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A kőbéka lassan ment…   De aki eljön, a gyaloglóversenyre, az nem! 
Október 16-án vasárnap 10 órakor III. Märcz Róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny

Vasason, nem csak profiknak!

MEGHÍVÓ
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Pécs-somogyi áldozatainak állított  
emlékoszlop ünnepélyes avatására, 

ökumenikus felszentelésére
Időpont: 2016. október 22. 11.30 óra
Helyszín: Pécs-Somogy, Hősök kertje 

(templom előtti tér)
Ünnepi beszédet mondanak Őri László, 

Pécs alpolgármestere és Pető Sándor, 
az 56-osok Szövetségének Baranya 
megyei elnöke. Ünnepi műsort ad 

a Pécs-somogyi Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület irodalmi köre. 

A rendezvény szervezői az 
'56-osok Szövetségének Baranya megyei 
Szervezete és a Pécs-somogyi Kulturális 

és Környezetvédelmi Egyesület

Október elseje az Idősek Világnapja, október 
az Idősek hónapja. Ebből az alkalomból őszinte szeretettel 

és tisztelettel kívánjuk, hogy derűsen, jó egészségben, 
a család nyújtotta örömökkel  töltse éveit minden szépkorú. 

Szívből kívánunk jó egészséget és hosszú boldog életet.
A szakszervezet vezetősége

Óbecsey István

Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet
Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek!
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok Őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket,

Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett,
Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet, elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek,
S mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek,
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!

A Városi Civil Pályázat ZÖLD FŐVÁROS kate-
góriájában elnyert támogatás által elkészült 

Közösségi tér 
átadó és névadó ünnepségére és egyedi 

készítésű házszámtábla avatásra kerül sor
2016. október 22. 14 órakor
/Somogy, Búzakalász u. 47./

Ebből az alkalomból lehetőség lesz  
a Művelődési házban elérhető sportolási 

lehetőségeket kipróbálni:
  Jiu-jitsu, Taek-won-do
   Aerobik, Spinning
      Ping-pong 

GYERE EL! PRÓBÁLD KI! VÁLASSZ!

1956. október 23.
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Köszönet
A Pécs-somogyi Kulturális és Környezet-
védelmi Egyesület Honismereti körének 
nevében szeretnék köszönetet mondani 
Berényi Zoltán és Hang József uraknak a 
Bányászati, Iskolatörténeti múzeumaink 
anyagának tárolásáért és megőrzéséért. A 
visszarendezésben Peti Attila, Baumann 
Rudolf uraknak a rendkívül kényes, nagy 
odafigyelést igénylő lelkiismeretes, aktív 
munkájukért, melynek eredményeként a 
két múzeum felújítva várja látogatóit. Se-
gítettek még Ábel József, Orsós Imre 

urak, kiknek köszönettel tartozom. A 
múzeumok rendbetételének, takarításá-
ban végzett munkájukért Szűcs Béláné 
Irénke és Telekné Feuerstahler Ancika 
önzetlen, segítőkész munkájáért, mellyel 
a két múzeum tisztán, a † Vókó János ál-
tal is megálmodott és létrehozott kiállítá-
sok méltó környezetbe kerültek vissza. 

Az iskoláskorúak látogatásán kívül a 
Néprajzi Múzeum:október második he-
tében, október 8-án 15-17 óráig várja a 
Somogy múltja iránt érdeklődő lakossá-
got, bemutatóval, tárlatvezetéssel.

Bányászati és Iskolatörténeti múze-

um: november 11-én 16-18 óráig fogad-
ja látogatóit.

Néprajzi Múzeum: december 10-én 15-
17 óráig a karácsonyváró előkészületek-
kel, somogyi szokásokkal foglalkozunk.

A múzeumokba a belépés díjtalan.
Szeretettel várunk minden somogyi 

lakost, fiatalt és idősebbeket, volt honis-
mereti tagokat.

Tisztelettel: 
† Vókó János
Hámori Istvánné 
a honismereti kör vezetői 

Csupaszív Vándorkupa 2016.
Idén is díjazzuk a helyi támogatókat és az önkénteseket 
Idén második alkalommal szervezzük meg a CsupaSzív 
vándoRkupa és Önkéntes Díj átadást decemberben a Vasa-
sért Egyesület szokásos és nyilvános Szakmai Napjával és 
éves beszámolójával egybekötve. A tavalyi jól sikerült ese-
ményt rendszeressé szeretnénk tenni és minden évben elis-
merni a közösségért tenni hajlandó cégeket és magánszemé-
lyeket. Bár az időpont még távoli, már most érdemes tenni 
érte, hiszen az idei év jó cselekedeteit ismerjük el. Olyan vál-
lalkozásokat, támogatókat, egyesületeket, csoportokat, szak-
köröket, gyülekezeteket, társulatokat, közösségeket, klubo-
kat, szervezeteket keresünk, akik 2016-ban a legtöbbet 

tettek/teszik, adományoznak településeinkért, Somogyért, 
Hirdét és Vasasért. 

A díjazottat szavazás eredménye dönti el. A javaslatokat 
helyi szervezetek, közösségek adhatják le december 9-ig 
bármilyen formában szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén is megéri önkénteskedni! Próbáld ki, mi-
lyen sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz  - legyen az 
bármilyen terület, végezd munkád lelkiismeretesen és bízz 
abban, hogy nyilvánosan is elismerésben részesülsz. Egyúttal 
a z önkénteseket foglalkoztató civil szervezeteket arra kérjük, 
hogy vegyenek részt decemberi rendezvényünkön és jelöljék 
legfeljebb 2 önkéntesüket elismerésre, meghálálva nagylelkű 
munkájukat, melyre nem sajnálták idejüket, energiájukat. 
Vasasért Egyesület 72/337-838, kobeko.muvhaz@gmail.com

- magas fűtőérték: 3000-3600 Kcal/kg , 
   ami két kg tűzifával egyenértékű;
- bármilyen vegyestüzelésű kályhában 
   vagy kazánban elégethető;
- helyi fűtőanyag, alacsony a szállítási költség;
- versenyképes ár.

Fűtsön olcsó, 
mecseki szénnel!

Gondoljon időben a téli tüzelőre!

Érdeklődni a 30/556-8296 és a 72/600-524 
telefonszámokon lehet.

www.pannonpower.hu/vasasi-szen

A VASASI FEKETESZÉN IDEÁLIS MEGOLDÁS CSALÁDI 
ÉS HÉTVÉGI HÁZAK FŰTÉSÉRE.

SHV_2016-10.indd   2 2016.10.02.   19:17:00



 2016. október További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 3

Önkormányzati hírek
Szeptember közepére a terveknek megfelelően elké-

szült a régi vasasi óvoda felújítása. Az építők és az 
Elszámolóház alkalmazásában lévő helyi közmunkásaink 
gyors és szép munkát végeztek. 

Az öreg épület és a csatlakozó volt önkormányzati lakás 
összenyitásával egy új, korszerű létesítménnyel gazdago-
dott Vasas. Az épület tetőzete megújult, valamennyi nyí-
lászárót kicserél ték és az épület hőszigetelése is megtör-
tént. Az épület teljes fűtési rendszerét, gépészetét 
korszerűsítették. Minden helyiség új burkolatot kapott. Az 
udvari melléképületeket és a régi kerítést elbontották, új 
kerítést készítettek. Az udvaron megtörtént a terep rende-
zése, parkosítása. Itt szeretnék köszönetet mondani a helyi 
közmunkásainknak az elvégzett munkájukért és az óvoda 
alkalmazottainak, akik a költözéssel járó feladatokat zök-

kenőmentesen ellátták. Mint már korábban jeleztem, az 
óvodások kb. egy évig fogják használni ezt az épületet, a 
Kultúrotthon felújítása rövidesen meg fog kezdődni és ha 
az is elkészül, a hirdi óvoda is felújításra kerül.

Közmunkásain lassan belakják az új telephelyüket. Ki-
sebb átalakítások még hátra vannak, remélhetőleg ezek a 
munkák is elkészülnek. Ígéretet kaptunk a Biokomtól, 
hogy az épület hiányzó bútorzatát is meg fogjuk kapni. A 

választókörzeti keretből további 200.000 Ft-al próbálom 
segíteni az épület igények szerinti belakását. Úgy látom, 
ezen a területen jó úton haladunk, remélem, hogy a köz-
munkások számára egy minden szempontból kielégítő 
telephelyet tudunk létrehozni.

Az óvoda átalakításakor nyolc közmunkást elvett az 
Elszámolóház a területről, ezért hetekig nehézségek 
adódtak a területeink gondozásában. Mára már ez is 
megoldódott, kérésemre és a közmunkások megelégedé-
sére ismét visszakerültek a régi munkakörükbe.

Évek óta nagy fejtörést okoz Hirden a Pázsit és Harang-
virág utca burkolatának felújítása. A lakosság jogosan 
kifogásolja az út állapotát. Ezt a valamikor aszfaltos utat 
már kátyúzni sem lehet, mert annyira rossz állapotban 
van. A felmérések alapján az aszfalt burkolat teljes felújí-
tásának költsége 4 MFt-ba kerülne. Még 2015-ben a Te-
lepülésrészi Önkormányzat a lehetőségeit figyelembe 
véve 160 eFt-ot adott a munkák elvégzéséhez abban re-

ménykedve, hogy a hiányzó összeget a város vagy a 
Biokom hozzáadja. Sajnos ezt mindeddig nem sikerült 
elérni. A Biokom munkatársával és a Városfejlesztési Fő-
osztály vezetőjével történt megbeszélés következménye-
ként ígéretet kaptam arra, hogy a 2017. évi útfelújítások 
csomagjába az említett utcák felújítása, aszfaltozása is 
meg fog történni. Most már nagyon remélem, hogy ez 
megvalósul, erre nagy figyelmet fogok fordítani. Az így 
megmaradt 160 eFt összeget a lakossági igények kielégí-
tésére fogjuk fordítani. Várhatóan néhány napon-héten 
belül elvégzi a Biokom a Zengő utcai buszmegállónál 
nyíló és a „zubogó” felé vezető kis utca martaszfaltozását.

Huba Csaba
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Érték-tár plusz

Növényfalak Vasasról előkelő szállodákba
Belovárecz Gabriella, tősgyökeres vasasi, a helyben működő Belcat Bt. társtulajdonosa. Cégük tevékeny-
sége igazán egyedi, az Érték-tárba mégsem került bele, pont azért, mert amit csinálnak egyik kategóriába 
sem fért bele. Ismerkedjünk meg velük!

– Mikor megtudtam, hogy Ti itt vagytok 
és tevékenykedtek nagy örömmel több 
embernek is elmeséltem, hogy mit láttam. 
Az általános reakció az volt, hogy igen 
tudom, hogy van ott valami, mindig lá-
tok növényeket és jövés-menést az udva-
ron, de nem tudom, mivel foglalkoznak. 
Akkor most meséld el légy szíves, mivel 
foglalkoztok pontosan ott a Szövetkezet 
utca elején a faajtó mögött. 

– Tartósított növényekből készült bel-
téri dekorációkat készítünk, amelyekkel 
gyakorlatilag becsempészünk egy kis zöl-
det és természetet a mai rohanó világban 
az emberek munka és lakókörnyezetébe. 
Ezek a természetes dekorációk lehetnek 
zöldfalak, készülhetnek mohából, egyéb 
növényi részekből, vagy zuzmóból. 
Emellett készítünk még  díszfákat, abból 
is több méretet, fajtát, amik lehetnek 
cserje formájúak, vagy koronás fa, illetve 
bonsai méretűek. Mindezen kívül még 
csinálunk gömböket, és egyéb formákat, 
logókat, feliratokat, betűket. Elég sokrétű 
a tevékenységünk. Ez a széles termékkí-
nálat, illetve az egyedi elképzelések kivi-
telezése, és a gyorsaság azok a tényezők, 
amelyek szerepet játszanak abban, hogy 
cégünk kiemelkedik világviszonylatban a 
versenytársak közül. Vállaljuk a növény-
falak és dekorációk felrakását is, ezért 

dolgozóink elég sokat járnak külföldre is. 
Megrendelőink többnyire irodák, szállo-
dák, üzletközpontok, kiállítás szervezők. 
Jelenleg nagyobb részben exportra szállí-
tunk, főleg Olaszországba, de vannak 
már norvég, francia, horvát, osztrák vi-
szonteladóink is. Termékeink világszerte 
jelen vannak. 

– Véletlenül csöppentél ebbe a szak-
mába, vagy mindig is valami ilyesmit 
szerettél volna csinálni? 

– Eredetileg humán menedzser sza-
kon végeztem, amit most a cégvezetés-
ben nagyon jól tudok hasznosítani. 

A növényekkel való foglalkozás gya-
korlatilag Francoval, a férjemmel együtt 
jött. Ő 30 éve dolgozik ezen a területen, 
egy alapanyaggyártó és forgalmazó cég-
nek – Verdissimo - a közép-kelet-euró-
pai területi igazgatója. Eleinte mindent 
én csináltam a cégben, a szállításszerve-
zést, az adminisztrációt, a rendelést, de 
ezen már túlnőttünk, most már a koor-
dinációs, vezetői feladatokat látom el. 

– Hogy kezdődött a cég története?
– A Belcat Bt. 2006-ban alakult. Ekkor 

még Olaszországban éltünk, és onnan 
kezdtük el az alapanyagot népszerűsíteni 
Magyarországon. Elég nagy falakba üt-
köztünk, mert a szárazvirág kultúra na-
gyon meghatározó a mai napig is ha-
zánkban. Aki szárazvirágot értékesít, 
annak nem volt érdeke, hogy egy tartó-
sabb életszerűbb termék is bekerüljön a 
hazai piacra. Ekkor a Verdissimo cég te-
rületi képviselői voltunk. Lassacskán let-
tek partnereink, vásárlóink, eleinte főleg 
virágboltok, aztán bemutatkoztunk a 
Hortus Hungaricus-on 2010-ben. Ez egy 
virágkiállítás Sziget szent miklóson. Idő-
közben a díszdobozos „örök” rózsaszállal 
bekerültünk a CBA üzlethálózatba, illet-
ve a Mol, Shell és Agip autópályás töltő-
állomásaira. 2013 elején jött az ötlet, 
hogy kezdjünk el zuzmó paneleket gyár-
tani. Ez egy gyors történet volt, ami gya-
korlatilag meghatározza a mai létünket 
is. Először kipróbáltuk, hogy tudunk-e 
ilyent csinálni. Aztán 6 hetem volt, hogy 
megszervezzem az egészet, találjak em-

bereket, és hogy 50 m2-t kivigyünk a mi-
lánói lakberendezési vásárra. /HOMI 
Milano 2013/. Ez a Szövetkezet utcai lé-
tesítmény volt az egyedüli rendelkezésre 
álló, használható épület, amit hirtenlen 
ki tudtunk bérelni. Két nap alatt összeállt 
a fejemben, hogy kb. milyen lépésekben 
hogy lehet ezt megvalósítani. 

Eleinte úgy volt, hogy egyfajta termé-
ket fogunk csak csinálni, de közben kide-
rült, hogy az ügyfelünk, akivel a kiállítá-
son részt vettünk nem akarja elkötelezni 
magát állandó rendelésekkel. A dolgozók 
meg itt voltak, ki kellett találni valamit, 
hogy ne küldjük haza őket. Így hát bele-
vágtunk a folytatásba. Jelenleg már 15-en 
dolgozunk a cégben és időnként van egy-
két beugró is.

– Honnan tudtok beszerezni ilyen 
nagy mennyiségű növényt? Van esetleg 
környékbeli beszállítótok is? 

– Tartósítást nem végez rajtunk kívül 
Magyarországon senki. Minden növény-
nek megvan a saját specifikuma, hogy 
mikor melyik évszakban lehet leszedni, 
és hogy levágás után mennyi időn belül 
kell tartósítani. Ez mögött egy nagyon 
nagy kutatás-fejlesztési tevékenység áll. 
Negyven-ötven féle növénnyel dolgo-
zunk, nagyobb részét attól a cégtől sze-
rezzük be ahol a férjem értékesítő, de a 
világ minden tájáról, pl. Kolumbiából is 
hozunk alapanyagokat. A legegyszerűb-
beket elkezdtük mi is tartósítani, fejlesz-
tettük a technológiát, a mohát és a 
gömbmohát mi készítjük, itt a szárított 
vagy a nyers alapanyagot vásároljuk. 
Magyarországról is veszünk, csak itt a 
természetvédelmi törvény szabályozza 
ezt a kérdést, hogy milyen védettségű 
területről mennyi és milyen növényt le-
het begyűjteni, hogy ne károsítsa az öko-
szisztémát, mert ezek nem olyan gyor-
san növő dolgok.  A környékről nem 
sikerült, mert itt minden tájvédelmi kör-
zet, vagy természetvédelmi terület. De 
vásároltunk mohát pl. budapesti cégtől, 
akik tudomásom szerint azt Borsod-
Abaúj-Zemplénben gyűjtöttek be.

– Ezeket nem lehetne termeszteni? 
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– Van, amit igen. Nálunk a moha lesz 
a következő próbálkozás. Ha megnézzük 
a kertjeinket, megtapad a falon, ott van a 
háztetőn. Úgy kell kialakítani a termesz-
tést, hogy felszedhető legyen. De szeret-
nénk nekiállni a borostyán tartósításának 
is. Ebben például tudnánk úgy együttmű-
ködni az egyesületekkel, vagy azokkal, 
akik a parkokat rendben tartják, hogy ha 
már a sövényt úgyis vágni, metszeni kell, 
akkor csak a metszést össze kell hangolni 
a tartósításra legmegfelelőbb időponttal. 
A buxus, a hedera, olyan növény, amit mi 
is használunk. Ezekért tudnánk fizetni, 
amivel mindenki jól járna. 

– A megrendelőitek többnyire nem 
magánemberek. Tudtok azért nekik is kí-
nálni valamit, ami egy lakásban is elfér 
és dekoratív?

– Kisebb falakat eladnunk magánem-
bereknek is, vannak kisebb képeink, ró-
zsák, tudunk csinálni kisebb kom-
poziciókat. Itt az üzemben nem arra 
vagyunk ráállva, hogy közvetlenül érté-
kesítsünk, de vasasiak és a környékbe-
liek kedvezményt élveznek nálunk. Most 
lesz kész az új honlapunk. Talán lesz egy 
webshop is később, ahol a kisebb dolgo-
kat meg tudjuk jeleníteni és majd ren-
delni is lehet. 

– Miért tartod fontosnak, hogy itt hely-
ben legyen a vállal ko zásotok? 

– Eleinte ez egy kényszermegoldás 
volt, de mindig is fontos volt nekem a 
helyi kötődés. Tősgyökeres vasasi va-
gyok. Ezért is lettem egyesületi tag, hogy 
tehessek a közösségért. Mostanra vi-
szont dolgozóink nagy része vasasi, és ha 
van lehetőségem bővülésre akkor a kör-
nyékbelieket részesítem előnyben. Mivel 
főleg női munkaerőre van szükségünk a 
családanyáknak sokkal könnyebb, ha 
nem megy el az értékes idejük utazásra. 

– Sokat jársz-kelsz a világban, van 
összehasonlítási alapod. Milyennek látod 
Vasast és a vasasiakat? 

– Én sokfelé éltem már a világban, 
Olaszországban, Angliá ban, Hollandiá-
ban, de az országon belül is, és mégis visz-
szajöttem ide. Szeretnék valamit tenni 
ezért a településért. Felháborít az, hogy 
Pécs mennyire nem áldoz a fejlesztési for-
rásokból Vasasra. Azzal tudok itt valamit 
tenni, hogy helybelieket foglalkoztatok. 

Alapvetően azt gondolom, hogy mi 
magyarok sokat panaszkodunk, és keve-
set teszünk. Ha nézzük pl. Hollandiát, ott 
a lakosság 80%-a nem rendelkezik saját 
tulajdonú ingatlannal, lakást bérelnek. 

Vasason egy kisebb háza mindenkinek 
van, nagyon kevés az, aki bérel. Nem tud-
juk értékelni azt, amink van. A világ nagy 
részén nagyvárosokban, emeletes házak-
ban, kicsi lyukakban laknak az emberek, 
itt Vasason meg mindenkinek van kertje 
és lehetősége arra hogy t állatokat tartson, 
termesszen zöldséget. Európában a kert 
nagyon nagy érték. Rengeteget fizetnek 
még egy olyan sorházért is, mint ami a B 
utcában van. Már önmagában az, hogy ki 
tudunk ülni az udvarra, és hogy van kap-
csolattartás a szomszédok között nagyon 
nagy szó. Budapesten rácsos ajtók vannak 
az emeletek között is. Pármában már 
nem mernek kimenni az utcára, egyes 
környékeken fényes nappal is veszélyes 
egyedül közlekedni. Mi egyelőre még itt 
nyugodtan sétálgatunk, akár késő este is. 
Tudatosítani kell magunkban, hogy mi-
lyen jó dolgunk van, hogy számíthatunk a 
szomszédunkra,  hogy sötétben is haza 
merünk menni. Még mindig vannak lel-
kes érzületű emberek, akik polgárőrnek 
mennek és vigyáznak ránk. Sokkal többet 
kellene fókuszálni az értékekre és a köz-
vetlen környezetünkre, ami máshol ab-
szolút hiányzik, úgyis csak ezeket tudjuk 
befolyásolni, ezeken tudunk javítani, épí-
teni, gondozni és ebből lehetne előnyt 
kovácsolni. És azt is vegyük észre, hogy 
milyen festői környezetben élünk. Meg 
kell nézni a bekötő útról a falu látképét, 
képeslapra való. Nem szabad megenged-
nünk, hogy olyan gyerekek nőjenek fel, 
akik tönkre teszik a buszmegállókat, táb-
lákat, azt a kevés dolgot ami Vasasnak 
jutott a városfejlesztésből, és azokat amit 
a közmunkásaink fáradságos munkával 
rendbetesznek. Össze kell fogni itt hely-
ben az egyesületekkel és megtanítani az  
embereket arra gondolni, amijük már 
megvan, a jót látni és értékelni, akkor 
több jó is fog velük történni, jobb hangu-
latúak is lesznek, akkor talán eszükbe jut 
tenni valamit magukért és a közért. 

– Múltkor mesélted, hogy kezditek ki-
nőni a helyeteket. Ugye azért nem hagy-
játok itt Vasast? 

– A közelmúltban béreltünk egy másik 
telephelyet itt a környéken, de nem elég. 
Valami megoldást kell sűrgősen találnunk 
a helyszűkére, de még nem tudom milyen 
irányba fogunk elindulni. Folyamatosan 
járok-kelek nyitott szemmel. Nem jó, hogy 
így szét vagyunk szabdalva, hatékonyab-
bak lehetnék egy nagyobb telephelyen. Ed-
dig a döntéseimben nagyon figyelembe 
vettem azt, hogy vasasiak maradjunk, 2-3 
főt kivéve  vasasiak, somogyiak dolgoznak 
nálunk, azonban  egy bizonyos ponton túl 
nem lehet ezt előtérben tartani.  Amikor 
már a termelékenységet, vagy a megrende-
lés kiszolgálását veszélyezteti, hogy össze 
vagyunk zsúfolva, vagy gátolja a további 
fejlődést, akkor lépni kell. Úgy gondolom 
Vasasnak is érdeke, hogy megtartson egy 
fejlődőképes vállalkozást itt helyben ezért 
nagyon bízom abban, hogy az Önkor-
mányzattól segítséget kapunk. 

– Van két fiad. Tovább viszik az üzletet? 
– Ők még nagyon kicsik, bár voltak 

már hasonló meggondolatlan kijelenté-
seik. Természetesen azért dolgozunk 
ilyen sokat, hogy hagyjunk valami érté-
keset magunk mögött amit esetleg a gye-
rekeink is tovább vihetnek. 

Szerintem a vállalkozást úgy kell ki-
alakítani, hogy ne tőlem függjön, úgy kell 
szervezni a munkát, hogy mindenki tud-
ja a dolgát. Meg kell találni a megfelelő 
embereket, akik értik a dolgukat és akkor 
megy a vállalkozás magától. Egyébként 
szeptembertől már a fiaim is ide járnak a 
helyi általános iskolába, nem akartam, 
hogy úgy nőjenek fel, hogy nincsenek va-
sasi barátaik, kötődésük. 

– Igazán megszívlelendő és elgondol-
kodtató szavakat hallottunk Tőled. Re-
méljük, még sokáig vasasi vállalkozás 
lesz a Belcat Bt. Köszönöm a beszélgetést! 

Tóthné Dobos Éva
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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

Moldova György a Mecseki bányászoknál
Moldova György szeptember 19-én délután megláto-
gatta a Pécs Somogyi Nyugdíjas Klub és a Vasasi Bá-
nyász Nyugdíjas Szakszervezetek irodáit, ahol baráti 
beszélgetést folytatott a klubok tagjaival, és az egykori 
bányászokkal. Látogatásának elsődleges célja, hogy új 
könyvéhez adatokat, információkat és történeteket 
gyűjtsön. A könyv, melynek  megjelenését jövő év kö-
zepére tervezi, és aminek címe „0,9%”, a Mecsekben 
jelenleg élő, egykori bányászok életét, és azok minden-
napos küzdelmeit kívánja feltárni. Tudni való, hogy 
egykor Moldova György főiskolai éveit több hónapra 
megszakítva, fizikai munkásként dolgozott a Komlói a 
szénbányában. Munkájához jó erőt és egészséget kívá-
nunk!

Bocz József

Dr. Biró József
1944–2016

„Csehimindszent után jön Csipkerek,
valaha én itt voltam kisgyerek.
Felnőttségben visszatérek gyakran,
itt legyek én végleg mozdulatlan.”

Dr. Biró József, okleveles bányamű-
velő mérnök, komlex tervező-
elemző szakközgazdász, a bányá-
szati szaktudományokból a „doctor 
universitatis” cím viselője, a Me-
cseki  Szénbányák és a Pécsi Erőmű 
Rt. volt dolgozója váratlanul el-
hunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tója 2016. október 3-án volt a pécsi 
köztemető nagytermében.

1944-ben született Csipkerek köz-
ségben Vas megyében uradalmi 
cselédek gyermekeként. A bányá-
szattal 1958-ban került kapcsolat-
ba, amikor Komlóra költözöttt. 
 Bányászattal kapcsolatos tanulmá-
nyait is itt kezdte vájáriskolásként. 
Mivel mindig jó tanuló volt, ezért a 
tudásszomja a Bányaipari Techni-
kum felé vitte őt, ahol középvezetői 
aknász végzettséget szerzett. Ezt-
követően a Miskolci Nehézipari 
Egyetem gépész szakán diplomá-
zott le. Tanulmányai befejezése 

után először a Mecseki Szénbányák 
Kossuth Bányaüzemébe aknász-
ként, majd 1974-től Vasas Bánya-
üzembe főmérnök helyettesként 
dolgozott. Az 1986-os évet köve-
tően pedig szakközgazdász diplo-
mát szerzett Pécsett. 

Bányászattal foglakozó publiká-
ciói az országos bányászati szakla-
pokban folyamatosan jelentek meg. 
Állandó szerzője volt a Pécsi Szem-
lének is, ahol a bányászattal kap-
csolatos írásai rendszeresen megje-
lentek. Újságunk olvasói pedig, az 
általa írt „Vasasi kulturális élet”, cí-
mű sorozatát már évek óta olvas-
hatták. Távozása nagy űrt okozott, 
mind családja, mint munkatársai 
körében. Évekig tartó önzetlen, lel-
kes munkáját utólag is köszönjük 
neki, és egy megkésett bányászkö-
szönéssel búcsúzunk most tőle, 
Jószerencsét.

Bocz József
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Berze október

Szeptember hónapban is sokan ellátogattak a Berze 
Nagy János ifjúsági klubba, a főszerep ismét csak a 
dartsé volt. Versenyeinkre egyre többen jelentkeznek 
és az érdeklődők is nagy létszámban megjelentek! 
Gyakorlás a szokásos időpontban, következő amatőr 
verseny október 15.  Várunk mindenkit a hétközna-
pokban is, hisz egy kis sport mindig kell! 

Hering Gyula klubvezető

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet Huba Csaba képviselő Úrnak és 
Pécs város vezetőségének, valamint az áldozatok családjának 
és önzetlen segítőinknek az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc Pécs-somogyi áldozatainak tiszteltére állított emlék-
mű anyagi támogatásáért. 

Az 56-osok Szövetségének Baranya megyei Szövetsége 
és a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
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Tea-Ház 
Szeptember

A szeptemberi hónapban elkezdő-
dött az iskola, így a gyerekeknek 
vissza kellett zökkenniük a tanulásos 
hétköznapokba. A fárasztó napok 
utána a Tea- Házban ki tudnak egy 
kicsit kapcsolódni. Sokat játszottak a 
szabadban, mikor hűvösebbre for-
dult az idő elővettük az asztali cso-
csót, kártyákat, társasjátékokat. 
A  gyerekek szívesen kéz mű ves-
kedtek, ezért otthonra is felhasznál-
ható dolgokat készítettünk. Családi-
as a hangulat a Tea- Házban, szívesen 
járnak ide. Aki kedvet kapott egy kis 
kézműveskedésre szívesen látjuk.

Somogyi Klaudia klubvezető

Bányász Fúvószenekarok Országos találkozója
Tavasszal a Vasasért Egyesülettel közösen sikerült fel-
vennünk a kapcsolatot a Miskolci Bányász Kulturális 
Egyesülettel. Beszélgetésünk folyamán kiderült, hogy 
ők az egyik szervezői a Bányász Fúvószenekarok Or-
szágos találkozójának. A beszélgetést tettek követték, 
mert augusztus 27-28-ra meghívták a Vasasi Bányász 
Fúvószenekart az Országos találkozóra. Az utazási 
költséget a NKA sikeres pályázatával tudtuk megva-
lósítani, míg egyéb költségeinket a Pannonpower Zrt. 

biztosította. A 2 napos vendéglátást a házigazdák áll-
ták. Első nap Sajószentpéteren egyszerre fellépett a 
meghívott 4 zenekar mintegy 100 fővel. Nagy élmény 
volt hallgatni a csodálatos hangzást és a látvány is gyö-
nyörű volt. A különböző számokat mindig más ze-
nekarok karnagya vezényelte. A Himnusszal kezdtek 

és a Bányászhimnusszal zárták az ünnepi koncertet. 
Ezután a Vasasi Bányász Fúvószenekar Kazincbarci-
kán külön koncertet adott a főtéren, egy kivilágított 
szökőkút előtt. A koncert végén állva tapsolták meg a 
kiváló zenészeket. Vucseta László karnagy úr érdeme 
a színvonalas szereplés. Másnap reggel folytatódott a 
koncert sorozat a Görög katolikus templomkertben. 
Olyan jól sikerült, hogy a parókus úr a saját misebo-
rát sem sajnálta a zenekarnak elkínálni.  Rövid pihenő 
után Miskolc-Tapolcára mentünk ahol a többi zeneka-
rokkal együtt az ősparkban menetzenével örvendez-
tették meg a fürdő vendégeket. A szűnni nem akaró 
tapsviharban még ráadást kellett fújniuk. Végezetül a 
Bányászhimnusszal ért véget az Országos ta-
lálkozó.

Vasasi Szent Borbála Egyesület

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók! 

Sok szeretettel várjuk 
újabb ruhavásárunkra!

Helyszín:  
Pécs-Somogyi Baptista Imaház 

Csap u. 10-12.
Időpont: 

2016. október 19:    8-18-ig
2016. október 20:    8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák  
nagy választékban!

Megújult árukészlettel 
100-200 Ft/db-ért kapható!
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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
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ok
o m o g y ird a sa s

írünk anS VH VHS
www.shvonline.hu

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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2017-es falinaptár
Kedves olvasók! 2017-ben is kiadásra kerül Újságunk 
naptár melléklete – részletek a www.shvonline.hu olda-
lon –, amelyen hirdetési felületek vásárolhatók, a tavalyi 
áron. Amennyiben érdeklődik, az info@kobeko.hu 
 email címen, vagy a 72/337-838-as telefonszámon jelez-
heti vásárlási szándékát. További információt ad: Beré-
nyi Zoltán (20/480-7663) Dobos Éva: (30/997–0993) 
Várjuk mielőbbi jelentkezését, mert korlátozottak a felü-
letek.

Köszönettel: az SHV szerkesztősége.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107

Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey J. u. felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708; H., Sz., P.: 8.00-12.00; K., Cs.: 13.00-17.00

Gyermekorvosok: Somogy, Vasas, Hird: Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

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

Körzeti
orvosok:Lábbelik és táskák javítása,

zippzár bevarrások

Szövetkezet u. 15.

20/472-97-66

Nyitva, hétfőtől–péntekig:
7 –12 ; 13 –1600 00 00 00

Schneider Pál

CIPÉSZ
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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
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor  
bibliaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés  
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Október 9. Vasárnap 11.00
– Október 23. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (10.01.)

Vasárnap (10.02.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (10.08.)

Vasárnap (10.09.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10.15.)

Vasárnap (10.16.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

16.00 Mise

Szombat (10.22.)

Vasárnap (10.23.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10.29.)

Vasárnap (10.30.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Októberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

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

Kedves Testvérek!
Szeretettel hívok mindenkit október 
3-ik vasárnapjára (2016. 10. 16.) a 
Pécs-vasasi templomba, a 11.30 óra-
kor kezdődő szentmisére, melyet a 
bányában elhunyt hősi halottakért, az 
összes elhunyt bányászért és hozzátar-
tozóikért ajánlok fel!

Imádkozzunk együtt !
Kérem, fogadják el meghívásomat!

Bízva megjelenésükben:
Kövesi Ferenc plébános

Tisztelt Hirdi, Vasasi, 
Somogyi polgárok!

Szeretettel meghívunk minden 
adakozót és érdeklődőt 2016. ok-
tóber 29-én szombaton, 11 óra-
kor a hirdi régi temetőbe (Ken-
dergyárral szemben) az elkészült 
új kereszt felszentelésére.

A keresztet Kövesi Ferenc plé-
bános áldja meg a hívek örömére!
Hálásan köszönünk minden jó 
szándékú adományt!

KÖSZÖNET
Édesapám Osváth Imre, született Nosz-
lopon 1914. január 04-én. Pécsváradon, 
a Temető u. 4-ben lakott 1954. február 
09-én bekövetkezett haláláig. Aznap 
Vasason, Petőfi-aknán délutános mű-
szakban dolgozott bányászként, amikor 
röviddel a műszakkezdés után bánya-
omlás történt. Heten rekedtek bent. A 
mentés során 1 főt hoztak ki élve, a töb-
biek meghaltak, köztük édesapám is. 
Évtizedek múltak el, amikor véletlenül 
találkoztunk egy bányamentővel, aki 
részt vett abban a mentésben, és emlé-
kezett édesapám nevére is. (Az ő el-
mondása erősített meg abban, hogy az 
egész omlás nem volt véletlen. Azt 
mondta, a főtét az előző műszak oly 
mértékben kirabolta, és nem biztosítot-
ta kellő mértékben, hogy ennek a bal-
esetnek be kellett következnie. Azt még 
tudni kell, hogy ennek a brigádnak a 
tagjai 1 fő kivételével, mind volt kato-
natisztek és csendőrök voltak. Osztályi-
degenek. Ez az akkori idők politikai le-
számolása is lehetett…)

Ezek után kezdtük végig járni a bá-
nyász emlékhelyeket, hogy szerepel-e 

édesapám neve valahol. A volt társai kö-
zül a vasasi templomon elhelyezett em-
léktáblán és a temetőben is találtunk 
neveket. Kerestük Komlón és a Hősök 
terén is, de az övét nem találtuk. E köz-
ben kerültünk kapcsolatba a Vasasi 
Szent Borbála Egyesülettel. Sikerült 
megszereznünk a „Nem szól már a 
klopácska” című könyvet, amiben meg-
találtuk édesapám nevét. Az Egyesület-
tel egyre szorosabbra fűzött kapcsola-
tunk alapján jutottunk el Kövesi Ferenc 
plébános úrhoz és kérésünk meghallga-
tásra talált: Az Egyháztestület a fent leír-
tak után a hozzájárulásukat adták, hogy 
a vasasi templom falán lévő emléktáblá-
ra utólagosan, a mi költségünkön 
bevésestessük édesapám nevét.  Azért is 
kértük ezt, mivel szerencsére él még 
édesanyám, - aki idén 96 éves - neki na-
gyon nagy lelki megnyugvást jelentene, 
ha a férje neve meg lenne örökítve. 

Köszönöm az ügyben a teljes körű 
segítségét Kövesi Ferenc plébános úr-
nak és Ruzsicsics Ferenc elnök úrnak! 

Pécsvárad, 2016. szeptember 01.
Tisztelettel:

Müller Lajosné (Osváth Eszter Judit)

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

Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyermekfoglalkozás
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor bibliaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus Istentisztelet

- Október 9. Vasárnap 11.00
- Október 23. Vasárnap 11.00

h i t é l e t
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 2016. október További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 11

Sporthírek

Tovább tart a sorozat
Szeptemberben biztosan nem unatkoztak a focit szerető 
vasasiak, hiszen a Bányász TC idén ősszel is minden va-
sárnap kőkemény meccset játszik. Ebben a hónapban 
több vereség mellett a vasasi csapatnak sikerült folytatnia 
egy igencsak kellemes sorozatot: immár három éve min-
den idényben elhozza a három pontot Olaszból. Akárho-
gyan szerepeljen a Bányász, akármilyen formában játszik 
a csapat, Olaszban csak a győzelem jöhet szóba. 

Így történt ez ebben a hónapban is, amikor két ko-
molyabb vereség után nyert a csapat ismét, Vasason pe-
dig bíznak benne, hogy egyre jobb formába lendülnek 
majd.

2.forduló:
Beremendi ÉSK II. – Bányás TC 9-0  (5-0)

3. forduló:
Báta KSE – Bányász TC 10-1 (7-1)
Gól: Gregorovics (21’)

4. forduló:
Bányász TC – Szászvári SE II. 1-6 (1-3)
Gól: Siklósi (8’)

5. forduló:
Olaszi SE – Bányász TC 1-2 (1-2)
Gól: Nagy J. (40’), Görgye (42’)

6. forduló:
PFC Versend – Bányász TC 2-1 (1-1)
Gól: Kun (45’)

A Vasasi Bányász köszönettel tartozik a Schiller testvéreknek 
és Lukács Tibornak a pálya rendbe tételéért, valamint a Csaba 
Szódának és a Vasasi Gyógyszertárnak a támogatásért!

Futóhírek
Amatőr futócsapatunk idén is képvisel-
te városrészünket a budapesti Wizzair 
Félmaraton futóversenyen. Bár szept-
ember közepén rendezték a versenyt, 30 
°C-os hőségben, szinte végig napon, 
minden eddiginél nagyobb tömegben 
kellett teljesíteni a 21 097 méter lefutá-
sát. Így nem csoda, hogy egyikünk sem 
tudta eddigi legjobb idejét túlszárnyal-
ni, sőt elérni sem. (Ezért az eredménye-
ket inkább most le sem írom.) Mivel a 
körülmények mindenkinek egyformán 
nehezek voltak, a helyezéseknek lehet 
örülni, különösen Schneider Pálénak, 

aki korosztályában II. helyezett lett! 
Gratulálunk! Akik a versenyen részt vet-
tek: Bodor Miklós, Papp Ferenc, Schne-
ider Pál vasasi és Schenk Ottó hirdi tár-
sunk a félmaratont teljesítette, és 
idevehetjük Borbás Adriennt is, aki a 
júniusi médiaváltóban csapattagunk 
volt. Váltóban futott Bodor Zsuzsanna 
és Taar Ilona.

Egy héttel később, szeptember 18-án 
rendezték a 25. jubileumi Verőce-Barcs 
félmaratont, ahol nagy örömünkre 
Schneider Pál korosztályos versenyét 
megnyerte! Minden elismerésünk az övé, 
csak így tovább! 

Taar Ilona

III. Märcz Róbert Nemzetközi gyaloglóverseny - 
Pécs-Vasas, 2016. október 16.

A verseny helye és programja: Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési 
Háznál Szövetkezet u. 43. – Kút u. 19. közötti 1000 m-es zárt körpálya.
A verseny nemzetközileg hitelesített, kimért pályán kerül lebonyolításra, 2016. 
október 16.-án (vasárnap) 10.00-től 15.00 óráig.
Felnőttek: 10  és 5 km-es gyalogló verseny, utánpótlás: 1, 3 és 5 km-es gyalogló 
verseny. • Amatőr iskolai és felnőtt: 1 és 2 km-es verseny.
Részletes programja:
   9:00-től  Nevezés, nevezési díj amatőröknek: 200 forint.
 10:00    Megnyitó
 11:00  10 km női, férfi, felnőtt, junior
   5 km női, férfi, ifjúsági
 12:00  3 km újonc, serdülő leány, fiú, 1 km gyermek, leány, fiú
 12:30  1 km és 2 km amatőr felnőtt és iskolai gyalogló verseny.
 13:00  Eredményhirdetés
 13:30  Olimpikonok élménybeszámolója a XXXI. nyári olimpiáról
   Tésztaparti
 15:00    Verseny zárása

Ezen a képen a C. utcai 
közterületi lépcső látható, 

amit az ott lakók saját 
költségen voltak kénytelenek 

felújítani.
Gradwohl János

Ezen a képen a C. utcai 
közterületi lépcső látható, 

amit az ott lakók saját 
költségen voltak kénytelenek 

felújítani.
Gradwohl János
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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, 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.

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!

GAZDABOLT

VASASI
Vasas, Bethlen G. u. 21.

INGYENESEN szállítunk házhoz
keddi napokon:

Takarmányt, Mol Pb gázt,

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8,00-16.00

Szombat: 8,00-12.00
Tel.: 72/337-776

Selyemvirágok, koszorúk,
mécsesek, virágföld, műtrágya

széles választékban kaphatók.

fabrikettet, stb…
zsákos szenet, 

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.
06-30/186-0922

GAZDABOLT

VASASI
Vasas, Bethlen G. u. 21.

INGYENESEN szállítunk házhoz
keddi napokon:

Takarmányt, Mol Pb gázt,

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8,00-16.00

Szombat: 8,00-12.00
Tel.: 72/337-776

Selyemvirágok, koszorúk,
mécsesek, virágföld, műtrágya

széles választékban kaphatók.

fabrikettet, stb…
zsákos szenet, 

fabrikettet,
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