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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2016. szeptember 12-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.

Bányász emléknap 
és V. Mester-tár

Szeptember 3-án 15-tól műsoros  
Bányász emléknapot tartunk a Somogyi 

Kossuth műv. házban (KoBeKo)  
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Fellépők: Csillag Mazsorett Egyesület, Bányama-
nók, Nikolausz Tamás bányászköltő saját bányász-
verseivel, Bányászszív dalcsapat az első lemezének 
dalaival és a második CD-jének a Fekete könny-nek 
bemutatójával, Somogyi citerazenekar népdalok 
előadásával, Vasasi fiatalok népi táncot táncolnak, 
a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület a vasasi szénbányászat történetét eleve-
níti fel, Horváth István gitáros, Shadows és Santana 
számokkal lép fel. A bányász(emlék)nappal 
egyidőben a KoBeKo szervezésében Mester-tár 
napot is tartunk. A műsorok közötti szünetben já-
tékos vetélkedők lesznek. Jó idő esetén a Kultúrház 
udvarában lesznek tartva a műsorok, eső esetén a 
teremben. A Bányász emléknap támogatója Páva 
Zsolt Pécs Város Polgármestere.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

MEGHÍVÓ 
a 66. Bányásznapra
2016. szeptember 3.

A MSZB Nyugdíjas Szakszervezete 
tisztelettel meghívja Önt a Bányásznap alkalmából 

szervezett megemlékezésre.
Program:
8.00 Templomkert: a kegyelet virágainak elhelyezése 

a Bányász hősi halottak emléktáblájánál.
9.00 Bányász-szobor (D. u. 1): megemlékezés, koszorúzás.

Jubiláló szakszervezeti tagok köszöntése.

A kőbéka lassan ment…   De aki eljön, a gyaloglóversenyre, az nem! 
Október 15-én szombaton 10 órakor III. Märcz Róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny

Vasason, nem csak profiknak!

Hirdi Nőegylet
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Egységben az erő
A Vasasi Bányász Emlékparkban a Lélekmadár-
Bányász himnusz Emlékmű és az Aknatorony Makett 
díszvilágítást kapott. Története az avató ünnepségen in-
dult. 2015.12.05-én több mint 200 fő jött el az avató 
űnnepségre. Nagy részük Vasas bánya egykori dolgozói 
voltak. Köztük volt Keszerice Vilmos villamossági mér-
nök és Schvedics Zoltán villamossági technikus. Beszél-
getés közben szóba jött a torony díszvilágítása. Részünk-

ről ez húzós összeg, mert a kassza üres lett. A vendégek 
körüljárták s lefotózták az Emlékművet. Keszerice Vil-
mos barátom közölte velem a következőket: Ha kapunk 
rá engedélyt, akkor teljes anyag költséget, szerelést, 
üzembe helyezést szeretné nekünk ajándékozni. Örül-
ne, ha valamivel ő is hozzá tudna járulni a Bányász Em-
lékpark világításához. 

Megkerestük Huba Csaba képviselő urat, ha az em-
lékparkban lenne világítás, akkor azt a közvilágításra 
rá lehetne-e kötni. Júliusra ez megvalósult. A képvise-
lő úr egy lámpatesttel is hozzájárult a park megvilágí-
tásához. Köszönjük szépen!

Teljes villanyszerelést Keszerice Vilmos, fia 
Keszerice Ákos, Schvedics Zoltán, Szász Attila, Ungi 
István és Pepekő János végezték el.

Reisch Dezső a közmunkások csoportvezetője s a 
dolgozói is oroszlánrészt vállaltak a földmunkában.  

Vasasi Szent Borbála Egyesület tagjai s segítői na-
gyon sokat dolgoztak a megvalósításon.

Kakas Ferenc, Csölley Róbert, Mag József, Mócz Sán-
dor, Winkler János, Jazbinsek László, Szabó László és fele-
sége, Miklós József, Szűcs Béla, Béres Lajos, Szilágyi 
Róbert, Ruzsicsics Ferenc és felesége, Fejes József, Orosz 
Ferenc, Kengyel Ferenc, Réder Ádám, Schiffler Károly, 
Stefanovits István, Rittberger József, Kovács 
István, Horváth Endre, Kincse János, Patyi 
Tamás és Patyi József.

Mindenkinek a segítségét nagyon szé-
pen köszönjük!!

Jó szerencsét!
Patyi József, Vasasi Szent Borbála  

egyesület alelnöke.

Adj nevet a közösségi térnek! 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Kossuth Lajos Műve-
lődési Ház udvarának egy részét közösségi térré fej-
lesztjük, melyre támogatást nyertünk a Városi Civil 
Pályázat ZÖLD FŐVÁROS kategóriájában.  

A támogatás által a bejárat előtti kihasználatlan füves 
területet alakítjuk át egy közösségi pihenőhellyé, ahol 
az ide járó vendégek, klubtagok, egyesületi tagok, gye-
rekek, felnőttek pihenhetnek, várakozhatnak, beszél-
gethetnek a nap bármely szakában időjárástól és év-
szaktól függetlenül. Kényelmes kiülőkkel, szép 
növényekkel, gyereksarokkal várjuk a hozzánk betérő 
vendégeket. Szeretnénk, ha ennek a közösségi térnek 
lenne egy találó neve, ami bekerülne a köztudatba és 
mindenki tudná, hogy hol van ez a hely. Ezért kérjük a 
lakosságot kereszteljék el egy ötletes névvel az udvarun-
kat! A javaslatokat a kobeko.muvhaz@gmail.com címre 
kérjük elküldeni. A legjobb elnevezést egy KoBeKo 
kert- háztáji-, és kozmetikai csomaggal jutalmazzuk. 

A munkálatokat remélhetőleg szeptemberben befe-
jezzük és október 1-én ünnepélyes keretek között átad-
juk a nagyközönségnek. Az átadást egy ügyességi ve-
télkedővel szeretnénk összekötni, melyre szeretettel 
várjuk családok, baráti társaságok, munkahelyi csapa-
tok jelentkezését.

De ez még nem minden! Erre a napra elkészül az 
egyedi házszám táblánk is, amely Ragács György, vasa-
si keramikusművész alkotása. 

Tehát október elsején udvar- és házszám tábla avató, 
ügyességi verseny és névadás a Kossuth Művelődési 
Házban! Részletek a plakátokon, Facebook-on, és a 
www.kobeko.hu honlapon. Mindenkit szeretettel vá-
runk! 

Tóthné Dobos Éva 
a KoBeKo szervező csapata nevében
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Önkormányzati hírek
A végéhez közeledik a régi vasasi óvoda felújítása. 

Mint már korábban jeleztem, erre azért van szükség, 
mert még ebben az évben megkezdik a jelenlegi vasasi 
óvoda, jövő évben pedig a hirdi óvoda teljes felújítását. 
A felújítások idejére a gyerekek ideiglenes óvodai elhe-
lyezése a most készülő épületben lesz. Remélhetőleg a 
felújítások után ezt az épületet kis átalakításokkal szo-
ciális ellátó központként kívánja üzemeltetni majd a 
város. Az épület külső homlokzatait, tetőzetét és belső 
tereit teljesen átalakították, felújították. Jelenleg a bur-
kolási, festési munkálatok folynak, napokon belül fel-
szerelik a fűtő- és világítótesteket. Az épülethez tartozó 
udvar még nem mutat túl rendezett képet, de lebontot-
ták már a melléképületeket, a kerítést, kivágták az oda 
nem illő növényzetet. Ha az időjárás lehetővé teszi, az 
újság megjelenésének idejére már bizonyára megtörté-
nik az udvar rendezése és az új kerítés felépítése is. A 
hosszú évek során használaton kívül álló, leromlott 
állapotú épület ismét a területeink ellátását fogja szol-
gálni, ezáltal egy kis lépéssel ismét előrébb jutottunk.

Megnyugtató számomra, hogy augusztus 15-én az 
önkormányzat átvette az eladótól azt a megvásárolt 
Szövetkezet utcai kétszintes családi házat, amelyet rö-
videsen használatba át fog adni a Biokom részére és a 
közmunkásink telephelyeként fog üzemelni. A köz-
munkásaink már megkapták a kulcsokat és megkezd-
ték a helyiségek festését, belakását. Ez az épület végre 
emberi körülményeket fog teremteni számukra, és le-
hetőség nyílik további fejlesztések átgondolásához.

A közmunkásainkkal kapcsolatban sajnos negatív 
híreket is kell közölnöm. A városi átszervezések követ-
keztében a közmunkások egy része az Elszámolóházhoz 
került át, egy része pedig maradt a Biokomnál. A 
„Biokomos” csapat a közterületek gondozását végzik, 
az „Elszámolóházas” csapat pedig épületek, árkok stb. 
felújítását.

Ennek következtében a helyben dolgozó közmunká-
saink közül nyolc főt áthelyeztek a fent említett óvodai 
felújításhoz, így a vasasi csapat létszáma jelentősen 
csökkent. Az óvoda elkészültével mindenképpen szeret-
ném a közmunkás csapat létszámát, összetételét vissza-
állítani, mert így voltak „ütőképesek”. Erre ígéretet kap-
tam a város alpolgármesterétől. Egyértelműen látható, 
hogy ezzel a csökkentett létszámmal már nem lehet el-
fogadható minőségben elvégezni azokat a fenntartási 
munkálatokat, amit már a lakosság megszokott tőlük. 

A vasasi ravatalozó után a közmunkások elvégezték a 
somogyi ravatalozó épületének homlokzati felújítását is.

Augusztus 4-én a sajtó nyilvánossága előtt egy kis 
ünnepség keretében adtuk át Dr. Őri László alpolgár-

mesterrel a Somogyi Polgárőr Egyesület elnökének 
Hang Józsefnek azt az autót, amellyel szeretnénk segí-
teni a terület polgárőrségének munkáját. Az Opel típu-
sú gépkocsi korábban az önkormányzat használatában 
volt és kisebb felújítások után, továbbá „Polgárőrség” 
felirattal és jelvénnyel felcímkézve került átadásra.

A vasasi CBA bolt előtti és melletti tér rendezése el-
készült. A kis tér és a bolt előtti parkoló aszfalt burko-
latot kapott, a szelektív gyűjtők körül virágágyás lett 
kialakítva. A kiépített folyókákkal megoldódott a terü-
let vízelvezetése is. 

Lakossági kérésre sikerült megoldani a volt somogyi 
állomáshoz levezető út felújítását is.

Elkészült a Gabona utca 80 m-es folytatásának javítá-
sa, felújítása, amely a Berek szabadidő központhoz vezet.

Elkészült a Bányász Emlékparkban elhelyezett em-
lékmű és az aknatorony makett éjszakai kivilágítása is. 
A közösségi munkát 100.000 Ft-al támogattam.

Huba Csaba

Tisztelt vasasi Önkormányzat!
 

Köszönetet szeretnénk mondani az Illés Team Kft. 
és a B. utca nevében CBA előtti parkoló és terület 
rendbetételéhez, aszfaltozásához.

 Köszönettel: Illés Ferencné 

Meghívó
A Somogyi Bányász Szakszervezet 

2016. szept. 3-án szombaton 10.30-kor, 
megemlékezik huszonnégy szerencsétlen-
ségben elhunyt bányásztársunk emlékmű-

vénél a somogyi temetőben. 
Kérjük tagjainkat és minden együtt érzőt, 

egy szál virággal tisztelegjünk szerencsétle-
nül járt társaink emlékének.

Vezetőség 
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Érték-tár plusz

Negyven éve zeng a citera hangja
„A citera olyan hangszer, amelyben a dallam kapja a fő hangsúlyt.
  Egyszerű, ostinato kísérete könnyed, nincs ártalmára a dalok 
  szépségének  és egyszerűségének” 

Major Ferenc
Tavaly ünnepelte 40 éves fennállását az Igrice Citera együttes, akik sajnálatos módon kimaradtak az Ér-
ték-tár és Mester-tár kiadványból, pedig méltóak lettek volna arra, hogy őket is bemutassuk. Póra Krisz-
tinával, az együttes vezetőjével beszélgetek. Köszönöm, hogy felhívtátok a � gyelmünket arra, hogy nem 
oszlottatok fel, léteztek, zenéltek.

Mi lehet az oka annak, hogy kutatómunkánk során so-
kan megemlítettek titeket, de egyben hozzá is tették, úgy 
tudják, már nem működtök?

Sajnos az évek folyamán elvesztettük az összes he-
lyet, ahol lehet gyakorolni és senki nem lát minket. 
Először itt voltunk a Kossuth Művelődési Házban, az-
tán felmentünk a Kodályba, de a felújítás miatt onnan 
is el kellett mennünk. Aztán jöttek az egyéb helyek, 
garázs, magánlakás. Most kaptunk egy ígéretet Huba 
Csabától, hogy a felújított Kodály Művelődési Házban 
kapunk állandó próba helyet.  

Mi minden történt ebben a 40 évben? 
Ebben a 40 évben? Hát sok minden. Sajnos az első 

tíz évről nem tudok beszélni, mert akkor még nem 
voltam a zenekarban. Az 1986-os évtől kezdődően 
tudnék beszélni az együttesről.

Ami igazán kiemelkedő és fontos momentum éle-
tünkben, a citera táborokban való részvétel, melyek 
útmutatást, új irányelvek megtanulását, játék techni-
kai ismereteket és nagyon sok plusz dolgot nyújtottak 
számunkra.

Miért pont Igrice lettetek? Mit jelent egyáltalán ez a szó?
Az igricék középkori vándor zenekarok voltak. Azért 

választottunk egy ilyen nevet, hogy ne csak egyszerűen 
Somogyi citerazenekar legyünk, hanem legyen egy jó, 
találó név, amit könnyen megjegyeznek. Ezt együtt vá-
lasztottuk még anno a 30 éves jubileumra. Azért, mert 
mi is mint az irgicék vándorlunk, megyünk mindenfe-
lé és azt játszunk, amit akarnak az emberek.   

Akkor Ti is bohóckodtok, tréfálkoztok, mint hajdan 
az igricék?

A Négy évszaktól, a népdalokon át, a bohókás éne-
kekig bármit játszunk, amire igény van. 

De ha arról van szó, tudunk játszani akár komoly-
zenei műveket, fi lmzenét is.  A népzene az alap, ter-
mészetesen. Nincs kedvencünk, mindent szeretünk 
játszani.

Itt gyorsan megjegyezném, hogy az igrice nem ösz-
szetévesztendő az iglice nevű madárral. Egyébként 
van másik ilyen nevű zenekar is, ők is citerások. Vélet-
lenül találkoztunk velük egy selejtezőn.

Még most is fedeztek fel dalokat, amiket eddig nem 
ismertetek? 

Persze, folyamatosan. Én állandóan járom a könyv-
tárakat, kutatom fel a számunkra ismeretlen dalokat. 
Télen sok időt töltök a könyvtárakban, vannak ott 
olyan könyvek, amit nagyon régiek és nem lehet köl-
csönözni, azokban elég sok érdekes dolgot lehet talál-
ni. Idősebb  asszonyoktól és uraktól is lehet hallani da-
lokat, amiket nem ismerünk. Ekkor megkérjük őket, 
hogy énekeljék fel nekünk. Általában nagyon szívesen 
segítenek, örülnek, ha átadhatják a tudásukat a fi ata-
loknak. Illetve a citera táborokból is sok anyagot szok-
tunk hazahozni.

Hol szoktatok gyakorolni?
Mostanában otthon, nálunk vagy a szüleimnél, de 

reméljük már nem sokáig.  
Mesélj egy kicsit erről a mára már kevésbé ismert 

hangszerről!
A citera egy sokhúros hangszer, amit asztalra kell 

rakni. Erre a területre a népvándorlás körül került 
be. Az egyhúrosoktól a sokhúros stájer citeráig meg-
található a citera különböző népeknél, persze más el-
nevezéssel. Japán, Kína egyhúros hangszerei is mind 
a mi általunk ismert citera rokonai. A Magyar króni-
kában találjuk az első írásos emlékeket a citeráról az 
1660-90-es évek bejegyzéseiben. 1800-as évekből már 
van olyan írásos emlékünk, amelyben le van rajzolva 
a citera. Általában szegény, de víg emberek játszot-

Negyven éve zeng a citera hangja
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tak rajta. Többnyire egy citerás volt, aki együtt zenélt 
egy köcsögdudással, egy furulyással, és énekes is volt 
a csapatban. Citerazenekarról az 1950-es évektől le-
hetett hallani Magyarországon. A szegedi egyetemen 
alakult az első ilyen együttes, miután rájöttek arra, ha 
többen játszanak, akkor nagyobb, erőteljesebb a hang-
zás és jobban figyelnek rájuk. 

Úgy tudom Te e mellett még máshol is zenélsz. 
Igen, így van, Harkányba is járok, egy népi együt-

tesben játszom. Ördögkatlan fesztiválra idén is me-
gyünk, de már évek óta fellépői vagyunk e jeles ren-
dezvénynek. Ez meglepő lehet, hiszen az Ördögkatlan 
nem egy népzenei fesztivál, mégis nagyon szeretik ott 
a zenénket, szívesen hallgatnak minket, és ami igazán 
nagy öröm, hogy sok fiatal gyűlik ilyenkor körénk, 
hallgatnak minket és néha énekelnek velünk.  

Ha valakinek megtetszik a beszélgetésünk alapján a 
citerázás, jelentkezhet-e hozzátok tanulni?

Igen, de jelenleg még nincs meg az állandó helyünk, 
addig kicsit nehézkesebb a dolog. Én nagyon szeret-
ném népszerűsíteni a citerázást, szeretnék tanítani 
kicsiket, biztosítani az utánpótlást. Nem kell hozzá 
semmilyen zenei előképzettség, mi mindent meg tu-
dunk tanítani, amire szükség van. Aki jelentkezni sze-
retne, hívjon nyugodtan a telefonszámomon: 20/981-
6572,  vagy keressen meg, de üzenhet is. A mi kapuink 
nyitottak bárki előtt.

Az alapító tagok már rég nincsenek veletek, teljesen 
kicserélődött a társaság. Mi tart mégis össze benneteket 
még 40 év után is? 

Erre nagyon egyszerűen tudok felelni: a zene szerete-
te, az együtt zenélés élménye. És persze nagyon fontos, 
hogy mindig olyan vezetőnk volt, aki lelkesen húzta a 
csapatot előre. Remélem én is ilyen vagyok és tudok 
lelkesedést és kitartást adni a csapattársaimnak, ha egy 
kicsit elvesznek a hétköznapok nehézségei között. 

Mind környékbeliek vagytok? 
Nem. Van, aki Pécsi, sőt olyan társunk is van, aki 

Budapestről jár le, hogy velünk zenéljen. 
Akkor légy szíves mutasd be a csapat jelenlegi tagjait. 

Kik ők, mivel foglalkoznak, amikor nem citeráznak?
Albertini Szabolcs - főprímás. Jelenleg Pécsett él. Ő 

6 éve játszik velünk és teljesen a nulláról kezdte ná-
lunk. Közgazdász.

Tóthné Morvay Katalin – prímás, művészeti vezető. 
Gyerekkora óta játszik velünk. Építész. Budapesten él.

Nagy-Morvay Nóra - tenoros. Gyerekkora óta ját-
szik a zenekarban. Jelenleg profi fotós. Nélküle nincs 
jó kontra. Pécsett él.

Lesku Ramóna - a nagy visszatérő. Kis prímás. Je-
lenleg a Kodály Zoltán Gimnázium spanyol tagozatára 
jár. Ő itt lakik a faluban.

Póra Emese Katalin -  a másik nagy visszatérő. Bő-
gős. Logisztikus. Ramóna édesanyja.

Solymár Mercédesz- passzív tag. Jelenleg nincs kö-
telékünkben, mert kicsik a gyermekei. Adminisztrá-
tor. Pécsen él.

Vörös Virág – passzív tag. Jelenleg Angliában él és 
dolgozik.

Antal Allice - reméljük szeptembertől már ő is ve-
lünk pengeti a húrokat.

Ja és persze én. - Mindenes, de főleg kisbasszus, ha 
elegendő a létszám. Radiográfus vagyok. A múromi 
szőlőhegyen lakom.

Hol léptek fel legközelebb? 
Szeptember 3-án lépünk fel a Bányász emléknapon, 

a Kossuth Művelődési Házban, bár nem teljes létszám-
mal, de nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Kedves Krisztina! Köszönöm az interjút! Kívánok 
még sok vidám együtt zenélést és sok sikeres fellépést 
szűkebb környezetünkben és az ország távolabbi ré-
szein is! Reméljük, ez a cikk hozzájárul ahhoz, hogy 
újra bekerüljetek a köztudatba és felbukkanjatok tele-
püléseink rendezvényein. 

Tóthné Dobos Éva

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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Főzőverseny
A Vasasi Szent Borbála Egyesület idén is megtartot-
ta hagyományos fõzõversenyét, új helyszínen a vasasi 
Bányászkertben. A fõzõversenyen 7 csapat mérte össze 
tudását. A zsûri elnöke  Köves György szakácsmester, 
zsûri tagok Heiszler Istvánné és Kálmáncsi Gyula, az 
alábbi sorrendet állította föl:  Elsõ helyezett a Cicó csa-
pat, 2. Csölley Róbert csapat és 3. a Pécsi Fideszklub 
csapata lett. A vendégeket a Vasasi Bányász Fúvósze-
nekar, a Csillag Mazsorett Egyesület és a Berze Nagy 
János Népdalkar szórakoztatta. A jó hangulatról, a 
mulatós nótákról Temesi Gábor gondoskodott.

Vasasi Szent Borbála Egyesület

Nyár a Tea-Házban
A nyári szünet nagyon mozgalmas volt a Tea-Ház éle-
tében. Sokat tudtunk játszani a szabadban. Tollasoz-
tunk, fociztunk, kosárlabdáztunk, gólyalábaztunk. 
Mikor nagy volt a meleg, vízi pisztoly csaták is voltak. 
Ha esősebb volt az időjárás társasjátékokkal és kártyá-
zással, kézművesedéssel, rajzolással töltöttük ki az 
időt. Kirándulni is voltunk a Misina Állatmenhelynél 
ahol megnéztük az állatokat, majd mellette fociztunk 
a focipályán. A bányász emlékműveket is meglátogat-
tuk, utána a játszótéren töltöttük a délutánt.  Hetente 
egyszer mesefilmet is vetítettünk, a gyerekek nagy 
örömére. Jó kis összetartó csapat gyűlt össze a Tea- 
Házba járók körében. Szeptembertől ismét a Bencze 
József utca 6. szám alatti Vasasért Egyesület Székházá-
ba várjuk a gyerekeket változatos programokkal.

Somogyi Klaudia klubvezető

A Pécs-somogyi Polgárőr egyesület hírei

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület köszönetét fe-
jezi ki Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
képviselő testületének. Külön kiemelve dr. Őri 
László alpolgármester Úrnak és településünk képvi-
selőjének, Huba Csaba Úrnak a munkáját és önzet-
len segítségét, valamint a Baranya Megyei Polgárőr 
Egyesületek Szövetségének anyagi támogatását, 
hogy a szabványnak megfelelő matricák felkerülje-
nek az ajándékba kapott szolgálati gépjárműre.

*
Augusztus hónapban 102 óra szolgálatot teljesítet-
tünk, ezenkívül részt vettünk 4 fővel az Orfűn meg-
rendezésre került Megyei Polgárőr Napon, 6 fővel a 
településünket érintő kerékpárversenyt biztosítot-
tuk, továbbá a Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület által rendezett Szent István-kupán és a 
Tegyünk Egymásért Egyesület augusztus 20-i ren-
dezvényén vettünk részt.  

*
Fogadóórát tartunk 2016. szeptember 8-án csütörtö-
kön 16 és 17 óra között a KOBEKO Művelődési Ház-
ban és a bányatelepi Kodály Művelődési Házban. 

Tisztelettel: Vezetőség
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1936
(A vasasi kulturális élet fejlődése 15. rész)

Az 1936. január 8.-án tartott választmányi ülésen bejelentették, hogy a tánctanár díját a cserkészcsapat kapta, ami 
100 P. bevételt jelentett a fiatalok számára.

Folytatódott a műkedvelők (színjátszók) felkészülése a következő darabra, ami a „Nótás kapitány” c. operett volt. 
Bemutatóját február 9.-re tervezték. Nagy lelkesedéssel vettek részt a próbákon a színjátszók és a Dalárda tagjai. Alig 
várták, hogy szerepelhessenek.

Az Egyesület pénztári egyenlege138,45 pengőt mutatott. Ezt a sikeres szilveszteri mulatságnak köszönhették. Az 
erkölcsi siker mellett az anyagiakat is gyarapította. Örültek annak is, hogy Szutor Mátyás tagtársuk egy nótás köny-
vet jelentett meg, aminek egy példányát a választmány 2 P.-ért megvásárolta. Februárra „teaestélyt” terveztek, de 
valamilyen – nem indokolt – akadály miatt nem tudták megtartani. Március hónapra halasztották. A cserkészcsapat 
tagdíját az Egyesületnek kellett befizetni, mert az előző évi hangszervásárlások miatt 266,6 P. tartozásuk maradt. A 
„Nótás kapitányt” a jelzett időben nagy sikerrel és bevételi eredményességgel mutatták be. A sikeren felbuzdulva még 
egy előadást terveztek. Az elnök megbízta Horváth Lajost, hogy Kőszegi István tagtárstól (aki nagyon elfoglalt lett) 
a sajtóreferenciát vegye át. A felkért a megbízást elfogadta. Hiányosságok voltak a biliárdasztal kezelésével kapcso-
latban, ezért egy tagot bíztak meg – 2 pengő díjazás ellenében a felügyeletével.

Az éves közgyűlést 104 fő jelenlétében febr. 16.-án tartották, melyen műsort adott a Dalárda. Részt vett Szabolcs 
Rezső díszelnök és Martinek Ferenc főmérnök is. Kőszegi  István karnagy előadást tartott a zenéről és a magyar 
dalról. Ifj. Jekl Antal pedig elszavalta a „Liszt”1 c. verset. Elhangzott, hogy a Dalárda a beszámolási időszakban telje-
sített nyilvános szereplést. Vezetőjét pedig beválasztották a kerületi zenei bizottságba.

Az elnök megemlékezett az előző évi jubileumi díszközgyűlésről, amelyen az Egyesület selyem lobogóját is felszen-
telték. Részletesen beszélt az 1935-ös történésekről, majd a vezetőség választási ceremónia következett. Ez lényegében 
újraválasztást jelentett az elnök személyét illetően. Alelnökök lettek:Gál János és Zorn Antal. Titkárnak Halas Feren-
cet, jegyzőnek Szkladányi Richárdot, pénztárosoknak Schapka Ferencet és Gál Ferencet választották.

Az Egyesület a Műkedvelők sikeres fáradozása tiszteletére bankettet adott. Március 15.-ét a testvérszervezetekkel 
együtt ünnepelték meg. Ezen bejelentették, hogy a következő előadásuk a „Tabáni orgonánk” c. operett lesz, amelyet 
június 11 és 14-én szándékoztak bemutatni. A megkapott Dalárda igazolványok költségét a közösség fedezte. A mű-
soron levő előadással – a Választmány egyetértésével – április 19.-én Szabolcson tartottak vendégelőadást. Megren-
delték a „Dunántúl”c. pécsi lapot. 

A komlói előadásuk 32 P. bevételt hozott.
A hétvégi szórakozások idejét korlátozták. Két óráig tarthattak csak mulatságok.
Május 31.-ét, a Hősök Napját az összes helyi egyesülettel és az iskolával együtt tartották meg. Június 31.-én a cser-

készek erdei mulatságot terveztek, de a rossz idő miatt a Fischer vendéglőben kellett összegyűlniük. Június 29.-én 
pedig Szombathelyen dalos versenyen szerepelt a Dalárda. A verseny költségeit, 800 pengőt megszavazták. Később 
a jegyző is hozzájárult az utazás költségeihez. III. helyezést értek el. Ebből az alkalomból köszönetet mondtak Kő-
szegi István karnagynak a lelkiismeretes felkészítésért. Utólag a díjat megtoldották egy Liszt Ferencről készült réz-
karccal. A félévi közgyűlést július 19-én – szintén a Dalárda műsora mellett – tartották. Több más mellett a ”Hiszek-
egyet” adták elő. Helyet adtak a bányatelepi tűzoltó testület által Húsvétra tervezett színi előadásnak.

Foglalkoztak a könyvtári könyvek kölcsönzési idejének betartásával. Mivel többen késedelemmel vitték vissza a 
kikölcsönzött könyveket, ezért 10fillér/nap késedelmi díjat állapítottak meg. A könyvállomány 859 db. könyvből állt. 
Az olvasók száma 53 volt, akik 840 db. könyvet kölcsönöztek ki. A cserkész zenekar is összeállt és aug. 20. alkalmából 
sikeres népünnepélyt rendeztek. A bányásznapi vonuláshoz egy dobszállító kocsit gyártottak le az üzem műhelyében. 
A népünnepélyen szereplő magyar ruhás leányokról fénykép készül, amelyet megnagyíttattak. Ennek kapcsán köszö-
netüket fejezték ki Sztipics József tanár úrnak a szervezésért. Szabolcs Rezső DGT igazgatónak levélben köszönték 
meg az Egyesület támogatását.

Aug. 9.-én kirándulást szerveztek a zobáki erdőbe, amely várakozáson felüli siker lett.
A termüket nov. 22.-én a Stefánia Szövetségnek2 adták át, akik műsoros estet rendeztek.
A Dalárda okt. 4.-re meghívót kapott a pécsi Hárfa Dalárda zászlószentelési ünnepségére. Kőszegi Istvánt a Dalárda 

vezetőjét – megtiszteltetésül - társkarnaggyá választották. Ismét beneveztek a Harkányi Dalosversenyre, amelynek 250 
P. költségéhez a választmány hozzájárult. A műkedvelők engedélyt kértek a János Vitéz partitúrájának megvásárlásához. 
A hozzájárulást megkapták.

A szilveszteri hagyományosan sikeres mulatságot a cserkész és levente csapatok támogatásával tartották.
Pécs, 2016.június

1 Valószínűleg Juhász Gyula: „Liszt Ferenc emlékezete” c. vers lehetett.
2 Az Országos Stefánia Szövetséget az anyák és gyermekek védelmére alapították 1915-ben. Két fő célja volt: a csecsemőhalandóság csökkentése és 
nemzet számbeli gyarapodásának elősegítése. A védőnői hálózatra épült.
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Múltunk a jövőnk?
Népi gyógyász képzés a vasasi  Napüdvözlet Egyesület 
házában.

A nyári hónapok  kivételével kéthetente szombat va-
sárnap megtelik a B utca eleje parkoló autókkal, me-
lyekből többen szép viseletben szállnak ki, szeretettel, 
öleléssel üdvözlik egymást, kiteszik a nagyasztalra az 
otthon készített (többnyire egészséges) finomságokat, 
körbeállnak és fogva egymás kezét énekelgetnek, majd 
megkezdődik a tanulás.

Kik ezek a népek és mi folyik itt?
Ők a régióból idesereglő népi gyógyító képzésen 

résztvevők, akik sejtik, tudják, élik, hogy a fennmara-
dásunk, boldogulásunk, egészségünk a múlt értékei-
nek újra felszínre hozásán és mai életünkbe beilleszté-
sén is múlik. 

 Kassai Lajos ( lovas íjász büszkeségünk) mondja 
„Ne az ősöket kövessük, hanem 
azt, amit ők követtek.”  Ezen tu-
dás összegyűjtésének és újra 
hasznossá tételének  elkötele-
zettje  a Géczy Gábor (fizikus 
egyetemi tanárból  népi gyógy-
ásszá avanzsált karizmatikus 
személyiség) vezette MAG 
(Mintaként Alkalmazott Gond-
viselés) közösség.  

Bizony kidobtuk az átkosban  és sajnos azt követően 
is - lebabonázva, tudománytalannak minősítve- mind-
azt a széles tapasztalaton, évezredes megfigyelésen ala-
puló tudást, ami drága műszerek és vegyszerek nélkül, 
a természet erejénél fogva működött, működik.  Ezt 
igyekszik menteni és oktatni ez a közösség .  Egyesüle-
tünk  nagy öröme és büszkesége, hogy otthont adhat 
régiónkban ennek a nemes kezdeményezésnek és az 
erre épülő nagyon színvonalas képzésnek. 

A képzés célját a szervező így fogalmazta meg:  „ A 
Kárpát-medencét az Isten is gyógyításra teremtette. Itt 
található a Föld legnagyobb gyógyvíz készlete, gyógyí-
tó ásványok (alginit, zeolit...), barlangok, szenthelyek 
várják a gyógyulni vágyókat. Szinte minden növé-
nyünk gyógynövény. Mi gyógyítani születtünk! Cé-
lunk nem a megszokott, keleti hagyományokra alapo-
zott természetgyógyász iskola, a szellemi alapokat saját 
gyökerünk, a magyar népi kultúra adja. A hajdani 
Nagyasszonyok hagyománya, a családon belül, vagy 
kisebb közösségekben gyógyító, biztos tudással és ta-
pasztalattal rendelkező, magyarul gondolkodó embe-
rek közössége. A sok gyakorlat és egymáson végzett 
gyógyítás miatt a tanult tudás azonnal használható. A 
hallgatókat szeretnénk a kutatásokba és gyűjtő munká-
ba is bevonni, mert a hatalmas és mindmáig csak rész-

leteiben feldogozott magyar népi gyógyító hagyomány 
hihetetlen kincseket rejt az egész emberiség számára. 
Célunk, hogy a magyar népi kultúrát, mint egységes 
világszemléletet (Egész-séget) ismerjük és alkalmaz-
zuk a gyermekjátékoktól a népmesékig, az ember szü-
letésétől a haláláig.”

A képzésre nem csak azokat várják, akik gyógyító-
ként szeretnének praktizálni, hanem azokat is, akik 
úgy érzik családjukban, baráti körükben, lakóközössé-
gükben szívesen alkalmaznák preventív célokra, az 
orvosi kezelések kiegészítésére az itt tanulható széles-
körű hagyományos, természetes praktikákat. A meg-
szerzett tudás mellé egy fantasztikus tiszta lelkű közös-
ség is társul a tanítók és tanulók személyében. 

Kedvcsinálóként álljon itt a szervező által meghirde-
tett következő fél év programja:

Baranya MAG-os Gyógyító képzés 2016. őszi félév 
programja:  Képzési idő: 1 év, amely 2 szemeszterből 
áll, szemeszterenként 8 oktatási hétvége . A képzés 
költsége: 70 000.- Ft/félév, látogató jegy: 7.500.- Ft/nap, 
MAG-os képzésen végzetteknek 4.000.-Ft/nap. Aki 
nem tudja egyben, lehet két részletben: 2016-09-17-én 
30 000 Ft, 2016-11-26-én 25 000 Ft) A képzés helye: 
Napüdvözlet Egyesület háza, Pécs-Vasas, Bethlen Gá-
bor utca 8. (GPS: 46.131464, 18.326839) 

A képzés felelőse: Pelle János 06-20/238-5137 Jelent-
kezési határidő: 2016-09-04 e-mail: baranya.mag.
pecs@gmail.com “ 
•	 Szeptember	17-18.	Somlósi	Lajos	A	magyar	kony-

háról Géczy Gábor Hagyomány és tudomány
•	 Október	01-02	Géczy	Gábor	Szakrális	földrajz	ki-

rándulás (Börzsöny) Géczy Gábor Szakrális föld-
rajz kirándulás (Börzsöny)

•	 Október	15-16.	Tulit	Levente	Autoimmun	beteg-
ségek gyógyítása, gyógykészítmények Tulit Le-
vente Kenés, inazás

•	 Október	29-30	Dr.	Csordás	Zoltán	Modern	ana-
tómia és hagyomány Dr. Csordás Zoltán Elsőse-
gély mindenkinek 

•	 November	12-13	Deák	Tamás	A	népi	gyógyászat	
alapjai Deák Tamás Piócázás 

•	 November	26-27.	Csontkovácsolás	Pelle	János	
•	 Csontkovácsolás	December	10-11.	Vígvári	János	

A tested a te templomod Vígvári János Gyógyító 
beszélgetés 

•	 December	16-17.	Bokrossy	Zoltán	Egészség	filo-
zófia Bokrossy Zoltán Népigyógyászat, önmasz-
százs 

•	 December	21.	Téli	napforduló	SZERtartás	közös	
Karácsony, Fénylánc

Szeretettel várunk a képzésre jelentkezőket települése-
inkről is.              Szőts Rózsa
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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 Szülők, Pedagógusok!
Olyan mozgásformát –a jógát - ajánlom szere-
tettel, mely a gyermekeik 
•	 tartását, izomzatának arányos alakítását, testtu-

datának, térérzékelésének, mozgásfolyamatainak 
koordinációját,

•	 immunrendszere erősödését, légzésminőségét , 
szervei  vérellátását,

•	 egyensúlyérzékét, magabiztosságát, 
•	 az idegrendszerének harmonikus fejlődését, a 

koncentrációs képességét sokoldalúan, hatéko-
nyan fejleszti. 

Mindezt játékos formában, kellemes légkörben úgy teszi, 
hogy közben a gyermek testi és mentális szinten is él-
ményt, egyensúlyt él meg. A természettel való kapcsolat 
erősödik azáltal, hogy a jóga pózai állatok, növények, ter-
mészeti jelenségek testhelyzetekben való kifejeződései. 

Itt nem a teljesítmény számít, hanem a mozgás, az 
önkifejezés öröme. 

Nem versengünk, hanem együtt-
működünk. Szórakoztató, örömte-
li, mindkét agyféltekét stimuláló, 
készségfejlesztő mozdulatsorokat, 
agressziómentes érintéseket gyako-
rolunk. 

Kutatások által bizonyított tény, 
hogy a jógázó gyerekek állóképessége, stressztűrése, 
hajlékonysága, kreativitása , érzelmi intelligenciája, 
kapcsolatteremtési készsége növekszik. 

A jóga a gyermek minden tevékenységét, így a spor-
tot, tanulást, kapcsolatokat segíti, hatékonyabb és tu-
datosabb működést biztosít. 

Kellő érdeklődés esetén heti egy alkalommal  egy 
óra időtartamban egyeztetett napon várja szeretettel  
egyesületünk székházában az oktatói csapat  az iskolás 
korú gyermekeket.

Elérhetőség: 06/30/603-6507
Szőts Rózsa jógaoktató, jógaterapeuta,  

gyermekjóga oktató.

Olvasói levél
Krámosné  Sweitzer Andrea augusztusi, az „Egy életet 
adsz betegségednek, adj egy esélyt az életednek” című 
írására szeretnék egy pár gondolattal reagálni:

Én 2003-tól a pécsi tüdőgondozónak  betege voltam! 
2014-től rendszeresen járok Andreához, karban tarta-
ni a testem, és a lelkem!  SIKERESEN! KELL, HOGY 
ÍRÁSOMMAL, ÉS BIZONYSÁGOMMAL TÁMO-
GASSAM, A FELHÍVÁSÁT! Én, akit csak ismerek, 
mindenkit bíztatok, hogy jöjjön velünk gyógyulni!  
Sajnos, úgy látom nagyon sok a kifogás, amit saját ma-
gunknak kitalálunk. Sokat számít a kényelem, a lusta-
ság, és a „miért menjek”? A Tüdőgondozó  Intézet  ál-
tal felírt  3 db gyógyszert, és a kardiológián felírt  
gyógyszerek közül  is 1-et elhagyhattam az orvosok 
legnagyobb megdöbbenésére!

GYERTEK ÉS GYÓGYULJATOK! Emlékszem olyan 
sokan voltunk a legelső alkalommal (a vasasi iskolá-
ban), amikor Szőts Rózsa először tett felhívást, a jógá-
ra. Ha valami bajod van, vagy csak jó társaságban 
akarsz ellazzulni, itt a helyed!

A foglalkozás úgy kezdődik, hogy az oktató megkérde-
zi, kinek, mi fáj? És arra a testrészre dolgozik az egész 
társaság, mert mindenkinek érdeke, hogy a társa 
gyógyuljon, és megszabaduljon a fájdalmától. Nagyon 
jó csapat vagyunk.  Ha gyógyulni akarsz, itt a helyed. 
Testileg lelkileg, mindent megkapsz.

Szeretettel  várunk! 

Ámánné Bencze Médi 
a Napüdvözlet Egyesület tagja,
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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 Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden va-
sárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés  
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Szeptember 11. Vasárnap 11.00
– Szeptember 25. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (09.03.)

Vasárnap (09.04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (09.10.)

Vasárnap (09.11.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09.17.)

Vasárnap (09.18.)

–

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09.24.)

Vasárnap (09.25.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10.01.)

Vasárnap (10.02.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szeptemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi le-
zárt sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására 
szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Rag-
ács György keramikussal a szerződést megkötöttük a 
munkára és az előleget átvette. A kereszt elkészülése 

várhatóan az őszre valósul meg. A Mecsek Takaréknál 
vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő ado-
mányukat. A kereszt elkészítéséhez még 250.000 Ft 
szükséges, jelenleg a számlán 198.000 Ft van!

a számlaszám: 50300037-10604519

Kolping hírek

RUHAÁRUSíTÁST
TARTUNK

szeptember 14-én, 21-én, és 28-án
(szerdai napokon) 14-18 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!

Lukács János vállalkozónak 
köszönetünket fejezzük ki 

a kerítésbontásból származó 
törmelék elszállításáért! 
Köszönetet mondunk 

a közmunkásoknak is a Kolping-ház 
környezetének rendbe tételéért!

A Kolping Családi Egyesület vezetősége

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

Körzeti orvosok
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.

Állatorvos 
dr. hartung istván Hird, Szathmáry György u. 32,; 
Tel.: 267-257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség,  
sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887;   vasas: 0-24-ig, 70/346-5183 

hird:    0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása:
Hétfő-szerda-csötörtök:  8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd:   8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek:    8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szombat-Vasárnap:  zárva

h i t é l e t
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Sporthírek

Újabb verseny a Berzében! Augusztus hónapban is sokan ellátogattak a Berze Nagy 
János Ifjúsági klubba, a főszerep ismét csak a dartsé 
volt. Versenyeink most már folyamatosak és a stabil lét-
szám is kialakult. Egyre feljebb és feljebb tesszük a mér-
cét, sokakon látszik a fejlődés. A jövőre tekintve ilyen 
arányú léptékben haladva felsőbb kategóriákban is in-
dulhatnak sportolóink! Gyakorlás-gyakorlás és sok si-
kert a vasasi dartsosoknak! A következő amatőr ver-
seny szeptember 10-én lesz! Várunk mindenkit a 
hétköznapokban is, hisz egy kis sport mindig kell! 

Hering Gyula klubvezető

Foci hírek
Egy rövid, sporttal teli nyári szünet után újra elkezdő-
dött a bajnokság a Vasasi Bányásznak, a csapat ezúttal 
Kisnyárádon kezdte meg a szezont, ahol ……-ot 
játszottak vasasiak. Fontos is a jó kezdés, hiszen a 
nyáron alaposan átalakult a Bányász kerete, az új 
játékosokat először szeptember 4-én láthatják a nézők 
hazai környezetben. Idén tíz csapattal rajtolt el a me-
gyei bajnokság negyedik osztálya, többek közt a régi 
ismerős, bács-kiskun megyei Báta is a Vasasi Bányász 
ellenfele lesz.

1.forduló:
Kisnyárádi SE – Bányász TC -:-  (-:-)
Gól:
A szeptemberi menetrend:
Szeptember 04., 17:00:  Bányász TC – Beremendi 
ÉSK II.
Szeptember 11., 16:30: Báta KSE – Bányász TC
Szeptember 18., 16:00: Bányász TC – Szászvári SE II.
Szeptember 25., 16:00 Olaszi SE – Bányász TC

Köszönjük a Csaba Szóda, a Vasasi Gyógyszertár és a 
Vali Bolt támogatását!

Asztalitenisz hírek
Újra kezdik felfedezni a somogyi fiatalok a pingpon-
got. Idénre a Kodály Művelődési ház kívül és belül is új 
köntösbe öltözött, és az asztalitenisz sportot kedvelők 
számára minden várakozást felülmúlóan megfelelt. 
A zöld műanyagpadló csúszásmentessé tette az aljza-
tot, és így már nem kell tartani a csúszás okozta sérü-
lésektől. A gyerekek is egy többen kedvet kapnak a já-

tékhoz, remélem, hogy közülük fognak kikerülni azok 
a későbbi pingpongozók, akik majd továbbviszik 
somogyban a nagy múltra visszatekintő asztalitenisz 
sportot. 

Bocz József

A kőbéka lassan ment…   De aki eljön, a gyaloglóversenyre, az nem! 
Október 15-én szombaton 10 órakor III. Märcz Róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny

Vasason, nem csak profiknak!
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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!

Festés, mázolás, 
 gipszkarton szerelés,

hőszigetelés
Takács Sándor e. v.

06-70/4033-978

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,

Repceméz: 1500 Ft
Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II.

Berkenyés u. 32., Tel.: 06-30-939-
2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

FRISSÍTŐ 
MaSSZÁZS

Pécs-Somogy, Somogy u. 39.
Bayerné Kovács Adrienn
Telefon: 06-20/33-27-433

Az első alkalommal 30 perces 
hát maszázs csak 900 Ft!

Kutyakozmetika 
Pécs – Somogy, Búzakalász u. 4. (Volt videotéka)

– Fürdetés, karom vágás; 
– Nyírás, trimmelés; 

Barbély Júlia: 06-20/310 - 2516
Minden kutyust várok szeretettel!

„Személyi kölcsön”
Kedvező feltételekkel

– Kölcsön összege: maximum 1.000.000,-Ft
– a hitel lejáratáig a jövedelem, nyugellátás lakossági 

folyószámlára érkezése
– az elfogadható jövedelem egyedüli adós esetén minimum 

nettó 68.775,-Ft, adóstárs bevonásával minimum nettó 
110.000,-Ft/ háztartás

– Futamidő: maximum 5 év
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok tartalmazzák!

MECSEK TAKARÉK SZÖVETKEZET
7691, Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. Tel.: 72/337-434 
7693, Pécs-Hird, Zengő u. 49. Tel.: 72/337-310

P-M Tüzelő lerakat
ajánlata

Borsodi barna dió
2100Ft/50kg/zsák
Lengyel dió
3300Ft/50kg/zsák

Akác és vegyes kemény tűzifa
méterben, darabolva, hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63.

„Személyi kölcsön”
Kedvező feltételekkel

– Kölcsön összege: maximum 1.000.000,-Ft
– a hitel lejáratáig a jövedelem, nyugellátás lakossági 

folyószámlára érkezése
– az elfogadható jövedelem egyedüli adós esetén minimum 

nettó 68.775,-Ft, adóstárs bevonásával minimum nettó 
110.000,-Ft/ háztartás

– Futamidő: maximum 5 év
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok tartalmazzák!

MECSEK TAKARÉK SZÖVETKEZET
7691, Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. Tel.: 72/337-434 
7693, Pécs-Hird, Zengő u. 49. Tel.: 72/337-310

SHV_2016-09.indd   12 2016.08.26.   21:54:35


