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Anyák Napja alkalmából
szeretettel köszöntünk
minden Anyukát,
Nagymamát,
Dédnagymamát!

Vasasi Nyugdíjas
Szakszervezet

Angol tábor újra
amerikai tanárokkal

2016. június 27-tól július 1-ig
A tavalyi hatalmas siker után az idén is szervezünk 
angol tábort. 
Szeretettel hívunk mindenkit, aki 
– már befejezte a II. osztályt 
– szeretné gyakorolni angol tudását
– szeretne megszólalni, és magabiztosan beszélni 

angol nyelven.
– a tábor reggel 8-16-ig tart.

A táborban sok mozgással, énekkel, érdekes bibliai 
történetekkel, és játékkal, tanáraink arra ösztönözik 
a gyerekeket, hogy merjenek kommunikálni, és hasz-
nálni azt a tudást, amit angol órákon az iskolában 
kapnak. Az a törekvés, hogy a gyerekek pozitív élmé-
nyeket szerezzenek, és bátorságot nyerjenek az angol 
nyelven való kommunikációhoz.

Ami várható:
Délelőtt: 4 óra intenzív, játékos angol foglalkozás.

Közben: tízórai, ebéd, uzsonna
Délután: kézműves foglalkozások, sport, kirándulás

Garantáltan lesz sok: vidám pillanat, 
szuper játékok, mozgás.

Mivel angol anyanyelvű tanáraink az Egyesült Ál-
lamokból jönnek, így garantáltan folytonos lesz az 

angol nyelv használata.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Részvételi díj: 1000/fő
Jelentkezési határidő: június 20 a

A táborra való jelentkezést johannalados@gmail.hu-ra 
szíveskedjenek küldeni

Kérem a következőket a jelentkezésben megadni:
A táborozó neve, életkora, mióta tanul angolul.

Egyéb táborral kapcsolatos kérdéseket a fent említett 
email címre szíveskedjenek küldeni.

Szervező:
A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet 

Pécs 7691, Csap u. 10

Kihívás napja
programoK!

2016. május 25-én
többek közt ügyességi 
játékok, kosárlabda, 

foci, pingpong, 
darts, asztali 

foci,gyaloglás, 
aerobik, további 

információk 
a plakátokon, ill. 

a KoBeKo-ban, FB-on! 

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2016. május 18-án 
(szerdán)

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.

VASASÉRT JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2016. 05. 14 Bányászotthon
További információ: plakátokon
Kossuth Művelődési Ház
Tel: 72/ 337-838

Somogy, Hird ÉS VaSaS közöSSÉgi lapja  •  2016. májuS • X. ÉVfolyam 5. Szám

www.shvonline.hu

ok
o m o g y asa s

írünk anS VH VHS ird

Anyák Napja alkalmából
szeretettel köszöntünk
minden Anyukát,
Nagymamát,
Dédnagymamát!

Vasasi Nyugdíjas
Szakszervezet



2  2016. májusSok Hírünk Van

 „Egy a piszkos 12-ből, Jó szerencsével építjük 
a közösséget” záró rendezvény

2016. április 22-én tartottuk a NCTA -2014-10761-C 
pályázat utolsó rendezvényét, melyre vendégül láttunk 
mindenkit, aki valamilyen formában részt vett a pro-
jekt megvalósításában, továbbá azokat, akik helyi mes-
terként vagy közéleti személyiségként szerepelnek 
most elkészült Érték-tár és Mester-tár című kiadvá-
nyunkban. 

A vendégeknek fotókiállítással kedveskedtünk, mely 
az elmúlt egy év eseményeit örökítette meg.

Berényi Zoltán, a Vasasért Egyesület elnökének kö-
szöntője után Kovács István énekelt egy szép dalt. Az 
elmúlt egy év eseményeiről Nagy Emese, szakmai ve-
zető tartott beszámolót. Az est legizgalmasabb része a 

frissen megjelent Érték-tár és Mester-tár című kiad-
vány bemutatása volt. Minden résztvevő nagy várako-
zással vette kezébe a könyvecskét, mely Somogy, Hird 
és Vasas értékeit, mestereit, közéleti személyiségeit 
mutatja be színes, képes lapokon. Az elkövetkezendő 
héten befejezik kézbesítőink a kihordást, valamennyi 
háztartásba ingyenesen eljuttatva azt. Akinek szüksége 
van plusz példányra belőle, azt a Kossuthban szemé-
lyesen, vagy a 72/337-838-as telefonon, ill., az info@
kobeko.hu címen emailben jelezze. Az utánnyomás 
várható költsége 990,- Ft lesz példányonként.

A finom és egészséges falatokról ismét a már jól is-
mert Mecsek Ökocsali csapata gondoskodott. 

Köszönjük a résztvevőknek, hogy elfogadták meghí-
vásunkat, reméljük ők is olyan kellemes emlékekkel 
zárták ezt az egy évet, mint mi. 

A KoBeKo Csapata

villány – siklós – harkány - orahovica
térségének törökkori emlékhelyei

Villány Város Önkormányzata tanulmányutat szerve-
zett, az IPA Horvát-Magyar határon átnyúló együtt-
működési program keretében, melyre meghívta újsá-
gunk képviselőit is. „Az Ottomán birodalom 
uralmának vége” című pályázat elkészítését a Harsány-
hegyi csata ihlette, ahol az Európai Liga keresztény 
seregei fényes győzelmet arattak és elűzték a törököket 
az országból. Az eseményre számos közös rendezvény-
nyel emlékeztek meg a projekt partnerek Villány, 
Nagyharsány és Orahovica települések önkormányza-
tai. A projekt keretében kijelölésre került egy kulturá-
lis útvonal, melyet ennek a tanulmányútnak a kereté-
ben jártunk be. 

A tanulmányi út célja hogy a média képviselőinek és 
a turisztikai szakembereknek bemutassuk Villány- 

Siklós-Harkány és a horvátországi Orahovica térségé-
nek törökkori emlékhelyeit, ezzel létrehozva a régió 
egy speciális turisztikai kínálatát, mely a természeti 
szépségek mellett az épített kulturális örökséget is fel-
tárja az idelátogató turisták előtt. A kiránduláson  50 
fő vett részt, ami jó hangulatban és szép idő kíséreté-
ben zajlott le.

Danis Imre
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Megemlékezés

Fuchs Miklós
1939-2016

A YAMAHA trombita búsan árvál-
kodik a tokjában, és nem érti, miért 
nem kell dolgoznia, a fürge ujjak 
miért nem utasítják munkára. Ezek 
az ujjak már többé nem mozgatják 
a gépezetét, mert gazdája az isme-
retlen messzeségbe távozott mellő-
le. Elment, és itt hagyta családját, és 
a Vasasi fúvószenekar kis közössé-

gét az a Fuchs Miklós, aki a legré-
gebbi tagja volt a zenekarnak, több 
mint 60 éven keresztül.

Kedves Miki! Nehéz bármit 
mondani, ami vigasztaló lehet a 
családod, és zenésztársaid számára, 
mert egyszerűen elképzelhetetlen 
számunkra, hogy örökre itt hagytál 
bennünket.

Te, aki mindig példakép voltál 
szorgalmaddal, és kitartásoddal, 
tudtuk, hogy fiatal korod óta küz-
döttél makacs, gyógyíthatatlan be-
tegséggel, de soha nem panaszkod-
tál.

Úttörőként kezdtél ismerkedni a 
zenével, és hosszú zenei tevékeny-
séged alatt nem csak a Bányászze-
nekarban játszottál, közel 30 éven 
keresztül meghatározó egyénisége 
voltál Vasas és a környékbeli tele-
pülések könnyűzenei életének.

Számtalan bál, rendezvény, és la-
kodalom tevékeny résztvevője voltál, 
felejthetetlen Göndöcs Janival, és 
szerényen mondom jómagammal.

A családban történt tragikus 
események után, megpróbálkoztál 
újra zenélni. mert arra gondoltál, 
hogy a közösség és a zeneszeretet 
átsegít azokon a fájdalmakon, amit 
át kellett élned. Tisztelet és megbe-
csülés vett körül a társaid részéről, 
mert felnéztek emberi nagyságod-
ra. 

Fiatal zenésztársaid őszinte tisz-
telettel gondolnak Rád, mi öten, 
akik még megmaradtunk a régiek 
közül, szívünk melegével meg-
őrizzük emléked, és abban a 
reményben búcsúzunk Tőled, hogy 
valamikor az égi zenekarban 
önfeledten fogjuk még együtt mu-
zsikálni a „Fel bányász ifjak” című 
kedvenc indulódat.

Legyen könnyű a hant, amely el-
takar, és legyen nyugodt örök ál-
mod.

Németh Tamás
Tenorista

Vasasi Bányász Fúvószenekar

Last minute Márkus bánya

Április 4-én hajnalban megindult 
egy 20 fős kisbusz a Mecsekből 
Márkus bányára, hogy még egy-
szer utoljára a vasasi bányászok egy 
búcsú leszállást csinálhassanak a 
föld alá. Mindannyiunk szívében 

az öröm mellett, hogy még egyszer, 
ott bujkált a szomorúság a bánya 
bezárása miatt és az érzés, hogy mi 
ezt már egyszer megéltük. Leszállás 
előtt egy gyors útbaigazítás történt, 
beöltöztünk a sichtesbe, felszerel-

keztünk, bányászlámpa, menekülő 
doboz és már repített is lefelé ben-
nünket a kas 350 m mélyre. Itt gu-
miszalagon „utaztunk” be, a bánya 
végét jelző gátig. Rabolják vissza a 
vágatokat(vasat, szalagot, kaparót, 
lutnit, vascsöveket), mindent ami 
érték nem hagynak a föld alatt. 
Bányajárásunk végén kifürödtünk, 
újra átélve egymás hátmosásá-
nak örömét. Ezután megnéztük az 
oroszlányi Bányászati múzeumot, 
majd egy kiadós ebéd után Gánton 
a Bányászati bauxit múzeumot és a 
felhagyott külfejtést is. Este élmé-
nyekben gazdagon érkeztünk haza. 
Köszönet az út szerve-
zéséért a Vasasi Szent 
Borbála Egyesületnek 
és Patyi Józsefnek.

 Jó szerencsét!
Ruzsicsics Ferenc
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1935
(A vasasi kulturális élet fejlődése 14. rész)

Az 1935-ős jubileumi évben (a Vasasi 
Kultúregyesület 1925-ben alakult) ja-
nuár 10-én tartott választmányi ülését 
Angyal László elnök vezette. Az előző 
havi intézkedések jegyzőkönyvi átte-
kintése után megemlékezett Málovics 
József tagtársról, elhunyt választmányi 
tagról. Intézkedett a család megsegíté-
séről’ un. „koszorúpénz” gyűjtéséről, 
valamint az éves tagdíjának visszatérí-
téséről. Az elhunyt helyett Stenczer 
Antal póttagot vonták be a vezetésbe.

A cserkészparancsnok bejelentette, 
hogy a hónap 27.-én műsoros táncestet 
rendeznek. A Dalárda a Vármegye Mű-
velődési Bizottságától 40 P. támogatást 
kapott. A könyvtáros arról tájékoztatta 
a Választmányt, hogy Szutor Mátyás 
tagtársunk versei megjelentek a „Ti-
zenöt éve” c. verseskötetben. Az iparo-
sok is táncmulatságot szerveztek, és 
ehhez kérték az Egyesület termét. 

Február 5.-án már arról számoltak 
be, hogy az említett január 27.-i tánc-
est nagyon sikeres volt, ezért február 
24-én megismételték. Ennek is kö-
szönhető, hogy a cserkészek pénzügyi 
egyenlege160,6 P. lett.

A tánctanfolyam koszorúcskájára 
február 17.-én volt Sztipics tánctanár 
vezetésével. Ez szintén szép bevételt 
hozott. 

Ezen a napon tartották 90 fő részvé-
tele mellett az évi rendes vezetőségvá-
lasztó taggyűlést. A tagok száma 162-
ről 178-ra nőtt. Az elnök beszámoló 
végig vezette az 1934-es egyesületi év 
már megismert tényeit. Nőtt az ifjúság 
bevonása a cserkészcsapatba. A 17 
öregcserkészhez 38 ifjúsági és 36 cser-
készapród tartozott. Ők is beszámoltak 
programjaikról, többek között a kará-
csonyi ünnepségükről, ahol Vasszáry 
Kálmán helyi lelkész tartott ünnepi 
beszédet. A feldíszített karácsonyfáju-
kat egy szegény-sorsú bányász család-
nak adták. 

A könyvtár állománya tovább fejlő-
dött, 833 db-ból állt. Az Egyesület ek-
kor 681,24 P készpénzösszeggel ren-
delkezett, melyet a számvizsgáló 
bizottság igazolt.

Zorn Antal korelnök vezetésével 
történt az új tisztikar megválasztása. A 
beszámoló alapján ez részben új embe-
rek bevonásával megtörtént. Horváth 
Lajos igazgató tanítót megbízták a ze-
nei alosztály vezetésével. Ő vezette a 
10. évforduló megünneplését szervező 
bizottságot. Erre az alkalomra zászló 
alapítását és vásárlását is eldöntötték. 
Szó esett Daróczy tanító felvetése alap-
ján a Stefánia Szövetségről, akik színi 
előadásra igényelték az egyesületi 
nagytermet. Az elnök bejelentette, 
hogy Szabolcs Rezső tagtársat – a 
Thommen akna korábbi bányagond-
nokát – a DGT pécsi bányaigazgatósá-
gának vezetésével bízták meg. Remél-
ték, hogy az ő „jóságos meleg szívvel” 
fogja kivezetni a válságból a pécsi bá-
nyászatot. 

A hosszúhetényi színjátszók április 
7-én lehetőséget kaptak egy vasasi 
színpadi vendégszereplésre. A bemuta-
tott darabról nem szólt az írásos forrá-
sunk.

A Dalárda ismét meghívást kapott 
június 2.-ra a harkányi dalosversenyre. 
Ezen 48 fővel vették részt és szép siker 
után díszes serleget nyertek.

A tízéves jubileumi díszközgyűlésre 
1935. június 30.-án került sor. Ebből az 
alkalomból történt a zászló felszentelése. 
Zászlóanyának Angyal Lászlónét – az 
elnök feleségét – kérték fel. Az ünnepsé-
gen részt vett Szabolcs Rezső m. kir. bá-
nyaügyi tanácsos a DGT pécsi igazgató-
ja, de megjelent még Stubnya Viktor és 
Martinek Ferenc a felső vezetés részéről. 
A zászlót és a Hősök Emléktábláját Igaz 
Béla kanonok szentelte fel. Vendégsze-
repelt a somogyi Turul Dalárda. A tagsá-
gon kívül részt vettek más testvér egye-
sületek képviselői is. Angyal László 
elnök lelkesült beszédében az Egyesület 
legjelentősebb eseményei közé sorolta 
mind a zászlószentelést, mind pedig a 
Hősök Emléktáblájának létesítését, le-
leplezését. Kiss Ferenc titkári beszámo-
lójában sorra vette a Vasasi Kultúregye-
sület megalakulásának és tízéves 
működésének eseményeit. (Kár, hogy ez 
írásban nem maradt fenn az utókorra.) 

Jéki Antal dísztag, volt egyesületi elnök 
felszólalásában méltatta az elvégzett 
munkát és Szabolcs Rező bányaügyi ta-
nácsos értékes, segítő támogatását.

Az év további részében - 20 fővel - 
megalakult az Egyesület bíztatására a 
cserkészekből álló fúvós zenekar. A 
hangszerbeszerzést 300 pengővel segí-
tették. Fischer Kálmánnak kiemelkedő 
szerepe volt a sikeres hangszerbeszer-
zésekben. Húsvétkor a műkedvelők a 
„Tatárjárás” c. operettet adták elő. Júli-
us 7.-én pedig a „Sárga Csikó” népszín-
művet hozták színre. Felkészülésük 
pedig a „Nótás Kapitány”c. operett elő-
adására vonatkozott. Ennek bemutató 
előadását 1936. január hóra időzítet-
ték.

Szeptember 4-én megemlékeztek 
Igaz Béla kanonok haláláról, aki jelen-
létével korábban megtisztelte a jubile-
umi díszközgyűlést. Az Egyesületet ezt 
követően meglátogatta Korwik Ottó a 
bécsi DGT központ vezérigazgatója és 
felesége. Elismeréssel szóltak az Egye-
sület kiváló munkájáról. A kormányfő 
pécsi látogatása alkalmából a 150 tagú 
üdvözlő kórusban részt vettek a Dalár-
da tagjai is. Ez a szereplés alapja lett a 
három (vasasi, somogyi, szabolcsi) kó-
rus további együttműködésének. A 
tagfelvételek között két ifjú bányamér-
nököt - Benedek Endrét és Fekete Zol-
tánt - is felvettek.

A tagok több táncmulatságra tettek 
javaslatot, de a választmány inkább az 
ismeretterjesztő előadásokat szorgal-
mazta. Ennek ellenére néhányat azért 
elfogadtak. Ezek közé bekerült a Szt. 
Borbála napi táncmulatság, de előadá-
sok is voltak pl. híres zenészekről és a 
kőbányászatról. Előbbit Horváth Lajos, 
utóbbit Wilcsek mérnök, az állami kő-
bánya üzemvezetője tartotta.

Részletfizetésre 300 P. értékben új 
rádiót vásároltak a régi megbízhatatlan 
helyett, amelyet 40 P-ért értékesítették. 
A szilveszterei mulatságot a kijelölt vi-
galmi bizottság szervezte.

2016. november
Dr. Biró József
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15 éves a vasasi Jószerencsét Asszonyklub
(emlékezés Baumgartner Sándornéval a klub megalakulásáról)

Kedves Ilikém, meséld el hogy is jött létre a klub?
– Tulajdonképpen Budapesten a BDSZ. Öregek napi 

ünnepségén került először szóba 2000. őszén hogy 
milyen nagy szükség lenne mindenütt a bányászözve-
gyek összefogására. Így került sor az elhatározásra ná-
lunk is, 2001. januárjában, az éves szakszervezeti be-
számoló ülés után a vasasi asszonyklub létrehozására.

Kik voltak az alapító tagok és hogy indultatok?
– Mint már említettem a bányászasszonyaink és 

egyben szakszervezeti tagjaink, akik akkor még fiatal 
50-es - 60-asok voltak, tele energiával, tenni akarással 
és ők lelkesen üdvözölték az ötletet. Így az első ösz-
szejövetelünk 2001. jan. 27-én volt, kb. 20 fővel, ahol 
engem kértek fel a vezetésre, és elhatároztuk, hogy 
kéthetente szombaton jövünk össze délutánonként.

Mivel töltöttétek az időt, mi volt a program?
– Az első időben főként a találkozások öröme jelen-

tett sokat, beszélgettünk, énekeltünk, és állandó prog-
ram lett, hogy megünnepeltük egymás névnapját is. 
Soha nem maradhatott el a közös éneklésünk sem, de 
nem volt ritka az sem, hogy táncra perdültünk egy-
mással, hisz akkor még „fiatalok” de legalábbis 15 év-
vel fiatalabbak voltunk!

Volt-e valami erkölcsi vagy anyagi támogatás?
– Hivatalos támogatás nem volt. Az akkori képvise-

lőasszonyunk Tóth Mihályné biztosította a Berzében a 
helyet, és az ünnepeinken személyes részvételével tá-
mogatott bennünket, hisz nagyon sokszor volt ünnepi 
szónokunk is.

– Anyagi támogatást elsősorban „személyes kapcso-
lat” alapján kaptunk az akkori megyei közgyűlés elnö-
kétől, dr Kékes Ferenctől (50-50 ezer Ft-ot) aki ezer 
szállal kötődött a bányához, a bányászathoz – szárma-
zása kapcsán.

A későbbiekben ez a támogatás hogy alakult?
– A Pákolitz Művelődési Házban működő Kulturális 

Egyesületen keresztül pályázhattunk mi is, mint civil 
klub, így sikeresen nyertünk többször is (100-150-200 
ezer) az önkormányzattól. Szép lassan berendezked-

tünk, felszerelkeztünk, (TV. videó, magnós rádió, sör-
pad- asztal, meg poharak, abroszok stb, minden ami 
kellett a klubnapjainkra) De ezekből a pénzekből ju-
tott a bp-i Parlamenti látogatásra is, és a drávai, meg a 
balatoni kirándulásra is.

Milyen emlékeidet említenéd még meg?
– Nagyon sok szép emlék van a szívemben, lelkem-

ben: a nőnapok, az anyák napják, karácsonyok, a felvi-
lágosító előadások, a bányásznapok, és sok olyan meg-
mozdulás ahol mi, az asszonyklub, ha csak a személyes 
részvételünkkel is, de mindig igyekeztünk a bányász-
létet, a bányászhagyományokat hirdetni, és őrizni. De 
nagyon szép emlék az is hogy az akkori vezetésnél 
„jegyeztek” bennünket, hisz sosem feledkeztek meg 
rólunk. (pl. nőnapok alkalmával egy szál virág mindig 
jutott.)

– És hát a farsangi „jelmezbáljaink”, ahol a sok meg-
lett asszony mint megannyi óvodás gyermek titkolóz-
va, boldogan készültek az ötletes jelmezeikkel!

És a későbbiek hogy alakultak?
– Hát az idő nem állt meg, az évek múltak, az isko-

laközben korábban csapatostul vonuló asszonyhad már 
inkább buszra ült, úgy jöttek a klubnapra, a táncok is 
elmaradtak, csökkent az aktivitás. Engem közben 2007-
ban felkértek a vasasi szakszervezet vezetésére, és így 
már a két tisztség meghaladta erőimet. A klubot Kovács 
Nándorné és Hering Pálné vezették tovább utánam.

– És örülök, hogy most személyedben megint egy 
60-as vette át klubot, és remélem hogy - a kor miatt ki-
csit nehezebb körülmények közt, – de még sokáig állni 
fog a klub, és, még az én '80-on felüli alapító tagjaim 
is sokáig élvezni tudják az együttlét örömét. Ehhez kí-
vánok nektek sok sikert és jó egyészséget elsősorban!

Én pedig Ilikém ígérem, hogy mint utódok, – már 
nem mint bányászfeleségek, hanem mint bányászlá-
nyok, – igyekszünk az örökséget továbbvinni és meg-
őrizni. Köszönöm az interjút.

Kisné Hering Irén
klubvezető

Számítógépes tanácsadás a Kossuth Művelődési Házban.
Úgy érzi kimaradt valamiből, de sze-
retné megtanulni? Mi lassan, érthető-
en segítünk elsajátítani azokat az alap-
vető számítógépes és internetes 
ismereteket, amelyekre Önnek szüksé-
ge lehet a mindennapokban.  A ta-
nácsadás célja, hogy akik szükségét 

érzik, megkapják a megfelelő tudást és 
gyakorlatot, ami elég, hogy Ők is él-
vezhessék a számítógép és internet 
adta előnyöket. A programok temati-
kusan zajlanak létszámtól függően 
egy, avagy két hetente két órában a 
Kossuth Művelődési Házban. Minden 

nagyobb témát körbe járunk, az elmé-
leti alapoktól a gyakorlati ismertetésig.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az 
info@kobeko.hu email címen, vagy a 
(+36) 72/337-838-as telefonszámon 
lehet.

Várunk minden kedves érdeklődőt.
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Az áprilisi hónapot a Tea- Házban 
kirándulással kezdtük. A Pécs Plá-
zában a Mosolyország játszóház-
ban voltunk.

Óriási élmény volt a gyerekeknek 
a játszóház. Kipróbálhatták a légvá-
rat, amibe egy csúszdán le lehetett 
csúszni. Több játszósarokban lehe-
tett játszani, amibe főzőcskézni, 
mosni, műanyag szerszámokkal le-
hetett játszani. Volt a lépcső alján 
bárka, labirintus, hintázni is lehe-
tett. Gyerek méretű kondi gépeket 
is ki lehetett próbálni. Nagy öröm 
volt a gyerekek számára a sok játék.

A Tea-Házban ebben a hónap-

ban sokat kézműveskedtünk. Ké-
szítettünk dekorgumiból tulipánt, 
amit hurkapálcára ragasztottunk 
rá. Papírgurigából pedig lepkés ce-
ruzatartót. Többször tudtunk a sza-
badban játszani a játszótéren, mert 
jó idő volt. Anyák napja alkalmával 
szívecskés képeslapot is készítet-
tünk. A közös játékok révén egyre 
jobban összecsiszolódnak a Tea- 
Házas gyerekek, akik örömmel jár-
nak nap, mint nap a Tea-Házba.

Az eddig futó pályázat lezárult, 
de továbbra is várjuk a gyerekeket 
változatos és színes programokkal 
a Tea-Házba. K-P: 16:00 – 18:30

Október óta újra összegyűlnek hetente csütörtök dél-
előttönként a Berze Művelődési Házban a település 
fiatal anyukái kicsi gyerekeikkel, egy kis kötetlen be-
szélgetésre. Ezek az összejövetelek mostanában egy 
kicsit színesednek, változatosabbak lesznek. Igény mu-
tatkozott arra, hogy a szokásos beszélgetéseken kívül 
legyen olyan foglalkozás, amelyben a gyerekek valami-
lyen fejlesztésben részesülhetnek játékos formában. 
Erre megoldás a Mackó Mocorgó elnevezésű zenés, 
játékos program. A gyerekeknek 4 hónapos kortól 3 
évesig ajánlott, játékos, komplex értelmi és mozgásfej-
lesztés és közösségbe szoktatás. Legközelebbi ilyen al-
kalom május 25-én lesz, melyre még lehet jelentkezni 
a facebook baba-mama csoportjában, vagy a követke-
ző telefonszámon: 30/9970-993. A belépőjegy ára 1200 
családonként. 

Májusban szenzomotoros szűrést tartanak egy or-
szágjáró körút keretében a „Jutalom vagyok” projekt 
munkatársai. A szenzomotoros szűrés lényege, hogy a 
mozgásvizsgáló szakember egy kamerán keresztül fi-
gyeli a gyermekek mozgását, akik ezáltal teljesen kö-
tetlenül mozoghatnak idegen ember feszélyező jelen-
léte nélkül. Így a gyerek mozgásából állapítják meg a 
szakvéleményt, amely után további vizsgálatok is szük-
ségesek lehetnek. A vizsgálat célja az eltérő fejlődésű 
gyerekek felderítése és korrekciójának segítése.  A vizs-
gálat ingyenes. Bejelentkezés: 30/9970-993

Az I. Országos baba-mama klubtalálkozó fotópályá-
zatán egyik fotónk nyert. Kaptunk két vándorzászlót – 
egy rózsaszínt és kéket – amelynek az a lényege, hogy 
ahol baba születik, oda kitűzik a lobogót.  Régen ha-
gyomány volt, hogy kisbabás otthonokat a környéken 
lakók néhány hétig segítették a szülés után, a zászló 
célja ezt a szokást is újjáéleszteni. Aki szeretne élni ez-
zel a lehetőséggel, hívja a fent említett telefonszámot 
vagy jelezze a védőnőnek. 

Dobos Éva

Tovább folytatódik a Tea-Ház

Újra lendületben 
a Baba-mama klub!
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Költségvetés 2016
A Vasas-Somogy-Hird településrészi Testület 2016. március 22-én ülést tartott. A fő napirendi pont a költség-
vetés megtárgyalása volt. A Testület az alábbiak szerint állította össze a költségvetést:

Önkormányzati támogatás: 5.298.000 Ft
Ebből lakosság arányos felosztás:    Vasas: 

Somogy: 
Hird:

2.078.000 Ft
1.790.000 Ft
1.430.000 Ft

Vasasi költségek:
Vasasi CBA bolt melletti terület rendezése: 
(2015-ben átadott: 90 eFt + Képviselői keret: 
100 eFt, összesen: 388 eFt)

198.000 Ft

Közmunka támogatása:    500.000 Ft
Vasasi iskola támogatása: 150.000 Ft
Vasasi óvoda támogatása (kerítésjavítás, Kultúr-
otthon konyhai felszerelés):
Idősek karácsonyi rendezvénye: 200.000 Ft
Vasasi Idősek Klubja támogatása: 30.000 Ft
Bányász Torna Club Egyesület támogatása 100.000Ft
Vasasért Egyesület támogatása 100.000Ft
Vasasi Szent Borbála Egyesület támogatása 100.000Ft
Jószerencsét Asszonyklub támogatása 20.000Ft
Berze Nagy János Népdalkar támogatása 30.000Ft
Bányász Zenekar támogatása 30.000Ft
Csillag Mazsorett Egyesület támogatása 30.000Ft
Vasasi Bányász Szakszervezet támogatása 40.000Ft
Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód 
Egyesület támogatása

100.000Ft

Pécs Keleti városrész polgárőr Egyesület tá-
mogatása

100.000Ft

Összesen: 2.078.000 Ft

Somogyi költségek:
Közüzemi költség, karbantartás (Búzakalász u. 3.) 100.000 Ft
Útjavítás a volt somogyi állomás 200.000 Ft
Kodály Műv. Ház udvarának kavicsozása 240.000 Ft
Közmunka támogatása 500.000 Ft
Somogyi iskola támogatása 100.000 Ft
Somogyi óvoda támogatása 30.000 Ft
Idősek karácsonyi rendezvénye 150.000 Ft
Somogyi Idősek Klubja támogatása 30.000 Ft
Bányász Zenekar támogatása 30.000 Ft
Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület  
támogatása  

100.000 Ft

Bányász Nyugdíjas Klub támogatása 30.000 Ft
Citera zenekar támogatása 20.000 Ft
Somogyi Bányász Szakszervezet támogatása 40.000 Ft
Tegyünk Egymásért Egyesület támogatása 100.000 Ft
Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület támogatása 70.000 Ft
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület támogatása             50.000 Ft
Összesen: 1.790.000 Ft

Hirdi költségek:
Faluház fenntartása: 400.000 Ft
Kápolna téri játszótér fejlesztése 220.000 Ft
Közmunka támogatása 400.000 Ft
Hirdi iskola támogatása 80.000 Ft
Hirdi óvoda támogatása 30.000 Ft
Idősek karácsonyi rendezvénye 150.000 Ft
Napsugaras Ősz Egyesület támogatása 50.000 Ft
Hirdi Nőegylet támogatása 50.000 Ft
Hirdi Polgárőr Egyesület támogatása 50.000 Ft
Összesen: 1.430.000 Ft

Képviselői keretből, városi forrásból és egyéb forrásokból 
várható finanszírozás terhére:

1. Hirdi falunap megrendezésének támogatása (200.000 Ft)
2. Működési és rendezvény költségek (30.000 Ft)
3. Vasasi, somogyi és hirdi iskolák nyári napközi támogatása 

(190.000 Ft)
4. Idősek klubja, óvodák, közmunkások karácsonyi rendezvé-

nye (90.000 Ft)
5. Költségtérítés népdalkar vezetőjének (30.000 Ft)
6. Közvilágítás javítása ( Bányász Emlékpark, Rücker aknai 

buszmegálló, somogyi állomás környéke, hirdi gyalogút a 
6-os út mellett)

7. Gabona utcai 80 m-es útszakasz javítása (300.000 Ft)
8. Somogy, Sas utca 19-21 előtti útjavítás
9. Hird, Pázsit-Harangvirág utcai útjavítás (Biokom)
10. Hird, Harangláb utcai buszfordulónál buszváró építése 

(Biokom)
11. Vasas, Mázsaház u. 61-63. közötti bekötőút javítása 

(Biokom)
12. Somogy, Őrmezei út csapadékvíz elvezetési árkok rendezése, 

bejárati hídgyűrűk lerakása (Biokom)
13. Vasas, „B” utca K.-Ny.-i irányú gyűjtőárok felújítása 

(Biokom)
14. Vasas, Bethlen Gábor és Bencze József utcák felújítása 

(Biokom-város)
15. Vasas, Berkenyés utcai útjavítás (Biokom)
16. A közmunkások részére az igényeknek megfelelő, használha-

tó telephely létrehozása (város)
17. Tovább folytatódik a fásítási program („R” utca, Harangláb 

utca, Hadik András utca, Széna utca  és egyéb közterületek)
18. Kultúrházak fenntartása:  

Vasasért Egyesület (Berze Nagy János és Kossuth Műv.  
        házak) 3.000.000 Ft 
Tegyünk Egymásért Egyesület (Kodály Műv. ház költség  
        hozzájárulás) 1.500.000 Ft

19. Bányász fúvós zenekar karnagyának költségtérítése, tisztelet 
díja  500.000 Ft

Huba Csaba
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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 – 140 Ft, A/3 – 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. 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 digi-
talizálása, 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

Kedves Partnereink!
A támogatásukat szeretnénk kérni.  

Mi, a Vasasért egyesületnél évek óta dolgozunk azon, hogy településeinken 
Művelődési Házakat működtessünk, megtöltsük élettel és változatos  
programokat kínáljunk a pici babáktól, a gyerekeken és fiatalokon, 

a családokon át az idősekig mindenkinek érdeklődésének megfelelően. 
Hónapról hónapra önkéntesen szerkesztjük a Sok Hírünk Van havilapot, és biztosítjuk, hogy Somogy, 

Vasas, Hird valamennyi lakosának ingyenesen eljusson. 
Ha többet szeretnének tudni rólunk, kattintsanak a www.kobeko.hu  és www.shvonline.hu 

weboldalainkra, vagy FaceBook oldalainkra.
Az elmúlt időszakban több millió forintot nyertünk el programjainkra, de mára már korlátozottak 

a pályázati lehetőségek, ezért munkánk folytatásához és a fejlesztésekhez kérjük az Önök segítségét!
Kérünk, támogassanak minket adójuk 1%-val,  illetve osszák meg másokkal is ezt a lehetőséget!

Adószámunk: 18305434-1-02
Köszönjük, hogy segítenek!

Köszönet a közmunkásoknak
Ezúton szeretnénk megköszönni a közmunkások lel-
kiismeretes, odaadó munkáját, amivel a Flórián telep 
zöld területeit, és útjait rendbe tették. Egészen más 
érzés így kimenni az utcára, kiengedni a gyerekeket 
játszani.

A Flórián telep lakói

Somogyi Polgárőr hírek
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,hogy tele-
fonos elérhetőségünk megváltozott! 06/30-621-2623 
vagy 06/30-621-2624 telefonszámon várjuk észre-
vételeiket, bejelentéseiket, minden nap 0-24-ig! Szá-
mítunk a lakosság aktív eggyüttműködésére, mivel a 
közbiztonság közös érdekünk! 

Az Egyesület Vezetősége!

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
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Terembérlési 
lehetőség

Termeinket ajánljuk:
– Szezonális alkalmakra: farsangi 

mulatság, disznóvágás
– céges vállalati rendezvényekhez
– tanfolyamokhoz, 

továbbképzésekhez konferen-
ciákhoz

– családi, baráti összejövetelekhez  
– vásárok, bemutatók helyszíneként
Termeink:
Kossuth Művelődési Ház: 
– Kisterem: 25 fő (állófogadás 

esetén 40 fő) – 2.500 Ft/óra

– Nagyterem: 60 fő (állófogadás 
esetén 90 fő) – 3.000 Ft/óra

Berze Művelődési Ház
– Nagyterem 60 fő (állófogadás 

esetén 90 fő) – 3.000 Ft/óra

További információkért és ked-
vezményes bérlési lehetőségért 
érdeklődjön elérhetőségeinken:

Vasasért Egyesület
7691 Pécs – Somogy, 

Búzakalász u. 47.
+36 72/ 337- 838; info@kobeko.hu

2016.04.28. Munkabalesetesek világnapja 
és a vasasi fejtésomlás 30. évfordulójára emlékezés.

Az idei megemlékezésünkön a munkabalesetesek áldozataira 
emlékeztünk,ezen belül is a vasasi fejtésomlás 30. évfordulójá-
ra. 2 éves kitartó kutatómunka után sikerült Dr. Hoppál Péter 
államtitkár úr segítségével az 5 lengyel hősi halált halt mun-
katársaink hozzátartozóit felkutatni és tudatni velük, hogy itt 
Vasason egy Emlékmű áll a 11 hős bányász tiszteletére, és hogy 
ma erről itt megemlékezünk. Rendezvényünket Perényi József 

a Mecseki Munkástanácsok Szövetségének elnökével és  Mol-
nár Ferenc a Bányász Dolgozók Szakszervezet  elnökével együtt 
szerveztük. Az időjárás is mintha a rendezvényhez igazodott 
volna, komor, borongós, esőre álló volt. Az Emlékműnél dísz-
sorfalat álltak a vasasi általános iskolás bányamanók és volt bá-
nyász munkatársak. A Vasasi Bányász Fúvószenekar térzenéjé-
vel kezdtünk, vezényelt Vucseta László karnagy, a Lengyel és 
Magyar Himnuszok után a köszöntök jöttek. Rumbach Tibor 

fehér galambjai és az emlékműben elhelyezett Lélekmadár jel-
képezte azt, hogy bár méltóképpen meggyászoltuk hősi halot-
tainkat, lélekben mindig velünk maradtak.  A Berze Nagy János 
Népdalkar előadásában, Tisztelet a bányász szaknak éneket 
hallhattuk. Vezényelt: Mesterné Strausz Emőke. Megemlékező 
beszédek következtek Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár, dr. Simon Attila István, munkaerőpiacért felelős he-
lyettes államtitkár , Palkovics Imre Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke és Andrzej Kalinowski Lengyel konzul 
úrtól. A beszédek között a Bányászszív dalcsapat szívhez szóló 
bányász énekeit hallhattuk. A fekete gyémánt sziléziai bányász 
dal utolsó versszakát lengyelül énekelték a lengyel vendégek 
tiszteletére. Dohány Zoltán címzetes kanonok, esperes-plébá-
nos imát mondott a munkabalesetesek áldozataiért, megáldot-
ta a megemlékezőket és megszentelte az Emlékművet. A meg-
emlékezés koszorúi és virágai után (köszönet a koszorú vivő 
szolgálatért a Szabolcsfalusi Hagyományőrző Egyesületnek) a 
Bányászhimnusz eléneklésével ért végett megemlékezésünk. 

Ezután a Bányászotthon dísztermében egy állófogadással kö-
szöntük meg  annak a 150 főnek akik velünk közösen emlé-
keztek és megtisztelték rendezvényünket részvéte-
lükkel. 

Köszönet az óvodának az áramért  
és Temesvári Gábornak a kihangosításért.

Jó szerencsét! Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnök
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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 Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden va-
sárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor bib-
liaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés min-
den vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
- Május 08. Vasárnap 11.00
- Május 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (05.07.)

Vasárnap (05.08.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (05.14.)

Vasárnap (05.15.)

17.00 Mise
–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (05.21.)

Vasárnap (05.22.)

–
11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30
Mise+búcsú

Szombat (05.28.)

     Úrnapja

Vasárnap (05.29.)

16.00 Liturgia

–

–
11.30 Liturgia

–

16.00 Mise

Májusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: Istvánaknai 
kötélpálya, a fotó kb. '60-as években készülthetett. Nyer-
tes: madarász Dezső, Somogy, a nyereményét átveheti 
a patikában. E-havi találós kérdésünk, kiket ábrázol a 
felvétel? A megfejtéseket a szer kesz tőség címére kérjük 
elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búza-
kalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A 
helyes megfejtők között meglepetés ajándékot sorso-
lunk ki. 

! ! ! R U H A  A K c I ó ! ! !
Újra Karitász ruhavásár a vasasi óvodában

(D u. 1. az emeleten ), jó minőségű használt ruhákkal. 
Időpont: május 12-én 13:00-16:00 között.

Alacsony árak, jó minőségű áruk!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi 
lezárt sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújítá-
sára szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
eddig 420.000 Ft gyűlt össze. Így már elkezdődik a 
konkrét munka, melynek első lépése egy makett elké-
szítése. Ennek zsűriztetése a Művészetek Háza felada-

ta. A fenti összeg egy kereszt elkészítésére sem elég-
séges, ezért a Mecsek Takaréknál vezetett számlára 
továbbra is várjuk megtisztelő adományukat. Egy al-
kotás elkészítésének realitása elérhető közelségbe ke-
rült. A szavazás alapján a következő döntés született: a 
régi lezárt sírkertbe kerül az első kereszt.

A számlaszám: 50300037-10604519

Hirdi Református templomHirdi Református templom

h i t é l e t
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Sporthírek

Futóhír
Budapesten a 31. Vivicitta városvédő futáson a félmaratoni 
távon három fő képviselte lakóhelyünket. Schneider Pál 
1.36.56-os időt ment, Papp Ferenc, aki most iramfutó volt, 
így segítve a „kezdőket” 2.15.01-el ért célba,  dr. Kutas 
Anna pedig 2.33.00 alatt tette meg a 21 km-t. Testvére , 
Kutas Éva és Kanizsa Tivadarné a rövidebb 10 és 7 km-es  
távon futottak. Mindegyikőjüknek gratulálunk!

Dobogós Mazsorettek
A Csillag Mazsorett Egyesület április 
23-án részt vett a XII. Siófoki Nem-
zetközi Mazsorett Bajnokságon. A 
verseny több, mint 20 órán át tartott, 
de megérte a hosszú nap és az előt-
te levő több hetes plusz próbák. Si-
kerrel vettük az akadályt és büszkén 
képviseltük Pécs I. kerületét. 

Nagy izgalommal álltak szín-
padra legelőször a Pillangó csoport 
tagjai solo, duo és csapatos produk-
cióikkal. Őket követte a Manócskák 
csoportja. Mivel ők a legkisebbek, 
így még csak egy versenyszámmal 
készültek, de bátran mondhatom, 
hogy a legnagyobb fejlődést az el-
múlt hetekben és a verseny napján 
is tőlük kaptam, így a produkció-
juk végén érthető volt a csoportos 
örömsírás :)

Szerencsére a verseny szervező 
brigádja, figyelmes volt, így dél-
után 3 óra magasságában, már hírt 
adhattunk az internetes közösségi 
portálon! Tettük is ezt nagy büsz-
keséggel, hisz két arany éremmel 
kezdtünk. 

Az esti órákban kezdték a Csillag 
csoportos nagylányok a solokkal, 

kis és nagy csoportos táncokkal a 
versenyzést. A 13. versenyszámot 
körülbelül 22 óra magasságában 
táncolták le. Nagy elégedettséggel, 
és büszkeséggel indulhattunk haza. 
Úgy érzem az összes táncosom 
majd hogy nem maximális teljesít-
ményt nyújtott, apró hibák akadtak, 
de a nehéz munkát folytatjuk, hisz 
nem ez volt az utolsó verseny :) 

Helyezések:
I. Hely: 
– Manòcskák, Mini korcsoport
(Lilien, Gabi, Jázmin, Viki, Tündi)
– Márk Szabina, Gyermek korcso-
port
II. Hely:
– Pataki Bianka-Tòth Eszter Beat-
rix, Gyermek korcsoport
– Csillag csoport, Junior korcso-
port 2bot
(Rebeka, Kitti, Réka, Edina)
– Véha Viktòria, Gyermek korcso-
port
– CsillámPillangò csoport, Junior 
korcsoport 1bot-2bot
(Rebeka, Edina, Réka, Kitti, Nata-
sa, Fatima, Eszter, Szabina, Bianka, 
Dorina)
– Deák Kitti, solo 2 bot

III. Hely:
– Tóth Eszter Beatrix, Gyermek.
korcsoport solo 2 bot
– Géczi Réka, solo 2bot
– Csillag csoport, Junior pom
(Edina, Réka, Rebeka, Kitti, Bian-
ka, Dorina, Fatima)

IV. Hely:
– Pataki Bianka, Gyermek korcso-
port solo 2 bot
V. Hely: 
– Fodor Natasa, Gyermek korcso-
port solo 2 bot
VI. Hely:
– Pillangò csoport Gyermek kor-
csoport kiscsapat 1 bot
(Viki, Fatima, Viki, Szabina, Nati, 
Eszter, Bianka)

Büszke vagyok az összes tánco-
somra!!!  Köszönöm az eddigi ki-
tartó munkát!
Május 1-én Pogányban találkoz-
hatnak a csoportokkal 14:00-tól 

Kelemen Csilla
Művészeti Vezető

Focihírek
Egymás után két bajnokit is megnyert a Vasasi Bá-
nyász áprilisban, ilyesmire pedig régóta nem volt pél-
da. A győzelmek mellett egy izgalmas, fordulatos 
meccset is láthatott a közönség a parcsini pályán, a 
vasasi csapat tehát nem hagyta unatkozni a nézőket. 
Az áprilisi eredményekkel elérhető közelségbe került a 
középmezőny, a cél nem is lehet más az utolsó három 
fordulóra, mint a kilenc pont megszerzése. A bajnok-
ságot május 22-én zárja a csapat a Majs ellen, remélhe-
tőleg minél több néző előtt, győzelemmel.

16.forduló:
Bányász TC – Szászvári Se II. 2-1 (1-0)
Gól: Sipos (23’), Horváth (80’)
17.forduló:
PFC Versend – Bányász TC 1-2 (0-1)
Gól: Magdó (34’), Sipos (51’)
18. forduló:

Bányász TC – Olaszi Se 2-3 (2-2)
Gól: Kun (32’), Gregorovics (41’)
19.forduló:
Lippói KSe – Bányász TC  6-0 (3-0)
A májusi menetrend:
Május 8, 17:00: Bányász TC – Kisnyárádi SE 
Május 14, 17:00: Beremendi ÉSK II. – Bányász TC 
Május 22, 17:30: Bányász TC – Majsi TSE

Köszönjük a Csaba Szóda, a Vasasi Gyógyszertár és a 
Vali Bolt támogatását!
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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: Sz. K. Stúdió kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3-5

Felelős vezető:  Pilláry Gábor

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.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

ikrAUSZ kFt
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

AprÓ
Mézvásár!

Kínálatunk: Vegyesméz: 1400Ft/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!

Fehér postagalambok
röptetését

esküvők, ünnepségek és egyéb
rendezvények alkalmával vállalom! 

Tel: 72/267-315; 30/3166-535

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

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!

Kutyakozmetikus
vállal: Fürdetést,

nyírást, trimmelést, 
karomvágást.
Barbély júlia:

06-20-310-2516

  Bolt

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

Fagylalt!! 1 gombóc: 170Ft!

minden héten aKCiÓ: Friss hús

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!

  

H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig


