két téma kerül feldolgozásra, ami 
nem más, mint a következők:
október 7, szerda 18:00 – 19:00: Gyógyszerszedési útmu-
tató 
október 14, szerda 18:00 – 19:00: alternatív gyógyászat 
helye a gyógyításban
Szakértő: Lévainé Nagy Kornélia
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 folytatódik, csütörtökön-
ként 17:30-tól várjuk felváltva a kezdő és haladó csopor-
tokat. Jelenlegi témák: fájlkezelés (másolás, törlés, áthelye-
zés), alapvető segédprogramok bemutatása, vírusvédelem, 
Facebook, Youtube, Gmail bemutatása, használatának 
gyakorlati ismertetése.

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. 

Közösségi Kert-ÉsZ 
A kertészek a nyári munkák után sem pihennek, de talán az 
őszi-téli hónapokban több idejük lesz egy kis elméletre, ezért 
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tavaszig havi két programot szeretnénk megvalósítani.  Be-
szélgettünk már növényvédelemről, mulcsozásról, öntözés-
ről stb. Sorozatunk októberi előadásaiban az őszi betakarí-
tási munkákról és a télre való felkészítésről hallgathatunk 
hasznos információkat. Előadónk: Kis Bocz Levente
Időpont: október 14. és október 28., szerda 18:00

Teaház gyermek és ifjúsági klub
ÚJ HElYrE KÖlTÖZTÜNK! Új helyen, új lehetőségek-
kel, de a régi szokásokkal nyitjuk meg kapuinkat - a Vasasi 
Iskolától nem messze lévő – Vasasért Egyesület Székházá-
ban.

Célunk, hogy még több gyerkőcnek biztosíthassunk kel-
lemesen, hasznosan eltöltött szabadidőt. Sok szeretettel 
várunk minden 6-14 év közötti gyereket!

Időpont: 2015. október 13-tól: kedd és csütörtök 
16:00 – 19:00, szerda és péntek 14:00 – 19:00 (iskolai ki-
kérővel látogatható 14:00 órától).

Új helyszín: Vasasért Egyesület székháza (7691 Pécs-
Vasas, Bencze J. u. 6.)

Berze Ifjúsági Programok
Szeptember hónapban is sokan ellátogattak a Berze Nagy 
János Művelődési házba. Programjaink közt a darts ver-
seny rendszeressé vált. Új programok a nyár multával, 
mozi est és társas délutánok. A gyereket is várjuk külön-
böző készségfejlesztő játékokkal! Az év utolsó részében is 
számítunk a sportolni vágyó ifjúságra, hisz egy kis sport 
mindig kell!

Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport) és szerda 
15:00 – 19:00 (ifjúsági klub)

A Darts verseny időpontja október 31. 
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

Jövőkutató műhely 
Aktualitások a közösségfejlesztési programunk folytatásá-
ról.

Október hónapban tovább folytatjuk Somogy, Vasas, 
Hird következő éveinek tervezését, közösségi ügyeinek 
megvitatását. A módszer változatlan, továbbra is közös-
ségi beszélgetéseket kezdeményezünk, amelyeken helyi 
problémákat vitatunk meg és javaslatok fogalmazunk meg 
a megoldásokra.

Három témában hívjuk az érdeklődőket a következő he-
tekben:
1. Helyi közösségi szolgáltatások és foglalkoztatási célú 

kezdeményezések megerősítése és fenntarthatósága - 
hogyan alakítsunk és működtessünk egy szociális szö-
vetkezetet?

2. Hogyan tudjuk helyi erőforrásainkat és adottságainak a 

településrész érdekében jobban hasznosítani és hogyan 
tudjuk helyi értékeinket megtartani?

3. Helyi fejlesztések – önkormányzati együttműködések – 
EU-s források felhasználásnak településrészi lehetőségei

Az első téma megvitatására 2015. október 9-én 17.30-tól 
a Kossuth Lajos Művelődési Házban kerül sor.
További részletekről és a műhelymunkák pontos időpontjáról 
személyesen, telefonon és e-mailon keresztül tájékoztatunk 
minden érdeklődőt (Törkenczy Tibor, közösségfejlesztő)

megelőzzük a bűnt!
Jelentem, hogy az augusztus 26-án írt aggodalmaimra 
semmiféle válasz, jelzés, észrevétel nem érkezett. Lehet, 
hogy én voltam félreérthető, tehát most meg kell, hogy is-
mételjem azt, amit gondolok:

Pécs-Kelet földrajzi elhelyezkedése nem változott, és 
az, hogy az újkori népvándorlás és a körülötte kialakult 
nemzeti, nemzetközi viszonyulás, diplomáciai, politikai 
intézkedések vagy azok teljes hiányának a hozadékaként 
a Baranyába érkező menekültek útvonala milyen lesz, azt 
senki nem tudja előre. Baranyában akkor most válsághely-
zet van? Lesz-e menekülttábor vagy nem? ...és még egy 
csomó kérdést fel lehetne tenni, de azt hiszem, hogy biztos 
választ, vagy legalább akármilyen értékelhető választ senki 
sem tud adni.

A következő kérdés az lehet, hogy a lakosság - köztük 
a helyi Polgárőrségek – fel tudnak-e valahogy készülni a 
„válsághelyzetre”, tudnak-e valamit tenni?

Nos, erről beszélek! Mert ez az, ami a nagypolitikától, 
a jogos vagy indokolatlan aggodalmaktól, a hírektől és a 
rémhírektől függetlenül kell, hogy mindenkit érdekeljen, 
hogy legalább arra késztessen, ami talán a mottónkban le-
írásra került:  
„Valami nem tetszik? mondd el!” 
Igen, és beszéljük meg, és közösen gondoljuk végig azt, 
hogy mit tudunk tenni majd ha… mert lehet, hogy holnap 
már késő lesz… (Dr. Fűtő Mihály sk.)

Programjaink ingyenesen vehetők igénybe, többségük a 
Kossuth Művelődési Házban valósulnak meg. Ettől eltérő 
helyszíneket jelöltük. 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 „kulturált” állattartásról

Aki olvasta „A kis herceg” című 
könyvet, bizonyára megjegyezte az 
örök érvényű igazságot: „te egyszer 

és mindenkorra felelős lettél azért, 
amit megszelídítettél.”

Akikről írok, ezt nem ismerik. 
Nem az első eset, hogy kiskutyákat, 
kiscicákat, mint a rongyot kidob-
nak. Most a Mosoly Sörözőnél van 
két kiscica kidobva, biztosítva szá-
mukra, hogy ne sokáig kelljen ki-
szolgáltatott kis életüket élni.

Az emberi gonoszság határtalan, 
már elszakították egymástól őket, 
ezzel megfosztva attól, hogy egy-
máshoz bújva melegedjenek, vagy a 
jó érzésű emberek által kitett ételt 
megegyék.

Velük egy természeti környezet-
ben élünk, közös a sorsunk is, aki 
ismeri és szereti őket, tudja, hogy sa-
ját életünket is jobbá tehetjük általuk.

Üzenem az elkövetőknek, hogy 
az áldozatnak is van lelke, neki is 
van joga az élethez. Aki ilyen em-
bertelen cselekedetre képes, annak 
a lelke mélyen alszik. Fel kellene 
ébredni, és felnőni hozzájuk!

A gyógyszertárban kapható né-
hány száz forintért fogamzásgátló 
gyógyszer, ezzel megelőzhető a 
nem kívánt szaporodás.

Ha esetleg valakiben felmerül, 
hogy ennyire szívemen viselem sor-
sukat, de mégsem fogadom be őket, 
azért van, mert nálam már „telt 
ház” van.

Hasonló sorsot kívánva üzenem: 
Isten nem felejt, csak késik!

Egy állatbarát

V A S A S
Nemrég kórházban voltam. Vasárnap kellett jelentkez-
ni a hétfői műtétre. Szép vasárnap délután. A gyógyulás 
reményében jelentkeztem a recepción. Megmutatták 
a szobát, ahol az egyik ágyon ült valaki. Az ablak felé 
fordulva vágyakozva gondolt a holnapi napra mikor Ő 
már nem lesz itt. Lassan hátranéz. Valóban jött valaki?

– Szia !! – köszön rám.
– Szia !! – mondom.
– Hát Te?
– Műtétre jöttem.
– Nagyon régen láttalak.
Mind a ketten vasason nőttünk fel. Onnan mentünk 

férjhez, a gyermek- és ifjúkori témák hamar előkerül-
nek. Az iskola, a tanárok, a korosztályunk tagjai, az 
ifjúsági klub stb. 

Eltelt több mint negyven év.
Másnap Ő haza, én a műtőbe.
Két nap egyedül. Ébredezve, fél kómában. A műtét 

sikerült! Túl vagyok a nehezén. Másnap este egy fiatal 
leányt hoznak a megüresedett ágyra. Műtét, ébredezés. 

Túl van a nehezén. kb. 45 évvel fiatalabb. Gyorsan be-
hozza a másfél nap lemaradást. Beszélgetni kezdünk.

Csak óvatosan, nem nagyon merem zavarni. Hiszen 
45 év korkülönbség.

– Hol tetszik lakni?
– Mondom.
– És Te honnan jöttél?
– Vasasról!
Hát, ilyen csak a filmekben létezik – gondolom.
Gyorsan kiderítjük, kinek az unokája. Hiszen tud-

juk 45 év. Sajnos már nem ismerhette a nagyszüleit, 
így örömmel hallgatja a régi történeteket. Gyorsan egy 
hullámhosszra kerülünk.

Egymást támogatva indulunk a gyógyulás felé, ami 
napról napra könnyebb. Akár barátnők is lehetnénk, 
de hát tudjuk, 45 év.

Köszönjük Vasas!
Hallottuk, sokan szorítottak mindhármunknak.
Személyenként ez nem sok.
De ha mindhármunk szurkolótáborát össze adjuk 

kikerekedik egy egész falu  V   A   S   A   S
Kiskőrösiné Wesz Teréz

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
Az egyesület tagjai 2015 szeptemberében 
összesen 102 óra szolgálatot teljesítettek. 

Az elmúlt hónapban közbiztonsági előadást szervez-
tünk egyedül élő idősek részére. Az előadás résztvevői 
riasztóéket kaptak ajándékba. Szíves elnézését kérjük 

azon résztvevőknek, akiknek nem jutott riasztóék! A 
hiányosságot természetesen a későbbiekben pótoljuk! 

Fogadóóra: 2015. október 12. /hétfő/ 15.00-17.00, 
helyszín: KOBEKO Művelődési Központ 

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

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!  
Lobodáné Somlai Erika:  
30-833-7688,

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

25 éves évforduló

2015. augusztus 30.-án délután 
zsúfolásig megtelt a Gyárvárosi 
Templom.

A sok-sok érkező vendéget, hí-
vőt, fehér virágokkal csodálatosan 
feldíszített templom fogadta. 

Templomba lépve, mindenkor 
egy ünnepélyes, magasztos érzés 
tölti el az embert. Ebből az alka-
lomból, még valami plusz, valami 
rendkívüli érzés kerítette hatalmá-
ba az érkezőt.

A levegőben volt egy nagy ün-
nep hittel teli közelsége.

Aztán kezdetét vette egy nagyon 
szép Istentisztelet, egy Szentmise, 
egy igényes, aprólékos precizitással 
megtervezett templomi ünnepség.

És mit ünnepeltünk?
Plébánosunk, Feri atya papi 

munkásságának 25. éves évfordu-
lóját.

Kövesi Ferenc plébánosunk ezen 
a napon tartotta Ezüstmiséjét.

A Szentmise első részében meg-
ismerhettük Feri atya eddigi pálya-
futását, munkásságának, papi szol-
gálatának állomásait.

Néhány vetített kép megmutat-
ta nekünk a pályakezdő fiatal Feri 
atyát, megismerhettük fiatalkori 
hitvallását is.

„Megyek Istenem, hogy teljesít-
sem akaratodat.”

Majd évfolyamtársa, paptársa 
mutatta Őt be a résztvevőknek. 
Köszöntőjéből kiderült, hogy iga-
zi baráti szálak fűzik Feri atyához, 
életének eseményeit követte, jó-
ban-rosszban megőrizték barátsá-
gukat.

A Szentmise keretében plébá-
nosunk személyesen is elmesélte, 
hogy mik voltak azok a gyermek-
kori, kamaszkori fiatalkori esemé-
nyek, élmények, amelyek őt a vá-
lasztott pályára irányították.

Elmondta, hogy úgy érzi, amióta 
él, Ő mindig az Úr kiválasztottja volt.

Hálát érez azért, hogy valóra 
tudta váltani hitéből fakadó terveit, 
megvalósíthatta a számára kijelölt 
utat.

Megköszönte élete meghatározó 
szereplőinek, hogy segítették a be-
járt úton.

Legelsőként szüleinek, nagyszü-
leinek mondott köszönetet, remél-
ve, hogy vele együtt ünnepelnek 
Isten országában. A köszönetből 
kijutott testvérének és családjának, 
de a hála szavaival szólt hajdani 
tanítóihoz, tanáraihoz is, akiktől a 
tudást szerezhette.

A Szentmise zárásaként Feri atya 
minden hívőt -aki ezt igényelte- 
egyenként megáldott.

Azt, hogy sokan igényelték bi-
zonyítja, hogy az áldás szertartása 
több mint egy órán át tartott.

A sok-sok hívő, aki a több órán 
át tartó ünnepi Szentmisét megélte, 
végighallgatta, lelkileg feltöltődve, 
hitében elmélyülve léphetett ki a 
Gyárvárosi Templomból.

Számos gondolat, érzés kavarog-
hatott a fejekben, szívekben, lel-
kekben.

Kövesi Ferenc 25 éves szolgála-
tának jelentős részét töltötte plé-
bániáinkon, illetve templomaink 
plébánosaként.

Sok-sok meghitt, emlékezetes 
egyházi ünnepség fűződik nevé-
hez.

Településeinken -Vasason, So-
mogyban, Hirden- személye már 
részévé vált életünknek az évek so-
rán. Hálával tartozunk a sorsnak, a 
Jó Istennek, hogy templomainknak 
elkötelezett, szeretetre méltó, segí-
tőkész plébánosa van.

Mondjuk el imáinkat Feri atyá-
ért, templomainkért és azokért, 
akik egyszer nagyon régen meg-
fogták egy cseperedő kisgyermek 
kezét, és elvezették oda, ahonnan 
ez a szép pálya, életút elindulha-
tott.

Feri atyának a további évekhez, 
évtizedekhez jó egészséget, kitar-
tást, erőt és a Jó Isten áldását kér-
jük. 

Kívánjuk, hogy Ezüstmiséjének 
választott mottóját még nagyon 
sokáig érezhesse magáénak és élete 
útján irányadójának:

„Uram te mindent tudsz, azt is 
tudod, hogy szeretlek.”

Vassné Szántó Márta
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1933
(A vasasi kulturális élet fejlődése 12. rész)

1933.-ban, január 4-én volt az első ülése a 
Választmánynak. Itt bejelentette az elnök, 
hogy május első vasárnapján Rácvárosban 
dalosverseny lesz. A versenyen a Dalárdá-
val részt kívánnak venne. A költségekre 
mindjárt 40. pengőt meg is szavaztak, 
amit a cserkészparancsnok 10. pengővel 
megtoldott. A felajánlást azzal indokolta, 
hogy a legutóbbi tea-estélyükön szép, szó-
rakoztató műsorral szerepelt a Dalárda.

Ugyanekkor döntöttek arról, hogy a 
könyvállomány bővítésére 100 P. értékben 
használt könyveket vesznek, hogy minél 
nagyobb mértékben tudják bővíteni a 
könyvtár állományát. Az anyagi helyzetről 
szóló jelentés szerint az előző évről 55,53 
P. készpénze maradt az Egyesületnek.

A Statisztikai Hivatal részére egy űr-
lap formájú jelentést kellett adni. Ez 
mutatja, hogy az ilyen szervezetekre is 
folyamatosan figyelt az állam, nemcsak 
a szervezet szabályzatát kellett engedé-
lyeztetni.

A szomszéd településsel való rend-
szeres kapcsolatra utal az is, hogy a So-
mogy falu cserkészeinek közgyűlésére 
meghívót kaptak. A helyi cserkészek 
viszont az év elején táncmulatságot 
szerveztek, amihez természetesen 
igénybe vették a szokásos engedélykérés 
alapján a nagytermet. Utóbbiak, mint 
már a korábbi években is, önállóan szín-
darabokat mutattak be. A tiszta bevétel 
10 százalékát átadták az anyaegyesület-

nek. A bemutatott színdarabokról nincs 
részletesebb információ.

Az éves közgyűlésüket február 3.-án 
tartották. Ezen áttekintették az elmúlt 
évi közgyűlés óta végzett munkát, elért 
eredményeket. A pénztáros jelentette, 
hogy a munkaév folyamán 1 270 pengő 
bevételük keletkezett és 1 144 pengő ki-
adásuk merült fel. A könyvtárban 372 
db. magyar és 69 db. német nyelvű 
könyvet tartanak nyilván. 93 fő olvasó-
juk volt, akik 1972. db. könyvet kölcsö-
nöztek ki. 180 könyvet vásároltak és 10-
et ajándékba kaptak Bulsjevitz János 
tagtárstól. Utóbbiért az ajándékozót 
jegyzőkönyvi dicséretben részesítették. 
A cserkészcsapat három hold erdőre in-
gyenes használatot kapott a községtől és 
a DGT-tól, ezért köszönetet mondtak a 
községi előljáróságnak és Szabolcs Re-
zső bányafelügyelő úrnak. 

A Kultúregyesület teljes vagyona – a 
leltár alapján – 2251,6 P. A fenti kedvező 
pénzügyi és anyagi helyzet mellett állan-
dó küzdelmet vívtak a tagsági díjak pon-
tos befizetéséért. Aki több mint egy évvel 
elmaradt, azt kizárták a szervezetből.

A közgyűlés újraválasztotta a vezető-
séget Weyse Keresztély korelnöksége 
mellett. Hármas jelölés után Angyal 
Lászlót választották meg elnökké. Az al-
elnök Gaál János és Kársz János, a titkár 
Krász Antal lett. Jegyzőnek Szkladányi 
Richárdot, pénztár kezelésével Schapka 

Ferencet és Gaál Ferencet bízták meg. A 
háznagyi feladatot Benyovszky Fülöp és 
Lovász József kapta. Horváth Lajos volt 
elnököt felterjesztették a dísztagok sorá-
ba. A Dalárda elnökének Kiss Ferenc 
tagtársukat választották. A további tiszt-
ségviselők nevesítésétől itt eltekintünk. 
Megtalálhatók a közgyűlési jegyző-
könyvben. Március 5-én a résztvevők 
előadást hallgathattak a cserkészetről. A 
résztvevőktől belépési díjat szedtek. A 
nemzeti ünnepet ebben az évben is illő 
módon megtartották. A Választmány kí-
vánsága volt, hogy a Dalárda létszámát 
emeljék. A műkedvelők a „Vén gazem-
ber” c. színművet tűzték műsorra és be is 
mutatták ápr. 23-án és május 5-én. Fel-
készültek Gárdonyi Géza „Bor” c. 
színdarabjának előadására, amelyet 
május 21 és 25-én mutattak be. Június 
11-én a Somogyi Dalos Egyesület részére 
rendeztek kerti ünnepséget. A pünkösdi 
mulatság nevű rendezvényt pedig július 
9.-re tervezték, amit végül a Fischer 
kocsmában tartottak. Egy bányaszeren-
csétlenség kapcsán az üzemben, a bá-
nyaházban elhelyezethető emléktábla 
létesítésére tettek javaslatot. 

Érdekes kérdést vetett fel a jún. 7.-i 
választmányi ülésen Angyal elnök egy 
országházban elhangzott képviselői fel-
szólalás kapcsán. A német nemzetiségiek 
ellen interpelláló Bleyer Jakab képviselő 
elveit bírálta, ellene tiltakozásra szólított 
fel. Eddig politikával az Egyesület az 
alapszabálya értelmében sem foglalko-
zott. Ez a politikai harc éleződésére mu-
tat. Július 30-án félévi közgyűlést 
tartottak. Itt örömmel számoltak be 
arról, hogy a taglétszám félév alatt 24 
fővel gyarapodott. Nőtt a Dalárda 
létszáma is, amely 53 főre bővült. Minő-
ségi munkájukat mutatja, hogy a rácvá-
rosi dalosversenyen második díjat nyer-
tek. A cserkészcsapatot a gödöllői 
jamboreen egy nyolcfős őrs képviselte. 
Erre 168 pengő támogatást kaptak. Ered-
ményes gazdasági működést jelez, hogy a 
készpénzállomány 284,4 P-re nőtt.

A tavalyi jó tapasztalatok alapján is-
mét kirándulást terveztek. Szept. 8.-án 
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Köszönet
A Pécs-somogyi Népdalkör tagjai hálás szívvel mondanak kö-
szönetet Kertész Attila c. egyetemi docens Liszt-díjas karnagy-
nak, és Bocz József szerkesztőnek, hogy a Népdalkörről szóló 
cikket megírták az elmúlt újságokban.

Örömmel és meghatódva olvastuk, és emlékeztünk visz-
sza a régi szép időkre. Életünk egy mozgalmas és felejthe-
tetlen időszaka volt.

A cikk kérdései Bocz Józseftől, és Kertész tanár úr lelkes 
beszámolója a Népdalkör életéről felidézte bennünk az el-
múlt fiatalságunk boldog időszakát. Nagyon sajnáltuk, mi-
kor az egész mozgalomnak vége lett, úgy éreztük, hogy egy 
nagy család szakadt széjjel. Nem is felejtjük el soha, bárhol 
találkozunk, az emlékek előjönnek, mert szeretettel emle-
getjük még ma is, akik még életben vagyunk.

Sajnos nagyon sokan nem élnek már, de az emlékeink 
megmaradtak.

Jól esett a dalosoknak a cikket olvasni, hogy ennyi év 
távlatából még megjelent valami rólunk.

Ezért szeretettel megköszönjük Kertész tanár úrnak és 
Bocz Józsefnek a rólunk szóló megemlékezést!

A Népdalkör tagjai
___________________________________________

Válasz Kertész Attilától
Számomra is nagyon sok örömet jelentett a szép ese mé
nyekre,baráti találkozásokra, sikerekre való visszaemléke
zés. Nagyon emlékezetes időszaka volt ez Pécs  Somogy kul
turális életének. 

Köszönöm  a Népdalkör tagjainak kedves mondatait.Külön 
köszönöm szerkesztő úrnak, Bocz Józsefnek ,hogy a Kodály Mű
velődési Ház akkori pezsgő életéről képet ad olvasói számára . 

Kertész Attila tanár – karnagy
___________________________________________
Válasz Bocz Józseftől
Örülök, hogy örömet okozhattam a Népdalkörről szóló 
riporttal az egykori tagoknak, és külön köszönetet sze-
retnék mondani Kertész Attila tanár úrnak is, aki elvál-
lata ezt a minden részletre pontosan kiterjedő igényes 
helytörténeti megemlékező írást.           Bocz József

Jártál már a kövestetői új kilátónál?
Ha igen, biztos szívesen eljössz újra. Ha nem, akkor azért gyere velünk 2015. október 11-én! 
Indulás reggel 9 órakor. A szokott he-
lyen, a vasasi temető előtt találkozunk. 
Autókra innen most nem lesz szükség.

Útvonal: A Bethlen Gábor utcán in-
dulunk északi irányba, majd a Toboz 
utcán elhagyjuk a lakott területet. To-
vább haladva az R utcánál érünk a Pető-
fi aknai lakóházakhoz. Ezt érintve átme-
gyünk egy rekultivált dombon a 
kövesúthoz, ezen haladva érjük el a kül-
színi fejtés hatalmas gödrét. A köves-
úton folytatjuk utunkat, amíg el nem 
éjük a kék sáv jelzést, aztán ezt követve 
letérünk az erdőbe, és felkapaszkodunk 
a fonolit sziklák mellett haladó úton a 
Kövestetőre. Amire még tavaly nem volt 
módunk, megcsodáljuk az újonnan 

épült kilátóról a környék hegyeit és az 
otthonunkat.

Visszafelé a hegy keleti oldalán, a va-
lamikori lóvasút nyomán jövünk. 
Parcsinnál térünk le róla és ereszkedünk 
le a kiinduló ponthoz.

A táv alig több, mint 10 km., de ez 
senkit ne riasszon el, kényelmesen hala-
dunk, mindenkit bevárunk és a jó társa-
ságban észrevétlenül fogynak a kilomé-
terek ( és a kilók is).

Várható visszaérkezés: 14 óra.
Túravezető: Kámi Róbert
Javasoljuk, hogy a négylábú barátodat se 
hagyd most otthon!
További információk: 06/30/603-6507-
es telefonon (Szőts Rózsa).

Mohácsra kívántak utazni. A szervezés-
re aug. 24.-én rendkívüli választmányi 
ülést hívtak össze. Az utazás költsége 
fejenként 1.P. 12 fillérbe került. Az útra 
200 fő jelentkezett és vett részt. A szüre-
ti mulatságot szept. 24.-én tartották. 
Októberben pedig cserkész apród avató 
ünnepségre készültek. November 12-én 
a műkedvelők a „Molnár és gyermek”c. 
népszínművet adták elő.

 Az elnök a novemberi választmányi 
ülésen Leányklub alapítását javasolta. A 

szervezéssel két hölgy tagot; Dr. 
Siklósinét és Glattnét bízták meg.

A Dalárda a következő év május ha-
vában a Baranya vármegyei Népműve-
lési Bizottságtól a Harkányi Dalosver-
senyre kapott meghívót. Hatvan taggal 
kívántak részt venni.  A felkészülést az 
egyesület 40 pengővel támogatta.

A termüket a helyi szakszervezet kéré-
sére fenntartás nélkül rendelkezésre bo-
csátották egy vöröskeresztes összejövetel 
céljára. A választmány egy felvetésre dec-

emberben úgy döntött, hogy csak a 
műkedvelők játszhatnak több felvonásos 
színdarabot. Viszont az egyes részlegeknek 
is engedélyezett kabaré előadásokat 
szervezni. Ez feltehetően a jó színvonal 
fenntartása érdekében történt.

Az év végi szilveszteri ünnepséget is-
mét az Egyesület rendezte. A szervezést 
a kijelölt bizottság intézte.

 Pécs, 2015. szeptember 
Dr. Biró József
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h i t é l e t
Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap  
    9.30 – 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden  
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban október 
11-én és október 25-én 11.00 órakor Istentisz-
telet

Somogy Vasas Hird

Szombat (10.03.)
Vasárnap (10.04.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.00 Mise

Szombat (10.11.)
Vasárnap (10.12.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (10.17.)
Vasárnap (10.18.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.24.)
Vasárnap (10.25.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.31.)
Vasárnap (11.01.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Októberi 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: A régi Somogyi 
kocsma előtt Tóth József áll, nyertes: Madarász Dezső, a nye-
reményét átveheti a patikában.

E-havi találós 
kérdésünk, hol 
készült a felvétel 
és kik vannak a 
fotón? A megfej-
téseket a szer-
kesz tőség címére 
kérjük elküldeni. 
Kossuth L. Műve-
lődési Ház, So-
mogy, Búzakalász 
u. 47. vagy a 
mihir2007@free-
mail.hu e-mailra. 
A helyes megfej-
tők között megle-
petés ajándékot 
sorsolunk ki. 

gYÁSZHíR
„Volt emberek.
  Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
  Nem téve semmit, nem akarva semmit,
  hatnak tovább.”

/Kosztolányi Dezső/

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy egyesületünk alapító tagja, 

VÓKÓ JÁNOS 
ny. c. isk. ig. 

75. életévében elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!  

 
A Pécs-somogyi 

Polgárőr Egyesület tagjai

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók! Sok szeretettel várjuk  

újabb ruhavásárunkra!
Helyszín:  Pécs-Somogyi Baptista Imaház Csap u. 10-12.

Időpont: 2015. október 14., 8-18-ig
2015. október 15., 8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák  nagy választékban!
Megújult árukészlettel  100 Ft/db-ért kapható!

h i t é l e t
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SporthíreK

Ennél csak jobb lehet
Nem sikerült jól a szeptember a Vasasi Bányásznak, hiszen 
a megyei kupa továbbjutás után a bajnokságban nem si-
került meccset nyerni, a vasasiak négy forduló után egy-
előre pont nélkül állnak a tabellán. Bíztató jel lehet az első 
néhány forduló ijesztő eredményei után a Szászvár ellen 

szoros vereség, azonban a védelemnek jobban oda kell fi-
gyelnie a jövőben, hiszen a nyáron igazolt dr. Nagy Viktor 
kapus fején lassan egyelten hajszál sem marad.

megye IV.
2. forduló: székelyszabar – Bányász TC 8-0 (3-0)
3. forduló:  Ivándárda – Bányász TC 3-0 (3-0)
4. forduló: Bányász TC – sátorhelyi sE 0-6 (0-5)
5. forduló: szászvári sE II. – Bányász TC 4-3 (3-2) 
     Gól: Grávics (2’), Veres (22’), Kovács (84’)
az októberi program:
10.11, 15:00: Olaszi SE – Bányász TC 
10.18, 14:30: Bányász TC – Lippói KSE
10.25, 14:30: Kisnyárádi SE – Sátorhelyi SE

A Vasasi Bányász köszönetet mond 
a Csaba Szódának, a Vasasi Gyógyszertárnak 

és a Vali Boltnak a támogatásukért!

Kis létszámú, de eredményes 
csapat a budapesti Wizzair 

félmaratonon
Idén sérülések és egyéb okok miatt csak hár-
man képviselték Vasast és Hirdet a 30. buda-
pesti félmaratonon. A kellemes őszi időben 
megrendezett versenyen Schneider Pál 1 óra 
33:36 perc, Schneider Erika 1 óra 53:04. perc 
alatt tette meg a 21 km-t, mindketten vasasiak, 
a hirdi Schenk Ottó pedig 2 óra 05:59-et futott. 
Schneider Pál ezzel az eredménnyel a szenior 5. 
korosztály országos bajnokságán II. helyezett 
lett, nyereménye ingyenes indulási jog a nov-
emberi Balaton félmaraton versenyen.

A szerkesztőség nevében mindhármójuknak 
gratulálunk! 

JÓGa (MIÉRT JÓ A FÉRFIAKNAK?)
A jóga egy teljes testet megmozgató edzés, mely egyaránt erősít, 
átmozgat és lazít.
•	Általa az aktív sportolók sérülésmentesen edzhetnek és versenyez-

hetnek, koncentrációs képességük, ezáltal eredményességük is nő
•	A mozgásszegény életet élőket a betegségek megelőzésében segíti, hi-

szen felépíti és tartósítja a helyes testtartást, jó állapotban tartja az ízü-
leteket, erősíti, rugalmassá és hajlékonnyá teszi az izomzatot, harmoni-
zálja az endokrin rendszer működését, légzéstechnikáival, relaxációval 
stresszmentessé tesz, és segít a vérnyomás normalizálásában is.

•	A betegek segédeszközökkel bármilyen állapotban végezhetik; speci-
ális, az adott betegség gyógyítására kidolgozott gyakorlatokkal segít.

•	Növeli az állóképességet, a kitartást, a potenciált, elősegíti a helyes 
önértékelést, önbizalmat ad.

Várom az érdeklődőket egy vasai csoport szervezéséhez az alábbi 
telefonszámon: 06/30/603-6507, 06/20/390-9754

már működő jógacsoportok és foglalkozások: hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek 17,30-19,00-ig. Pécs- Vasas, Bethlen G. u. 8.

Kérjük az oltalmat családunkra, népünkre, hazánkra és a világ minden szenvedő lényére!

A változás elkerülhetetlen! Hogy békés lesze, a mi teremtő 
gondolatainktól is függ. Fogadjuk meg hát Pio atya tanácsát 
és járjunk közbe „nagyhatalmú őrangyalunknál” azért, hogy 
élhető és szép legyen a jövőnk.

Szeretettel várjuk kedd esténként közös irányulásra, imára 
mindazokat, akik szintén úgy látják, hogy a békét a pozitív 
jövőkép, a mindenre kiterjedő szeretet, az együttérzés és az  
égi kegyelem hozhatja meg.
Helyszín: PécsVasas, Bethlen G.u.8 
Kérlek, jelezd részvételi szándékod a 06/30/6036507es 
telefonon!

A szívedet és egy gyertyát hozz!

Szeptemberben sokszor elnyomták a pályán a vasasiakat.

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!
Kínálatunk:

Vegyesméz: 1500Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg
Akácméz: 2000Ft/kg

Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II. Berkenyés u. 
32., Tel.: 06-30-939-2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Hirdetések

1.  2000Ft-os keretes.

Mézvásár

mindenszentek napjára sírcsok-
rok, díszek készítését vállalom. 

Selyemvirágból és szárazvirágból 
előzetes egyeztetés alapján.

Huszákné dalma, tel: 06-72-610-871 esti 
órákban, október 23-tól egész nap

Hirden, a Zengő u.17-ben költö-
zés miatti kiárusítás lesz! 2015. 
október 24-én és 25-én 9 órától 
17 óráig Eladók például: búto-
rok, háztartási és kerti gépek, 
eszközök, disznóvágási, borásza-
ti felszerelések, edények, porce-
lánok, régiségek, ruhák stb.
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