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Október 18. 10.óra, Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház. Ugye Ön is ott lesz?

MEGHÍVÓ!
Kedves Somogyi, Hirdi és Vasasi lakosok! Immáron ne-
gyedszerre invitálom Önöket, a lassan már szokásos beszél-
getésre, eszmecserére, hogy közösen beszélgessünk telepü-
léseink fejlődési lehetőségeiről, az itt élők gondjairól, 
problémáiról és arról, hogy mit tehetünk a jobbítás érdeké-
ben. Aki eljön, tájékoztatást kaphat arról, hogy e rövid idő 
alatt milyen eredményeket értem/értünk el.

A korábbi három alkalommal sok hasznos véleményt, 
megoldásra váró feladatot, ötletet kaptam Önöktől. Most 
szeretnék beszámolni, hogy mi-mindenben sikerült előre 
lépni, megtalálni a megoldás felé vezető utat, ennek érde-
kében a terveim között szerepel a többi között:
Somogy, Hird, Vasas érdekében egy élhető „falu” kialakí-

tása, helyi értékeink megőrzése, fejlesztése;
mindhárom településen az eddigi „állóvíz” aktív lakossá-

gi ötletekkel való „felpezsdítése”;
a helyi emberek véleményének gyakori meghallgatása, 

és a vélemények képviselete a pécsi önkormányzatban 
úgy, hogy az ne egymás rovására, hanem az erőket össze-
fogva történjen;

olyan együttműködés kialakítása a várossal, amely a leg-
messzebb menőkig figyelembe veszi a három település-
rész érdekeit;

az itt élő és a városból kiköltözni kívánó fiatalok számára 
kedvező lakhatási/letelepedési és élhetőségi lehetőségek 
kialakítása;

az idősebbek gondjainak, problémáinak feltárása, és az 
általuk javasolt megoldások képviselete az önkormányzati 
munkámban;

az aktív lakosság részére a helyi munkahelyek növelése, 
helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi vállal-
kozók részvétele a helyben megvalósuló fejlesztésekben;

a lakosság közbiztonságérzetének javítása, és ennek ér-
dekében térfigyelő kamerák telepítése és helyi rendőr-
őrs létesítése;

a roma kisebbség számára részvétel biztosítása az újon-
nan megalakuló részönkormányzatokban;

a helyi és távolsági tömegközlekedés szervezettebbé téte-
le, a helyiek igényeihez leginkább közelálló megoldások 
kialakítása.

A beszélgetések helye, időpontja:
Vasas: Berze N. J. Művelődési Ház (Szövetkezet u. 13.) 

2014. szeptember 22. 17 óra
Hird: Faluház (Harangláb u.) 2014. szeptember 23. 17 óra

Somogy: Kodály Z. Művelődési Ház (Bányatelep u. 3.) 
2014. szeptember 26. 18 óra

Figyelem! Az elszakadás most lekerült a napirendről, mert 
úgy tűnik, több lenne a hátránya, mint az előnye! Azért szeret-
nék dolgozni, hogy a mostani keretek között több lehetőség 
jusson a mi három településünknek!

A mielőbbi találkozás
reményében,

maradok tisztelettel:

BERÉNYI ZOLTÁN

A MSZB Vasasi Nyugdíjas Szakszervezete tisztelettel meg-
hívja Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit, tagtársait 

a 64. Bányásznap
tiszteletére szervezett megemlékezésre szeptember 6-án.

Program:
8.00 Templomkert: megemlékezés, koszorúzás. 

8.45 Bányász-szobor (D. u.) megemlékezés, koszorúzás. 

Közreműködik: Vasasi Bányász Zenekar, 
Vasasi Berze Nagy János Népdalkör.

A Hirdi Nőegylet szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

2014. szeptember 13-án délután tartandó 

FALUNAPRA.
A Helyszín Zengő utcai sportpálya.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
és jó szórakozást kíván 

a HIRDI NŐEGYLET
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Lássuk a felsorolást a teljesség igénye nélkül:

A 2010. okt. 3-i választások után a következő 
pozíciókat töltöttem be: 
FIDESZ-KDNP frakció tagja, Városfejleszté-
si és Kommunális Bizottság tagja, somogyi-
vasasi-hirdi részönkormányzatok vezetője, Pécs, 
Somogy-Vasas-Hird Viziközmű Társulat Ellenőr-
ző Bizottság elnöke.

2010 okt.-tól. és 2011-ben:
• Kossuth Művelődési ház felújításához anyag-
beszerzés (170 eFt)
• Kossuth Műv. ház részleges felújítása (Polgár-
mesteri és képviselői keretből, 1 MFt)
• Kodály Művelődési ház tetőjavítás, belső javí-
tási munkák (460 eFt)
• Vasas, Parcsin utcai lépcső felújítása (1,125 eFt)
• Vasas, Kút és Gabona utca árvíz utáni kavicso-
zása (144 eFt)
• Vasasi játszótér  felújítása (Procter & Gamble 
és a CBA támogatása) 1 MFt
• Játszóterek  részleges javítása
• Belvárdi vízfolyás medrének részleges tisztítása
• Vasasi bekötőút padkázása, árokásás, kátyúzás
• A vasasi és hirdi temetői parkolók kavicsozása
• Vasasi temetőbe lélekharang készítése
• A vasasi volt mozi romos épületének elbontá-
sa, terület rendezése
• Vasas, Szövetkezet utcai romos ház lebontása
• Hirdi Faluház tornyában feljárat elkészítése, 
automata harangozó berendezés létesítése, be-
járat rendezése (350 eFt), toronyablak rácsozás, 
bádogozás, festés  (200 eFt)
• Hirdi szabadtéri közösségi tér és színpad kiala-
kítása közösségi munkával, anyagköltség (617 eFt)
• Vállalkozók helyett továbbra is a helyi közmun-
kásaink végzik a közterület fenntartást, létszámuk 
2 hónap időtartamra újabb 10 fővel kibővült. Je-
lentős mennyiségű közterületi munka elvégzése 
megtörtént.
• Közmunkások részére 2 db. Husqvarna fűka-
sza és kéziszerszámok vásárlása (500 e Ft)
• Somogy, Kőbánya utcai útbeszakadás helyre-
állítása
• Az ISPA II/A és III projektek kapcsán a garanci-
ális hibák folyamatos feltárása, javítások intézése.

• Vasas, Liget utcai híd átépítése, felújítása
• Vasas, Legény utcai szennyvíztároló akna tö-
medékelése
• Vasas, Bencze J. utcai csapadékvíz árok, át-
eresz karbantartás
• Hird, Tátika utca csapadékvíz elvezető árok ki-
kövezése (lakossági kezdeményezésre)
• Kátyúzási munkálatok mindhárom településen
• Hird, Hirdi úti árok és padka rendezés  (Köz-
útkezelő)
• Somogyi veszélyes fák kivágása 
• Somogy, Őrmezei úti út, árok és áteresz javítás.
• Vasasi óvoda játék és lambéria beszerzés (50 eFt)
• Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése (Hird, 
Vasas)
• Települések virágosítása (közmunkások)
• Közmunkások munkájának irányítása, mun-
kafeltételek megteremtése (2.910 eFt)
• Bányásztörténeti Alapítvány könyvkiadásá-
nak támogatása (100 eFt)
• Kodály, Kossuth és Berze Nagy János Műv. há-
zak fenntartásának átadása civil szervezeteknek
• Buszközlekedéssel kapcsolatos lakossági pa-
naszok megoldása
• Az iskoláink megtartása a csökkenő gyerek-
létszám ellenére
• Karácsonyi, bányásznapi és állami ünnepek 
megtartása civil szervezetekkel.
• Hird, Vöröshegy utcai árok, vízelnyelő, át-
eresz létesítése. (913 eFt)
• Somogy, Sas utcai  alsó nyúlvány aszfaltozása 
(276 eFt)
• Vasas, Berkenyés u. részleges aszfaltozása és 
teljes mart aszfaltozása (1.268 eFt)
• Berkenyés utcai gyalogos híd javítása
• A somogyi óvoda előtti áteresz felújítása

2012-ben:
• Muromi Szent György napi rendezvényhez 
tereprendezés (100 eFt)
• Iskola köz aszfaltozása (1.468.eFt)
• EURAKVILO Gyermekonkológiai Alapítvány 
támogatása (10 eFt)
• Sas utcai felső nyúlvány mart aszfaltozása 
(184 eFt)
• Családi Napközi létesítéséhez pályázati ön-
rész támogatás (100 eFt)

• Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány könyvki-
adás támogatása (100 eFt)
• Csapadékvíz árkok, útpadkák karbantartása
• Széna és Pajtás utcák közötti útszakasz mart 
aszfaltozása  (500 eFt)
• Muromi utak mart aszfaltozása
• Vízvezeték és csatorna hálózat létesítése kieső 
helyeken (előkészítés alatt)
• Sikerült elérni, hogy a  házi szennyvíz áteme-
lő szivattyúk karbantartását és javítását a Tettye 
Forrásház ingyenesen végezze. 
• Vasasi Általános Iskola energetikai felújítása 
(nyílászárók cseréje, hőszigetelés, homlokzati és 
belső felújítás, fűtőberendezések korszerűsítése) 
a KEOP pályázat segítségével.(előkészítés alatt, a 
pályázat még nem került elbírálásra)
• Nagy eredménynek mondhatjuk, hogy a 
csökkenő gyereklétszám ellenére mindhárom 
településen sikerült megtartani az iskoláinkat. A 
2013-as évtől az iskolák fenntartását a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ végzi.

2013-ban:
• Vasas, Bethlen G. utcai buszmegálló aszfaltozása
• A közmunkások változatlan gondossággal vi-
rágosítják a területet, ehhez vásároltunk egy szi-
vattyút, ami a nyári locsolásukat megkönnyíti. A 
telephelyükre új vegyes tüzelésű kályhát kaptak.
• Sajnos még mindig gyakran előfordultak az 
ISPA csatornázási munkálatok következtében 
keletkező süllyedések, hiányosságok. Ezek hely-
reállítása folyamatosan történt.
• Vasas, Szövetkezet utca 16. sz. előtti mélyépí-
tési, út helyreállítási munka elkészült.
• Sikerült elérni a Közútkezelőnél, hogy a Hirdi 
út alsó részének kátyús padkáját javítsák ki.
• Megtörtént a Kenderfonó utca részleges kavi-
csozása.
• Hirden a Szathmáry u.- Hirdi u. torkolatánál 
árok tisztítása elkészült.
• A somogyi Bányatelepen részleges út- és 
árok javítási munkák történtek. 
• Elkészült a Somogy utca Bányatelepi szakaszán 
a ledőlt támfal és vízelvezetés rekonstrukciója.
• Az idősek kérésére elkészült a Kodály Műve-
lődési Házhoz vezető lépcső korlátjának meg-
hosszabbítása.

Képviselői számvetés 
2010-2014

Ismét eltelt négy év, a 2010-2014-es választási ciklus végéhez közele-
dünk. Az október 12-re kiírt új önkormányzati választások napján a 
képviselői mandátumom és a részönkormányzatok tagjainak man-
dátuma lejár. Ez indokolja, hogy négyéves beszámolómat ezúttal 
így szeptemberben tegyem meg. A négy esztendő alatt nagyon sok 
minden történt, nem mondanám, hogy könnyű, gondtalan éveket 
hagytunk magunk mögött. Ezt a négy esztendőt az önkormányzat 
életében a pénztelenség, az átörökölt hitelek szorítása, az eladóso-
dottság jellemezte. Ezt a feszültséget, lehetetlen helyzetet oldotta fel 
az Orbán kormány, amikor az önkormányzatok adósságát átvállalta.

Az újság terjedelmi korlátai határt szabnak a bővebb ismerte-
tésre, ezért csak pontokba összesűrítve igyekszem a az elvégzett 
feladatokat, eredményeket felsorolni.

A 2010-es választási kampány során azt az ígéretet tettem, hogy 
munkámat igyekszem erőmhöz, képességeimhez mérten és a lehe-

tőségeket figyelembe véve dolgozni a településeink érdekébe. Azt 
hiszem szerénytelenség nélkül elmondhatom, hogy ezt az ígérete-
met nem szegtem meg. 

Persze azt, hogy a munkámnak milyen volt az eredményessége, 
előrébb jutottunk-e a problémák megoldásában, azt Önöknek kell 
eldönteni. Köszönöm a helybéliek segítségét, bíztatását és kritikáit.
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• Mindhárom településen számos árok és út-
padka karbantartás történt a helyi közmunká-
sok kivitelezésében.
• Településeinken és a bekötő útjaikon a kátyú-
zási munkálatokat időszakonként elvégezték.
• Sikerült elérni, hogy az újonnan beszerzett 
buszok közül öt darab szóló busz kizárólag a 13-
14-15-ös járatokon közlekednek.
• Vasas, Bethlen Gábor utca felső szakaszán 
parkolást engedélyező táblák kihelyezése.
• Búzakalász u. 94/1. sz. alatti telek melletti 
hosszú levezető árok kikövezése.
• Mázsaház utcai játszótérnél új csapadékvíz 
elvezető árok létesítése a terület és környező 
magántelkek vízelvezetéséhez
• Iskoláink első ízben szervezték meg a nyári 
napközit a gyerekeknek, ezáltal a gyerekek nyári 
felügyelete és többszöri étkeztetése biztosított 
volt, idejük tartalmas eltöltéséről az iskola peda-
gógusai gondoskodtak.
• Az év ünnepnapjaihoz kapcsolódóan civil szer-
vezeteink közreműködésével számos ünnepség, 
megemlékezés történt. Köszönöm a szervezők, 
közreműködők munkáját.
• A város adórendeletének átdolgozásakor szá-
mos beadványommal sikerült jelentős adócsök-
kentést elérni kizárólag Vasas-Somogy-Hird tele-
pülésrészek vonatkozásában mind a telek-, mind 
az építményadót illetően. Az osztatlan közös tu-
lajdonban élők építményadója is kedvezőbbé vált.
• A lakosság közbiztonsági érzetének javítása ér-
dekében fórumot tartottunk, ahol a rendőrség ve-
zetői egy áttekintő, részletes tájékoztatást adtak a 
terület bűnügyi helyzetéről, illetve a helyi Polgár-
őrség vezetői beszámoltak tapasztalataikról. A je-
lenlévők kifejezték szándékukat a további együtt-
működésre annak érdekében, hogy a területen a 
bűnözés visszaszorítása eredményes legyen. 
2014 aug. 31-ig:
• 2014 febr. 1-től új tömegközlekedési menet-
rendet alakított ki a város és sikerült elérni, hogy 
a településeink lakói már egy buszjegy igény-
bevételével, átszállás nélkül a belvárosig közle-
kedhetnek. Ezáltal olcsóbbá és gyorsabbá vált a 
tömegközlekedés.
• Mindhárom településen elkészültek az új sze-
lektív hulladékgyűjtő állomások.
•  A vasasi bekötőút melletti szemétlerakó ügyé-
ben minden lehetséges eljáró hatóságnál eljárást 
kezdeményeztem. A vállalkozót valamennyi ha-
tóság (DDKF,  Hatósági Főosztály, APEH, Adó-
iroda) bírságokkal sújtotta, az önkormányzat 
jelenleg keresi annak lehetőségét, hogy a törme-
lék-hegy lerakóba történő elszállításának költsé-
ge milyen forrásból lehetséges.
• A somogyi Bányatelepen és Rücker aknán sikerül 
elindítani egy Szociális Városrehabilitációs Progra-
mot, melynek során a Kodály Művelődési Ház és 
az Iskola aulája meg fog újulni, a Bányatelep felső 
részén utak, csapadék elvezető árkok felújítása meg 
fog történni, a játszóteret is felújítják, a Rücker aknai 
épületeket lebontják, 18 db. bányatelepi és további 
10 db. önkormányzati lakást felújítanak, a csatorna- 
és vízbekötéseket is elvégzik. Közösségi és szociális 
programelemek is a program részét képezik.
• 2013-14 évben jelentős eredményeket értünk 
el a STAR munkaprogram keretében foglalkoz-

tatott közmunkásokkal. Azon túl, hogy telepü-
léseinken elkészültek olyan közterületi mun-
kálatok, amire korábban nem számíthattunk, a 
dolgozók is munkalehetőséghez jutottak.
• A közmunkások vasasi Legény utcai telep-
helye – ami eddig állami tulajdonú volt – az 
önkormányzat tulajdonába fog kerülni néhány 
hónapon belül. Megkezdődhet annak felújítása, 
korszerűsítése. Tervezése folyamatban van.
• 2010 és 2014 májusában a Kút utcában kiön-
tött a patak, homokzsákok kihelyezése, kárelhá-
rítás megtörtént..
• A Belvárdi vízfolyás kitisztítása megtörtént a 
Kút utcától a Szövetkezet utca felső szakaszáig, a 
kút utcai árvízveszélyes szakaszom komoly be-
ton védmű épült.
• A Közgyűlés határozata alapján a Közterület 
Felügyelet két fő mezőőr alkalmazását tervezi a 
külső területek védelmére.
• A Somogy utca Bányatelep felé lekanyarodó 
szakaszán a balesetek elkerülése érdekében fém-
korláttal védett, aszfaltos járda létesült.
• A Somogy utca bányatelepi szakaszán a par-
tot fogó, ledőlt támfalat sikerült újjá építeni és a 
csapadékvíz elvezetést is megoldották.
• A bányatelepi buszfordulót az új buszok ka-
nyarodása miatt átépítették, a térre virágtartók 
lettek kihelyezve.
• Közvilágítási problémák megszüntetése
• „S” utca melletti, régi szennyvíztároló össze-
omlás utáni a gödröt tömedékelték.
• Hirdi vasút állomás közvilágításának korsze-
rűsítése (iskola kérésére)
• 3 db. buszmegálló felújítása Somogyban és Va-
sason. (azóta valamennyit ismét megrongálták)
• Hirden a Pór Bertalan utca felső részén a köz-
munkásoknak sikerült feltárni és az évtizedek 
alatt rárakódott földtől megszabadítani a járdát. 
Felújítása a jövő feladata.
• Hirden elkészült a 6-os úti buszmegállótól a 
Tömörkény utcáig és tovább a Harangvirág ut-
cáig húzódó gyalogos út javítása, tisztítása, egy 
részének aszfaltozása és kavicsozása.
• A Mázsaház utcai gyermekorvosi rendelő előtti 
járdaszakasz és bejárati híd aszfaltozását elvégezték.
• Közmunkások részére  új OleoMac fűkasza be-
szerzése.
• Elkészült a Kultúrotthon előtti tér teljes felújí-
tása,  aszfaltozása.
• Közmunkásaink a közterületek fenntartása mel-
lett mindhárom településen szorgosan dolgoztak az 
utak melletti árkok karbantartásán, kiásásán, átere-
szek tisztításán, Néhány buszmegállóban ágfából 
pihenő padokat készítettek. Jelentőssé vált a kiülte-
tett világok száma. Ilyen arányú közterület karban-
tartás évtizedek óta nem volt településeinken.
• Mindhárom iskola nyári napközijének támo-
gatása.

Minden évben támogatásban részesültek az 
óvodák, az iskolák, az Idősek Napközi Otthonai, 
valamennyi működő civil szervezet és szerve-
ződés, a közmunka program, a hirdi faluház, a 
somogyi néprajzi kiállítás épülete, a Sok Hírünk 
Van helyi újság kiadványa, az idősek karácsonya 
rendezvényei és a hirdi falunapok.

Jelenleg előkészítés alatt álló munkák:
• Vasas: Mázsaház u. 75. sz. előtti veszélyes ka-
nyarban járda létesítése.

• Somogy: A Határ utca Mázsaház utcától délre 
eső szakaszának aszfaltozása.
• Hird: Orvosi rendelő előtti járda készítése a 
Pór Bertalan utcáig, az orvosi rendelő bejáratá-
nak bekötésével, a parkoló rendezése.
• Uniós pályázati forrásokból rövidesen meg-
kezdik a hirdi Zámor utcai gyűjtőárok kimélyí-
tését és a 6-os főközlekedési út alatti átvezetésé-
vel a hirdi vízfolyásba történő bekötését. 
• A tervek között szerepel, hogy az önkormány-
zat, továbbá a lengyel és magyar kormány finan-
szírozásából Vasason megépül egy emlékmű a 
kultúrotthon melletti parkban, emléket állítva a 
szerencsétlenségben elhunyt lengyel és magyar 
bányászoknak. (előkészítés alatt)
• A közeljövőben várható, hogy a Bencze J. ut-
cai játszótér bővítése, felújítása meg fog történ-
ni, jelenleg előkészület alatt van. További játszó-
tér felújítások is elképzelhetőek.
• A Kultúrotthon nagytermének parketta fel-
újítása is a tervek között szerepel.
A fenti felsorolás természetesen nem tartalmaz-
za a Pécs M.J Város Önkormányzatában  kép-
viselőként végzett munkámat. A négy esztendő 
alatt számos közgyűlésen, bizottsági ülésen, 
frakcióülésen, részönkormányzati ülésen, ta-
nácskozáson, bejáráson, rendezvényen és foga-
dóórán kellett a képviselői feladatokat ellátni.
Köszönetemet szeretném kifejezni a teljesség 
igénye nélkül mindazoknak, akik munkám vég-
zéséhez segítséget, tanácsot nyújtottak, olykor 
építő kritikákat megfogalmaztak:
Dr. Páva Zsolt polgármester, Nagy Csaba alpolgár-
mester, Csizi Péter alpolgármester, Dr. Hoppál Péter 
frakcióvezető és a frakció tagjai, Dr. Lovász István 
főjegyző, Dr. Mondrovocs Sándor aljegyző, Kiss 
Tibor a BIOKOM vezérigazgatója és Simon István, 
Schmeller Gábor és Puskás Tivadar a BIOKOM 
munkatársai, Bokor Károly, Magay Miklós, Kál-
mán Zsolt és Szabó Zsolt a Városfejlesztési Referatú-
ra munkatársai, Dr. Kovács Katalin, Palanovits Ág-
nes, Sámóczi Piroska önkormányzati munkatársak. 

Munkájukért köszönetet szeretnék mondani 
a részönkormányzatok tagjainak, valamennyi 
közmunkásnak és kiemelten vezetőjüknek Reisch 
Dezsőnek a kreatív, eredményes munkájukért.

Köszönet a civil szervezetek vezetőinek és tag-
jainak az aktív, közösséget fejlesztő munkáju-
kért, a közösségi rendezvények megszervezésért, 
köszönet a rendezvények fellépőinek is a színvo-
nalas produkciókért.

Utolsóként, de nem utolsó sorban köszönet a fe-
leségemnek és családomnak a türelemért, mert a 
folyamatos elfoglaltságaim, távolléteim miatt bizony 
időnként nehéz volt a családi programok egyeztetése. 
No, akinek volt türelme a fenti rövidített, ám de 
mégis hosszúra sikeredett beszámolót elolvas-
nia, láthatja,  hogy ebben a négy esztendőben 
volt mit tenni.
Befejezésül szeretném tudatni Önökkel, hogy a 
2014. október 12-i önkormányzati választáson 
a FIDESZ-KDNP jelöltjeként a körzetben ismét 
megmérettetem magam. Ha Önök úgy ítélik meg 
a négy, vagy akár a nyolc évi munkám után, hogy 
a továbbra is alkalmasnak tartanak a képviselői 
feladatok ellátására, kérem támogatásukat.

Huba Csaba
képviselő
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Elment „Irénke”
Fájó szívvel vettem tudomásul, hogy Irénke, Kistamásné, el-
hagyott bennünket. Engem különösen érintett ez a hír, mert 
Ő ahhoz a nevelőtestülethez tartozott, akikkel még a régi, 
népiskolai épületben tanítottunk.  1948 őszén került Vasasra. 
Akkoriban az első osztályban tanítottam, munkába állása, 
számomra emlékezetes maradt, mert a nagy, hatvanas lét-
számú osztályomat akkor, ketté tudtuk osztani. Azóta folya-
matosan együtt tanítottunk a régi, – majd az új iskolában.

Irénke, ideális anya, jó pedagógus volt, halkszavú, nyu-
godt, türelmes, megértő jellemével mindenki, a szívébe 
zárta. Abban az időben főként bányászgyerekeket tanítot-
tunk, Ő nemcsak tanított, hanem, igazi pedagógus egyéni-
ségével, nevelt is. Mindig tudta miképpen oldja meg a ké-

nyes problémákat, mindig megtalálta a megfelelő hangot, 
munkáját mindenki értékelte, mind a gyerekek, mind a 
szülők, szerették. Színes pedagógiai munkáját szeretettel, 
nagy odaadással, maximális hozzáértéssel végezte. 

Sajnos magánélete nem volt zavartalan, férje Kistamás 
Gyula váratlanul eltávozott, majd a külföldön élő Judit lá-
nyától is nehéz szívvel, kellett végleg, elbúcsúznia. E két 
tragédiát, igen nehezen tudta megélni. 

Kollégámról, csak jót mondhatok, élete gazdag volt, 
megtett mindent, amit egy embertől, egy nevelőtől elvár-
hatunk. Kívánom, szálljon rá a megérdemelt nyugalom, az 
örök béke! Irénke! – nem felejtünk!

Huba János

Berze Nagy János Népdalkar 2014-es fellépései, eredményei
Énekkarunk 2014-es évben is aktívan működik. Igyek-
szünk a lehető legtöbb felkérést elvállalni, hogy ezzel is 
hírnevét vigyük kedves kis falunknak.

Tagjaink gondos, kitartó munkájának köszönhetően na-
gyon sok, szebbnél-szebb népdalt ismerünk meg és sajátí-
tunk el, ami nem mindig egyszerű, de nem adjuk fel. A sok 
munka, az önzetlen szeretet meghozza gyümölcsét. 

Az idei évben is számos felkérésnek tettünk eleget, és 
minden alkalommal dicséretekkel, oklevelekkel és elisme-
réssel tértünk haza. 

Örömmel fogadtuk a visszajelzéseket, hogy nagy szere-
tettel várnak legközelebb is minket.

Csak néhány szereplésünk:
• Bányász megemlékezések 

(Vasas, Somogy, Zsolnay negyed)
• Nőnapi fellépés ( Pécs)
• Baráti találkozók ( Kozármisleny, Komló, 

Pécsvárad, Pécs)
• Szent György Nap (Murom)
• Hősök napja ( Somogy)

Az idei évben is részt vettünk a IV. Országos Nyugdíjas Ki 
Mi Tud-on, amelynek elődöntője Birjánban, középdöntője 
és döntője pedig Keszthelyen került megrendezésre, mely 

során ARANY  MINŐSÍTÉST értünk el, amire nagyon 
büszkék vagyunk.

Ezúton szeretném megköszönni minden tagunknak a 
kitartó munkát, a rengeteg segítséget és szeretetet, amit 
tőlük kaptam. Szívből kívánom, hogy még számos évig 
tudjunk együtt dolgozni, és végrehajtani a kiküldetésein-
ket. KÖSZÖNÖM NEKTEK!

Egyúttal szeretnék köszönetet mondani Huba Csaba 
Képviselő Úrnak a rengeteg segítségéért és támogatásáért, 
ugyanis az idei évben közreműködésével az énekkarunk új 
színt kapott, új egyenruhát készíthettünk! Mindannyiunk 
és a magam nevében is hálásan köszönjük!

Idén várható szerepléseink:
• Vasasi főzőverseny
• Szent István ünnepe
• Bányásznap
• Pécsi kórustalálkozó
Szerepléseinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk, 

és aki kedvet kapna egy kis énekléshez, esetleg csatlakozna 
énekkarunkhoz, Őket szeretettel várjuk.

Minden csütörtökön 16.00-tól 17.30-ig tartjuk próbáin-
kat a Berze Nagy János Művelődési Házban Vasason. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!!!
Mesterné Strausz Emőke

Civil kapu
Somogy-Vasas-Hird települések civil szervezeteinek és nem formális szervezeteinek számára a Vasasért Egyesület ingyenes 
tanácsadásokat nyújt előzetes egyeztetetés alapján az alábbi témakörökben: 
– jogi tanácsadás
– pénzügyi tanácsadás

– pályázati tanácsadás
– marketing tanácsadás

– menedzsmenti 
tanácsadás

– informatikai 
tanácsadás 

Ha igénybe venné szolgáltatásunkat kérjük hívja a 06-72/338-838 as telefonszámot. 

Projektünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a NEA-KK-14-SZ-1216 azonosító  számú pályázat finanszírozásában valósul meg.
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IN MEMORIAM 

KISTAMÁS GYULÁNÉ ARNOLD IRÉN
/1928-2014/

A Tanítók elmúlnak, a Tanítások fennmaradnak!

Minden embernek van egy nagy, örök érvényű Tanítója, 
aki rá a legnagyobb hatással volt, aki a legnemesebbet, a 
legtöbbet, legszebbet nyújtotta számára.

Nekem Ő volt ez a kimagasló pedagógusom, Ő: Arnold 
Irénke tanítónő.

1948 november elején került Vasasra, a fiatal, mosoly-
gós arcú tanítónő, aki átvette az első osztályos kislányok 
oktatását. Nem volt ez egyszerű feladat a II. világháború 
befejezése után három évvel. Sérült gyerekek, hadiárvák, 
félárvák és teljesen árvák, a háború rémségeit közvetetten 
mindenképpen átélők ültek a padokban. De tanítani és 
nevelni kellett! Megfogni a sápadt, szomorú arcú kislá-
nyok kezét, és vinni Őket, vezetni Őket a tudásszerzés or-
szágútján. Különös módszerekkel felkelteni az érdeklődé-
süket, segíteni a tanulás folyamatában, hogy már elemi 
szinten megérezzék a szellemi munka megszerzésének 
örömét, hogy legyen vágyuk az ismeretszerzés megismét-
lésére. Különleges egyéniségével, választékos, szép beszé-
dével, csodálatos hangjával elvarázsolta tanítványait, s a 
tanórák valóságos boldogságot jelentettek. A kislányok 
rajongtak Irénke néniért! Így nem csoda, hogy amikor 
1950-ben, – mint a magyaregregyi vendéglős lányát – osz-
tályidegen származása miatt el akarta a helyi „politika” 
távolítani az iskolából. Valóságos lázadás tört ki Vasason!

A zokogó gyerekekkel mélységesen együtt érző szülők 
megostromolták az „illetékeseket”, akik kénytelenek vol-
tak meghátrálni s az eljárást beszüntetni. A személyi kul-
tusz éveiben is tudott győzni a hatalmas gyermeki szeretet, 
ragaszkodás. 

Mi volt a titka az Ő pedagó-
giai munkájának? A csodála-
tos személyisége, a maximális 
fel készült sége, gazdag mód-
szertana és a gyermekek vég-
telen szeretete. Ő lehajolt a kicsikhez, és ezáltal magasodott, 
Ő gazdagon osztotta a tudást és Magát, s ezáltal sokasodott. 
Fáradhatatlanul szórta a magokat, melyek közül számtalan 
megeredt, megnőtt, kivirágzott, s újból magvakat hozott. 
Munkája mindvégig rendkívül eredményes volt!

Nagy-nagy boldogságot jelentett számára szép és okos 
kislánya, Juditka nevelése, s örömmel biztosította férje ér-
vényesüléséhez a nyugodt, békés családi légkört. 

 
Idős korában szomorú események sorozata érte: férje, 
majd imádott lánya halála végtelenül megviselte, végül 
bátyja távozott az élők sorából. Ám Ő a balsors napjai kö-
zött, kifosztva is megőrizte emberségét, lélek maradt a lé-
lektelenségben! Egyetlen fénysugár hatolt át a mély gyá-
szon, Unokája mosolya és szeretete. 

Mindvégig megőrizte szellemi frissességét, így ismerte 
és érzékelte testi és lelki gondjait. Hívő lélekkel várta az 
elmúlást, méltósággal készült rá. Az Égiek akaratából 
2014. július 29-én délelőtt, álmában érte a kegyes halál.

Szavait, példáját, tanításait a Tanítványok sokasága szívé-
ben őrzi!

 T. M-né, Fischer Ilona, az 1948-49-es tanév 
elsős leányosztályának tanulója 

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: 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 = 100 Ft 
A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  (minimum 5db esetén) Nyomtatás:  
= Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 kép – 100 
Ft = Oldalanként = Színes:  A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 
– 20 Ft A/3 lap – 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 
Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 200 Ft/1. oldal (100Ft minden további) 
Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Internet használat: (Könyvtártagok-
nak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  
100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 14-es betűméretben)  200 Ft/ 
oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önélet-
rajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás = 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 
10:00-19:00, Bejelentkezés nem szükséges!
Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Irodai szolgáltatások
igénybe vehetők naponta

13:00 – 17:00 között

Boldogabb életre vágysz? 
A boldogság képessége tanulható, fej-
leszthető- ez derül ki számtalan pszicho-
lógiai kutatásból, tanulmányból. Bagdi 
Bella pozitivitást sugárzó dalait sokan 
szeretjük. Az énekesnő alapítványt tett 
azért, hogy fejleszthessük ezt a képessé-
günket. 10 hónapos boldogságprogramot 
indított, melyhez ingyenesen bárki csat-
lakozhat az alábbi elérhetőségen: http://
jobbveledavilag.hu/boldogsagprogram. 
A csatlakozókat megyékben szerveződő 
klubok fogják össze, ahol havonta egyszer 
találkoznak a netes tanulók és személye-
sen is megoszthatják gyakorlási tapaszta-
lataikat. Várom mindazok jelentkezését, 
akik a környékünkről bekapcsolódtak/
nak az online programba, hogy létrehoz-
hassuk a helyi „Jobb Veled a Világ” klu-
bot. Tel.: 06/30/603-6507, Szőts Rózsa
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Egy világbajnok Somogyból: Dr. Stefanovits Ágnes
Nyár elején olvastam a  Dunántúli Naplóban, hogy dr. Stefanovits Ágnes pécsi orvosnő az Orvosi Világjátékokon arany-
érmet szerzett. Nagyon meglepődtem, és az jutott eszembe-már nem először-hogy mennyi értékes, érdekes ember él a 
közelünkben, akiket a közvetlen környezetükön kívül nem is nagyon ismer senki, pedig igazán méltók rá. Ezért kerestem 
meg Ágnest, és kértem, hogy meséljem magáról, a munkájáról, és „szórakozásáról”: az atlétikáról.

– Kérem, rövden mutatkozzon be!
Pécsett születtem. 1999-ben költöz-

tem családommal Pécs-Somogyba, ezt 
megelőzően Kertvárosban laktunk. 
Édesanyám született vasasi, édesapám 
nyugdíjazása előtt Petőfi aknán dolgo-
zott, így sok az itteni barát, ismerős. 
2009-ben diplomáztam általános orvos-
tudományi szakon, azóta a Pécsi Tudo-
mányegyetem Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikáján dolgozom. 

– Mióta sportol, mivel kezdte, az atlé-
tika mely sportágait műveli?

Gyermekkorom óta életem szerves 
része a sport. Kisiskolás korom óta kézi-
labdáztam, majd 16 éves koromban vál-
tottam atlétikára. Középiskolámban a 
Janus Pannonius Gimnáziumban, Né-
meth Karola tanárnő ismertetett meg a 
sportág alapjaival, ekkoriban főként a 
gerelyhajítás és a súlylökés voltak a ked-
venc számaim, de akadt olyan is, hogy 
félmaratoni országos bajnokságon ér-
tem el IV. helyezést. Egyetemi éveim 
alatt a tanulás került előtérbe, ekkori-
ban Gellai Jenő csoportjában készültem, 
főként csak nyaranta. Ezt követően 
2008-óta dolgozom jelenlegi edzőmmel, 
Katits Kálmánnal. Fő számaim jelenleg 
a kalapács- és a diszkoszvetés. Koráb-
ban a PAC, majd a PFK, 2010 óta a PVSK 
igazolt versenyzője vagyok.

– Mik a legjobb eredményei, mik a 
legutóbbi jó eredményei?

Serdülő és ifjúsági koromban számos 
országos helyezésem volt. A legjobb 
eredményeimet a tavalyi és az idei év-
ben értem el, mind országos, mind 
nemzetközi szinten. Egyetemi országos 
bajnokságon két alkalommal sikerült 
dobogós helyezést elérnem (kalapács és 
diszkoszvetésben), az igen erős magyar 
dobómezőnyben.

Az orvosok világbajnokságán 2013-
ban, Zágrábban állhattam első alkalom-
mal rajthoz, ahol mindhárom dobószá-
mot sikerült megnyernem (súlylökés, 
diszkoszvetés és gerelyhajítás). 

Az idei évben egy festői ausztriai kis-
városban, Welsben került megrendezés-
re az orvos világbajnokság (Medigames). 
A női kalapácsvetésről tudni kell, hogy a 
férfival ellentétben, igen fiatal szakág, a 
2000-es Sydney olimpia óta kerül meg-
rendezésre a világeseményeken, a 
Medigamesen idén első alkalommal ke-
rült be a programba, így külön izgalom-
mal készültem rá, és végül sikerült meg-
nyernem. A tavalyi súlylökésben és 
diszkoszvetésben szerzett címemet sike-
resen megvédtem. Gerelyhajításban 
idén második helyezett lettem.

Sokan a dobóatlétákat lassúnak képze-
lik el, pedig a kalapács és a diszkoszvetés 
is egyaránt nagyfokú gyorsaságot igényel, 
így a tavalyi zágrábi és az idei welsi játéko-
kon is részese lehettem a 4×100 méteres 
magyar váltónak, mellyel tavaly harma-
dik idén második helyezést értünk el.

(Az orvos világbajnokság (World 
Medical and Health Games) egy 1978-
óta minden évben megrendezésre kerülő 
rendezvény, melyet a franciák hívtak 
életre az olimpia játékok szellemében. Ez 
egy nyolc napos rendezvény, melyen 24 
sportágban, 5 korcsoportban mérik ösz-
sze tudásukat nemcsak az orvosok, ha-
nem a különböző egészségügyi dolgozók 
(például gyógyszerészek, gyógytorná-
szok, dietetikusok). Megközelítőleg 2000 
sportoló vesz részt rajta a világ szinte 
minden tájáról. A rendezvény az olim-
piá hoz hasonlóan az országok felvonulá-
sával kezdődik, majd egy igen impozáns 
záróünnepséggel fejeződik be. Az aznapi 
érmeseket minden este egy külön ün-
nepség keretében köszöntik. Magyaror-
szág egy alkalommal, 2002-ben adott 
otthont a rendezvénynek.)

– Hogyan tudja összeegyeztetni az él-
sportot, a sok edzést a felelősségteljes 
munkájával?

Néha kalandos. A választott szak-
mám, a szülészet-nőgyógyászat miatt 
már csak önmagában is áldozatokat és 
kompromisszumokat kell hoznom az 

életemben. Sokszor nem kevés szerve-
zést igényel, egy-egy nap lebonyolítása, 
de azért valahogy általában sikerül min-
denhol ott lennem. Szerencsére edzőm-
mel meg tudtunk alkotni egy olyan 
rendszert, ami elég rugalmas, így az 
edzésekkel nincs gond. Néha viszont a 
versenyprogramot nehéz összeegyeztet-
ni az ügyeleti beosztásommal, így időn-
ként lemaradok egy-egy versenyről. 

– Mik a tervei a közeljövőben?
Két hónap múlva szakvizsgázom, így 

most ismét a tanulásé a főszerep, PhD 
tanulmányaim kapcsán is jelentős teen-
dőim vannak az ősszel. A sport terén 
november elején kezdjük meg a komo-
lyabb felkészülést a következő szezonra. 
A következő világjátékokat jövő nyáron 
Írországban rendezik, így a következő 
célom ez, remélem sikerül kijutni.

– Mit üzen a helyi gyerekeknek, fiata-
loknak?

Komolyabb üzenetre szerintem nincs 
szükség, hiszen több helyi fiatal is kiemel-
kedően sportol, példa van elég! Ha csak a 
pályán versenyző aktív atlétákat vesszük, 
akkor is sokan vagyunk, településeink 
méretéhez képest. Somogyból kiemelném 
a nemzetközi szinten is elismert, magyar 
válogatott klubtársamat Czuth Rékát, il-
letve a többszörös magyar bajnok gyalog-
ló Srp Miklóst. A vasasi testvérpár, Kovács 
Ferenc és Kovács Dóra közép- és hosszú-
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Egy somogyi énekes a rizsföldek hazájában
Kína – Peking – Sanghaj – Sa o sing – 2014 július 27.–augusztus 9.

Előzmény:  A Kínai külügyminiszter,  Kínai Csabi (Ázsia Kin-
cse tulajdonosa) megnézte a 2013. évi Bordalfesztivál gála mű-
sorát a Kodály Központban. A kórus bordalos műsora nagyon 
tetszett neki. A fogadáson közölte Lakner Tamás karnagyunk-
kal, hogy 2014-ben a kórust meghívja Kínába koncertezni egy 
nagy versenyre, amit mi természetesen először nem vettünk 
túl komolyan. 2014.januárban hivatalos levél jött a Pekingi 
Nagykövetségtől. A kórust meghívták az állam vendégeként 

Kínába. A repülőjegy árát nekünk kellett fizetni amit Kínai 
Csabi támogatónk megelőlegezett, megvette 42 főre a jegyeket 
tehát az utazás feltétele így létre jött. 2014. július 27-én indul-
tunk  Budapest – Helsinki – Peking útvonalon. Pekingben a 
kórust úgy fogadták, akár a diplomatákat, a legelőkelőbb szál-
loda, legelőkelőbb éttermek, melyet az ott készült 1200 fotó 40 
videó felvétellel tudnám igazán szemléltetni, de akkor egy sort 
se kellene írnom, a felvételek  magukért beszélnének.

A Bartók Béla Férfikar a 12. Nemzetközi Kínai Kórusver-
senyen Arany minősítést kapott, így jogot szerzett, hogy 
megmérettesse magát a Nagy Díj-ért. 43 ország 188 kórusból  
9 kórus versenyzett, 8 kínai és egy magyar. A nagydíjas ver-
senyprogramján már csak egy mű szerepelhetett, mi az 
egyik legnagyobb művet a Huszt-tot énekeltük, amivel a 
Nagydíj 2. helyezését értük el és mellékdíjként pénzjutalmat 
is kaptunk.

Kapott díjaink: Legjobb Karnagy Díj, Férfikari Arany mi-
nősítés, Béke –Barátság díj, Nagydíj 2. helyezet

A kórus 3 nagy koncertet adott Pekingbe Sanghajba és Sa 
o xing-ban Pécs testvér városában, a siker egyedülálló volt, 
még soha sem tapsoltak ilyen sokan állva a koncertünkön 
– felemelő érzés volt.

25 éve énekelek a Bartók Béla Férfikarban, voltam már 
Kínában, nyertünk olimpiai címet, de ez az utazás az álmok 
álma, mert a vendéglátók fáradságot nem kímélve be akar-
ták 10 nap alatt mutatni a három nagy várost, még felsorol-
ni is sok, de azért megpróbálom hol jártunk: Beihaj Park, 
Kínai Nagyfal, Tiltott Város, Ég Temploma, Mennyei Béke-
tér Peking legnagyobb császár kertje, Orientál Peari Tower 
kilátó (tetejéről lehet látni az egész várost), Potala palota, Yu 

Garden Sanghaj városfejlesztési kiállító csarnoka, Jungho 
templom, Sanghaji Muzeum, Jade Budha Temploma.

Ezek a látnivalók természetesen több  órai utazással jár-
tak, mindennap a szállásról indultunk és több ezer km-t 
utaztunk busszal a 10 nap alatt.

Mindent Csabinak köszönhetünk, akit mi is nagyon meg-
kedveltünk, végig velünk volt intézkedett, saját költségén 
elvitt bennünket Sa o xing legelőkelőbb éttermébe, 25 fogá-
sos vacsorára a nagykövettel, majd az egész kórust elvitte 
egy masszás szalonba.

A fogadáson  részt vett a Kínai nagykövet, Pekingi Magyar 
Nagykövet és Hoppál Péter Pécs küldötte. A siker akkora volt, 
hogy 2016-ra visszahívtak bennünket koncertezni.

Kína fejlődése, gazdasága követhetetlen, de amit láttunk 24 
év alatt épült fel,  Sanghaj és Sa o xing  toronyépületei, úgy 
hogy közöttük nagy zöld parkokat, tavakat alakítottak ki. 
A városban toronyépületek, város szélén rizsföldek, 
erdősávok, XXII. sz. épületek vannak, lassan eltűnnek a na-
gyon szegény negyedek, de azért párat láttunk azokból is.
Nagyon sok szép, felejthetetlen emlékkel gazdagodtunk. 

Papp Károly

távfutásban jeleskednek, szintén klubtár-
saim. Lehet mifelénk válogatott gyalogló-
lányokkal is találkozni, hiszen 
Kozármislenyből két fiatal hölgy (Récsei 
Petra és Rita) is a mi faluink utcáin rója az 
edzéseket a somogyi Srp Gyula irányítá-
sával. És ők tényleg csak azok, akikkel 
gyakran találkozom. Emlékszem, mikor 
ideköltöztünk csak kevés embert lehetett 

látni, aki rendszeresen kocogni, futni, ke-
rékpározni jár. Ez azóta  rengeteget válto-
zott. Délután, este felé egyre többször le-
het sportoló emberekkel találkozni, sőt 
örömmel szoktam olvasni az Önök lapjá-
ban, hogy milyen szép eredményeket ér-
nek el az utcai versenyeken, például a 
Pécs-Harkány futóversenyen is sokakkal 
találkoztam helyiek közül. Sőt olyanokat 

is tudok akik ironman versenyen vettek 
részt, ami nagyon komoly felkészülést 
igényel. Alapvetően szerintem elég spor-
tos településünk van!

Köszönöm a beszélgetést! További sike-
reket kívánunk a sportban, és az élet 
egyéb területein is!

Taar Ilona
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Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
A hirdi településrészen nincsenek köztéri szobrok. 
Kivételt képeznek ez alól a településen és annak hatá-
rában, az 1800-as években felállított keresztek. Ezeket 
sajnos az évek viharai jelentős mértékben megron-
gálták. Felújításukra szeretnénk a jóérzésű emberek 
segítségét kérni. Ezért létrehoztunk a Mecsek Taka-
réknál egy számlát, melynek száma felhívásunk végén 
megtalálható!

Minden jó szándékú támogatást szeretettel és kö-
szönettel fogadunk. Hálából az adakozók neveit fel-
tüntetjük a felújított korpuszok talapzatain.

A régi, lezárt sírkertben található és a 6-os út mel-
letti kereszt felújítására ajánlattételeket várunk. A 

munka beindításának feltéte-
le, a bekerülési költség felének 
megléte.

Kutas József, Tömör Balázs

Számlaszám:
50300037-10604519

Elérhetőség: 
esti órákban Kutas József
  +36 30 846 02 94
Tömör Józsefné
 +36 72 267 296

Somogyi 
Polgárőrség hírei

2014 augusztus hónapban 146 óra szol-
gálatot teljesítettünk. 2014. 08. 11-én a Kodály Műve-
lődési Házban illetve a KOBEKO-ban egyesületünk 
előadást szervezett időseknek és egyedül élőknek. Az 
előadást  egy szakmailag elismert rendőr alezredes 
hölgy tartotta, melynek  témája a trükkös betörés, 
zsebtolvajlás volt. A Tegyünk Egymásért Egyesület 
augusztus 20-i egész napos, színvonalas rendezvé-
nyét biztosítottuk. 2014. 08. 27-én a körzeti megbí-
zottakkal közös szolgálatot adtunk a településünkön. 
Kérjük szépen a lakosságot, ha kerti lopást észlelnek, 
értesítsék a polgárőrséget. 

Vezetőség

 FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a magán-
tulajdonban lévő, úgynevezett „Rücker aknai 25 m-es 
bányató” és annak 10,5 ha füves, erdős területét, a volt 
Rücker aknai futballpályával bezárólag a Pécs-somo-
gyi Polgárőr Egyesület őrzésre átvette. 

Ellenőrzésünk során a területen illetéktelen tevé-
kenységet végző személyekkel szemben, tettenérés 
esetén a tulajdonos kérésének megfelelően azonnali 
feljelentést teszünk. A területen a tulajdonos vagy a 
Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület elnökének írásos en-
gedélye nélkül horgászni, fürdőzni, fakitermelést vé-
gezni szigorúan tilos. 

Kérjük a tisztelt lakosságot a fentiek szíves tudomá-
sul vételére!
Tisztelettel: A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület vezetősége

6. Vashídi főzőverseny

A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2012. augusztus 17-
én rendezte, immár hagyományos 6. főzőversenyét. 

Helyszín: Vasas, Berze Nagy János Művelődési ház 
(Szövetkezet u. 13. sz.) előtti tér. Szabadon választott 
ételeket lehetett készíteni, melyeket a 3 tagú zsűri, La-
jos Mihályné szakácsnő, Tatai Beáta szakoktató és Kö-
ves György szakácsmester értékelt. 8 csapat nevezett 
be a főzőversenyre. Első helyezett a Somogyi Főnye-
remény szépasszonyok csapata lett. Második helyen 
végzett a Vasasi Szent Borbála Egyesület csapata. Har-
madik helyezett a Szalay csapat lett. A jó hangulatról 
a Pécs-meszesi Búzavirág Népdalkör és tánckör, a 
Berze Nagy János Népdalkar, a Csillám és Pillangó 
mazsorett csoportok, és a Vasasi Bányász Zenekar 
gondoskodott. 

Hangulatfelelős, Varjú István hang technikus volt. 
Köszönet a Patyi család önzetlen segítségéért.

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület
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EGEKET RENGETŐ NAPRA KÉSZÜLÜNK!
2014. 09. 28. Ezen a napon várjuk szere-
tettel az érdeklődőket egyesületünk éves 
nagyrendezvényén, melynek az idén új 
nevet adtunk. Az egészségnapok fogalma 
ugyanis az utóbbi időben egyre inkább a 
különböző szűrővizsgálatok végzésével 
és gyógyhatású készítmények ajánlásával 
kötődik össze. Mi viszont az új név válasz-
tásával kifejezésre kívántuk juttatni, hogy 
ennél többre vágyunk. Nem a betegsége-
ink fokát kívánjuk számba venni, hanem 
az egészség, a teljesség egy lehetséges 
útját megmutatni. Így esett a választás a 
HÉTsÉG napjára, ahol a természetesség, 
az egészség, az egység, a közösség, a böl-
csesség, a békesség és így együtt a teljesség 
lesz porondon. A korábbi évekhez hason-
lóan előadásokat hallgathatunk változatos 
témákban, bemutatókat nézhetünk, étele-
ket, italokat kóstolgathatunk, spirituális 
és természetgyógyász gyógyítókkal kon-
zultálhatunk, frissítő és gyógy masszázsra 
jelentkezhetünk, mandalát festhetünk, 
relaxálni, meditánli tanulhatunk. A gyer-
mekek számára egész nap felügyeletet és 
színes játékprogramokat biztosít a családi 
napközi.

A délelőtti blokkban elsőként Orsós 
Ivett – aki vidéki otthonában és Pécsett 
a jógaházban tart meditációkat – fog 
nekünk arról beszélni, hogyan kísérik 
csodák  a szeretet, a szív útját. Férjéhez, 
Tóth Tiborhoz egyéni meditációkra lehet 
bejelentkezni. Ezt követően a mandalák 
világáról lesz szó, arról, hogyan hatják 
át az emberiség valamennyi kultúráját, 
hogyan használták és használják ma is 
önismeretre, lelki gyógyulásra. Nemcsak, 
hogy csodálatos mandalákat fogunk lát-

ni az előadás prezentációja során, hanem 
módunk lesz kipróbálni is a készítésü-
ket. A délelőtti blokk harmadik témája 
a nemrég befejeződött magyar jógaku-
tatás eredményeinek ismertetése lesz. 
Megtudhatjuk hogyan zajlott és milyen 
eredménnyel zárult a Magyar Olimpiai 
Bizottság által támogatott program. Az 
előadások szüneteiben thai-chi és jóga-
bemutatót láthatunk.  A délutáni téma a 
természetes közösségek lesz. Első vendég 
előadónk Géczy Gábor, akit sokaknak 
nem kell bemutatni. MAG (mintaként 
alkalmazott gondviselés) közösségek és 
Magfalva alapítója. Akadémiai doktori 
ösztöndíja alatt a természetben előfor-
duló önhasonló alakzatokat (fraktálokat) 
vizsgálta. Ekkor felfigyelt a természet 
alapmintázataira, melyek a természeti 
népek művészeteiben és a magyar nép-
művészetben is fellelhetőek. Az ezeket 
ismerő és használó népek belesimultak a 
tájba melyben éltek, hihetetlen tárgyi és 
szellemi tudást birtokoltak, ellentétben 
a ma magascivilizációnak tartott kultú-
ráival, amelyek felélik környezetüket. 
Kutatóútjai során bejárta Egyiptomot, 
Mezopotámiát, Görögországot, stb és 
mindenütt azt látta, hogy a tájban élő 
ember és a táj harmonikus kapcsolatának 
megbomlása miatt sivatagosodtak el ezek 
a területek. Állítja, hogy a mi civilizáci-
ónk is ebbe az irányba halad, ezért hozta 
létre a MAG-közösségeket és Magfalvát, 
a szolgáltatók nélküli falut ahol maga is él 
és népi gyógyítókat képez, hagyományon 
alapuló közösségeket szervez. Arról fog 
nekünk garantáltan lebilincselő előadást 
tartani, hogy hogyan építhetünk az élet 

szolgálatában álló „fenntartható” közös-
ségeket. Rostás Gábor, a következő elő-
adónk Pécsen élő jogász, aki az Anasz-
tázia könyvek hazai népszerűsítője és 
terjesztője. Anasztázia az Orosz tajgában 
élő remetenő, akinek eddig kilenc kötet-
ben jelentek meg Jézusi tisztaságú tanítá-
sai a természetről, növényekről, állatok-
ról, az emberiség múltjáról és jövőjéről. 
Arról fogunk hallani Gábortól, hogyan 
változtatja meg magasabb  tudatossági 
szintre emelve a  gondolkodásunkat, az 
életünket az Anasztázia  jelenség. Végül 
ismertetjük az egyesületünknél folyó 
vegyszermentes kertész kedés tapasztala-
tait és közös gondolkodásra, cselekvésre 
hívunk mindenkit egy élő, személyes 
kapcsolatot biztosító közvetlen, terme-
lői – vásárlói közösség létrehozására. 
A délutáni előadások szüneteiben íjász 
bemutatót láthatunk. Mindezek közben 
a gyógyítók (csontkovácsok, frissítő és 
gyógy masszőrök, gyógy növényesek, me-
ditátor, talpmasszőr, földsugárzás mérő, 
hangtál kezelő) díjmentesen az érdeklő-
dők rendelkezésére állnak. Érdemes elő-
zetesen bejelentkezni hozzájuk (Solya 
Mónika: 06/30/311-8010 ) így várhatóan 
elkerülhető lesz a sorban állás. Kertünk-
ben termesztett, kemencénkben sült fi-
nomságok is várják a vendégeinket. Ne 
siessünk haza, a napot ugyanis táncház 
zárja és a zenészek is ráérnek.  Az egész 
napra szóló belépő ára 800 Ft. Gyerme-
keknek ingyenes. Várjuk mindazokat, 
akik szeretnének többet megtudni ön-
magukról és a belőlünk kivetülő világról.

Napüdvözlet Egyesület

Egyre többen használják a sószobát –várjuk tapasztalataikat, ötleteiket!
A Kossuth Művelődési Házban lévő 
Somadrin sószoba megközelíti a sóbá-
nyák hatásfokát, és hogy mi mindenre 
jó, arról már az újság korábbi számai-
ban részletesen beszámoltunk. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy egyre többen 
felfedezték, jönnek kipróbálni, és ked-
vező tapasztalatokról számolnak be.

Akiknek ajánljuk: légúti megbetege-
désben szenvedőknek, asztmásoknak, 
köhögés miatt rosszul alvóknak, de 

mindazoknak is, akik a friss tengeri leve-
gőhöz hasonló élményre, egy kis pihenés-
re, felüdülésre vágynak. Jótékonyan hat: 
asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és 
homloküreg-gyulladás, krupp, nátha, pol-
lenek okozta allergiában szenvedőknél.

A sószoba látogatása ingyenes, és a 
Kossuth Művelődési Ház nyitva tartási 
idejében látogatható, illetve telefonos 
bejelentkezés alapján előre egyeztetett 
időpontban.

Jöjjenek, próbálják ki és használják, 
és amennyiben úgy gondolják  osszák 
meg velünk tapasztalataikat, javaslatai-
kat, hogy minél jobban megfeleljünk 
gyógyulni-pihenni vágyók igényeinek.

Nyitva tartás: H-P: 10-19, ha beje-
lentkezne telefonon: 337-838, vagy 
e-mailben: info@kobeko.hu

A KoBeKo csapata
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Baptista Istentiszteleti rend
(minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Evangélikus Istentisztelet szeptember hónapban 
14-én és 28-án lesz, amikor az új pécsi segédlelkész 
Brunner Beatrix szolgál.

Somogy Vasas Hird

Szombat (09.06.)
Vasárnap (09.07.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (09.13.)
Vasárnap (09.14.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (09.20.)
Vasárnap (09.21.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (09.27.)
Vasárnap (09.28.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.04.)
Vasárnap (10.05.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

szeptemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Bányászhumor
AZ ALÁBBI TÖRTÉNETEKET 

RÉGI BÁNYÁSZOKTÓL HALLOTTAM
Az 50-es években a Pécsi Bányász riportere leszáll a bányába. 
A karbidlámpa fényében megír egy cikket. Odaadja az aknász-
nak, hogy vigye fel az üzemvezetőségnek.

– Minek? – kérdezi az aknász – hát te is átadhatnád ott fenn?
– Nem,-jött a válasz-ennek innen kell mennie,mert csak az 

alulról jövő kezdeményezésnek van építő hatása!
*

Közismerten kétoldali munkaundorban szenvedő férfi elmegy az 
orvoshoz, millió panasszal, hogy írná ki egy-két hét táppénzre. 
A doki jóhiszemű, és megteszi. Emberünk sikerének örömére 
bemegy a kocsmába, hogy legurítson pár korsó sört. Pechjére 
nyílik az ajtó, s belép az orvos. Meglátja páciensét de nem szól, 
megveszi a cigarettáját és elmegy. Másnap a lógós fájdalmas arc-
cal lesántikál a rendelőbe, hogy továbbra is nagyon fáj a lába. Az 
orvos ezt már nem veszi be, hanem rádörög: – Többet kell járnia, 
ezért holnap már mehet-sichtre! Kár volt azokért a diadalmas 
sörökért!

*
Az '50-es években nőket is vettek fel földalatti munkára. Bizott-
ság bírálta felül a rátermettségüket, erőnlétüket. Egyszer csak 
megjelenik egy világcsúfja nő. A bizottság tagjainak elakad a 
lélegzete, míg egyikük kinyögi: Vegyük fel, mert ha ez leszáll a 
bányába, magától feljön a szén!

*
Fiatal parasztlegény jelentkezik a felvételre. Előírás szerint be-
öltöztetik a leviszik bemutatásra. Amikor feljönnek, megkér-
dezik tőle: na, jössz-e ide dolgozni? Felháborodva jön a válasz: 
Ide? Majd , ha ablakok lesznek a fekete falakon, és muskátlik 
nyílnak rajtuk!

Korcsmárné Weyse Klára

Felhívás összefogásra
Feld János emlékkert

létrehozására!
Tisztelt Feld Tanár Úr, Tanítványok és Tisztelők!

Egyesületünk, a Bethlen G. u. 8. szám alatt működő Nap-
üdvözlet Egyesület  a székházunk udvarán kertészkedve szer-
zett tapasztalatai nyomán, foglalkoztatva az egyik kertésszé 
lett tanítványt arra az elhatározásra jutott, hogy az Önök köz-
reműködésével és támogatásával szívesen méltó emléket állít 
a nemrég elhunyt, nagy tiszteletben álló karizmatikus termé-
szetszerető tanár úr, Feld János részére. Szeretett kertje, a 
Parcsin utcai gyakorlókert hatalmas gazban áll jelenleg és az 
iskola visszaadta a kulcsokat (a használati jogot) az önkor-
mányzatnak. 

Vállaljuk, hogy a kertet használatba vesszük, az Önök 
segítségével rendbe tesszük, és újra gyakorlókertként mű-
ködtetjük. A városhoz benyújtottuk ezen irányú kérelmün-
ket, a döntés szeptember elejére várható. Amennyiben az 
pozitív lesz a terveink szerint október, november hónap-
ban kitisztítjuk és a tavaszi veteményezésre előkészítjük a 
kertet. November végén pedig emléktáblát avatunk. 

Várjuk mind az anyagi, mind a közreműködői felajánlása-
ikat, ötleteiket, javaslataikat az alábbi telefonszámon, illetve 
az e célra nyitott adományszámlán: tel.: 06/30/9108315 és 
0630/6036507, számlaszám: Mecsekvidéke Takarékszövetke-
zet 50300082-55100296 (a számlára csak a birtokba vétel 
után várjuk az adományokat, melyről a megadott telefonszá-
mokon érdeklődhetnek, illetve a következő számban tájéko-
zódhatnak). Számítunk a részönkormányzat támogatására is.  

Bízunk abban, hogy a tisztelet és összefogás alkotó ere-
jével újraéled majd a FELD KERT a ma gyermekeinek ter-
mészetszeretetre neveléséért.

Szőts Rózsa  
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Kettőből kettő
Augusztus 24-én újra nekifogott a Vasasi Bányász, hogy 
megismételje az utóbbi hét év legnagyobb sikerét, a két év-
vel ezelőtti bronzérmes helyezést a megye IV. osztályban. 

Pataki Zoltán, a csapat technikai vezetője elmondta, az új 
idényre tizenegy új játékost igazoltak, többek közt egy új 
kapust is az időközben megszűnő Pécsi Tornádóból, rajta 
kívül pedig Kordé Zsolt is újra Bányász-mezt húz idén. 
Máshol folytatja viszont a csapat tavalyi gólkirálya, Pere Gá-
bor, az ő pótlása nem lesz egyszerű, azonban a csapatnak 
így is minden esélye megvan, hogy felülmúlja a tavalyi sze-
replést. Ehhez idén már eggyel  több csapattal kell felvenni 
a versenyt, hiszen a mostani szezonban tizennégy csapat 
nevezett a megye IV. A-csoportjába, az újjáalakult Nagyár-
pád mellett a Beremend második csapata, vagy a Székely-
szabar is megpróbálja útját állni a Vasasi Bányásznak.

A bajnoki nyitány előtt azonban még a Magyar Kupa talál-

kozója volt a csapatnak, ahol kilenc játékossal is nyertek ide-
genben a Magyarhertelend ellen. Ezek után a bajnokságban, 
teljes létszámmal szinte magától értetődő volt a győzelem.

Magyar Kupa 1. Forduló:
Augusztus 10.: 
Magyarhertelend SE – Bányász TC 0-3 (0-1)
Gólszerző: Róth (10’), Veres (76’, 86’)
Megye IV. A-csoport, 1.forduló:
Augusztus 24.:
Majsi TSE – Bányász TC 0-2 (0-1)
Gólszerző: (Grávics (19’), Smudla (90’)

A további program:
Augusztus 31.: Bányász TC – Ivándárda SE, 17:30
Szeptember 7.: Nagyárpádi SK – Bányász TC, 16:30
Szeptember 14.: PFC Versend – Bányász TC, 16:30
Szeptember 21.: Bányász TC – Olaszi SE, 16:00
Szeptember 28.: Sátorhelyi SE – Bányász TC, 16:00

Kutyakomédia 
Levelet kaptam, pedig nem is vártam. Se cím rajta, se bér-
mentesítés csak a feladó PMJV Önkormányzata. Máskor 
se, de pénteken levelet kapni az önkormányzattól az nem 
jelent jót az álmoskönyv szerint. Így hát óvatosan bontom 
fel. Vajon mivel lepnek meg? Csak egy adatszolgáltatási kér-
dőív ebösszeíráshoz. A tartott kutyák száma nulla estén a to-
vábbi kérdésekre nem kell válaszolni, de a kérdőívet, mint 
nyilatkozó alá kell írni. Nyilatkozó aláírása és az aláíró neve 
olvashatóan. Ennyi és semmilyen további adat az azonosí-
táshoz. Se cím se más egyéb. Próbálom megfejteni, hogy mi 
történik akkor, ha több azonos nevű nyilatkozásra kötelezett 
közül nem mindenki tesz eleget adatszolgáltatási kötelezett-
ségének? Talán igaza lehetett Sándor Gyuri bácsinak amikor 
jó harminc éve egy jelenetében azt mondta, hogy : „ Kérem, 
mink itt a tanácsban mindenkiről tudunk mindent!” A má-
sodik változat, hogy minden azonos nevűre kiszabják az 
„állatvédelmi bírságot” és majd eldöntik egymás között, ki 
mulasztott. Nem fizetés esetén pedig valamennyi érintett el-
len végrehajtási eljárást kezdeményeznek. Elég borzasztó, de 
sajnos nagyon is életszerű !

Amíg a fentieken elmélkedtem, megérkezett a „város köz-
életi hetilapja”, amelyben az alpolgármester próbálja meg-
nyugtatni az érintetteket, hogy : „Más városokkal ellentétben 
Pécsen nem lesz ebadó.”

Azok, aki éltek a korábbi diktatúrában és emlékeznek az 
információ áramlási módszerekre, tudják, hogy gyakran az 
elhallgatott információ hordozta a valós híreket. Igaz, hogy a 
proletárdiktatúrában még nem zúdítottak ránk ennyi szeme-
tet és hazugságot mint most a bankárdiktatúrában, így köny-
nyebb volt kevesebb szemétből kihámozni a valódi híreket. 

Gyanítom, hogy az alpolgármester „nem fejtette ki a teljes 
igazságot”, lemaradt a mondat vége, ami talán ez lett volna: 
az önkormányzati választásokig. Miből gondolom ezt, kér-
dezhetik többen? Az önkormányzat és a polgármester egy 
korábbi intézkedéséből .

Mint ismert, amikor a kormány megteremtette a jogi ke-
reteit annak, hogy az önkormányzatok adót vessenek ki az 
ingatlanokra, akkor a város polgármestere „más városokkal 
ellentétben” a kevesek közül akik éltek ezzel a lehetőséggel, az 
elsők között kezdeményezte a bevezetését. Hivatkozva a vá-
ros akkori adósságállományára, (bla, bla, bla…) a közgyűlés 
elfogadta, így mi fizethetjük az ingatlanadót! Azóta a „kor-
mány átvállalta” a város adósságát, (szét terítették az ország 
valamennyi adófizetőjére) de semmi hír arról, hogy az in-
gatlanadót megszüntetnék  vagy felfüggesztenék. Amikor ezt 
megkérdezték a polgármestertől akkor azzal pattintotta le a 
kérdezőt, hogy: „Nem hagyja magát zsarolni ezzel a témával!”

Úgy tűnik, hogy az Ő képén is elérte a „narancsbőr” azt a 
kritikus vastagságot, amely értéktől már bármi lepattan róla. 
Persze azt is mondhatta volna, hogy: Ne kérdezz birka, ha-
nem fizess! Talán furcsa, de épp egy fejezet vége következik 
abban a szappanoperában, amelynek, nézői, szereplői és egy-
ben szenvedő alanyai is vagyunk. Míg a polgármester és  a 
képviselők lázasan készítik a listát amelyen az elmúlt ciklus-
ban elért eredményeik szerepelnek, hogy a választások előtt 
fényezhessék magukat, fel sem tűnik nekik, hogy a megoldott 
problémák jelentős része talán nem is létezett volna az Ő 
korábbi átgondolatlan és felelőtlen döntéseik nélkül. Így 
összegezve a listát, az eredmény elég siralmas. Büszkeség és 
balítélet, magyar módra! Büszkén sorolják az igen kétes ered-
ményeiket. Balítélet, hogy a választók ennek ellenére ismét 
bizalmat szavaznak nekik !

< Taki >
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

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

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

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET

 adószáma: 18305434-1-02

 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.

Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök

Szerkesztik: a települések lakói és

 civil szervezetei

Megjelenik: havonta, 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.

• somogyi, vasasi és hirdi patika

• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.

• KoBeKo Művelődési Központ,

   Kossuth L. Művelődési Ház,

   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 

   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1700 Ft/kg, hársméz:1600 Ft,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1300 Ft/

kg, Schweitzer Antal,
Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

Weboldal tervezés – készítés.
Honlap karbantartás.

Számítógép javítás.
Reklám, program,

plakátok grafikai megtervezése.
Telefonszám: 0620/248-4293   

Email: tobi.antal.akos@gmail.com

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
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

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

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

SZÉPSÉGSZALON
nyílt Hirden! 

– manikűr – pedikűr 
– műkörömépítés – fodrászat 

Bejelentkezés:
06/30 267 46 83

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villany-

tűzhelyek, hőtárolós kályhák,
villanybojlerek, nyílászárók, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.
Kisebb asztalosipari munkák elvégzése.
FATÉR GYULA, 06/30/9276-187

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
Rendőrségi körzeti megbízott:
72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat 
a Szendrey Júlia utca felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033
H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268
H., Sz., P.: 08:00-12:00; 
K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708
H., Sz., P.: 8.00-12.00, 
K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvosok, Somogy, Vasas, Hird: 
Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. 
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POLGÁRŐRSÉG, 
SOMOGY: 0-24-ig, 70/342-1887
VASAS:   0-24-ig, 30/641-2750
HIRD:    0-24-ig, 30/621-8314
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