
F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2017. május 15-én 
(hétfőn)

fogadóórára 
várja 

az érdeklődőket:
Hirden

1600  órától 1700  óráig  
a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban
1715  órától 1815  óráig 

a Településrészi Testület 
irodájában 

(Búzakalász u. 3.),

és Vasason
1830  órától 1930  óráig  
a Berze Nagy János 
művelődési házban.
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MEGHÍVÓ
Nemzeti Összetartozás napja 2017. június 3-án 15 órakor 
a pécs-vasasi templomkertben lévő Trianon emlékműnél
Térzene	 Vasasi	Bányász	Fúvószenekar	
Rákóczi-induló,	részlet	 Zászlók	bevonulása	

15.00 óra Harangzúgás
Himnusz	 Vasasi	Bányász	Fúvószenekar	
Moderátor	 Ruzsicsics	Ferenc,	a	Vasasi	Szent	Borbála		
	 Egyesület	elnöke	
Köszöntő	 Dr.	Hoppál	Péter	kultúráért	felelős	államtitkár	
Ökumenikus	megemlékezés	 Katolikus,	református,	evangélikus,		
	 unitárius,	görögkeleti	lelkészekkel	
Ünnepi	műsor	 Vasasi	általános	iskolások		
Ünnepi	beszéd	 Albert	Tibor,	Tusnádfürdő	polgármestere	(Erdély)
Népdalcsokor	 Berze	Nagy	János	Népdalkar	
Koszorúzás	 Vasasi	Bányász	Fúvószenekar		
Székely	himnusz	 Vasasi	Bányász	Fúvószenekar	
Szózat	 Vasasi	Bányász	Fúvószenekar	

Szervezők: Vasasi Szent Borbála Egyesület, 
vasasi általános iskola  és v. l. Kálmáncsi Gyula

(Eső esetén a megemlékezést  
a templomban tartjuk.)

Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat, 

a nagymamákat, 
a dédnagymamákat 

anyák napja alkalmából! 
Mindannyiuknak 

sok örömet és boldogságot 
kíván a Szakszervezet 

vezetősége.

A Vasasért Egyesület, és a Berek Wakeboard és Lovarda 
hagyományteremtő szándékkal megrendezi az 

I. Berek Fesztivált 2017. június 10-én
a Berek Wakeboard és lovarda területén 

Mester-tár helyi termelők és kézművesek kitelepülése
Erős ember verseny értékes nyereményekkel 

(Előnevezés: Hering Gyula, 30/289-0170)
Családi ügyességi vetélkedő /előnevezés: Adrián Dorottya, 70/411-6027/

Sportbemutatók • Wakeboard bemutató • Lovas bemutató
Civil expo (helyi egyesületek interaktív bemutatkozása) 

Lovaskocsikázás • Birkapörkölt, halászlé • Tombola
Este fergeteges bál A versenyekre már most lehet nevezni!

Info@kobeko.hu, 72/337-838 KoBeKo Kossuth Művház
Mindenkit szeretettel várunk! 

Részletek később plakátokon és a Facebookon!
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TAVASZI ÉLMÉNYEINK!

A	Napsugaras	Ősz	Asszonyklub	április	1-re	meghívást	kapott	a	
Nagypalli	hagyományőrző	egyesülettől	kézműves	nyílt	napra,	
és	 foglalkozásra.	Nem	csak	a	klub	 tagjait,	de	gyerekeinket	és	
unokáinkat	is	szívesen	látták.	Így	aztán	Hirdről	20-25	fő	jött	el.

Fűzfa	vesszőből	ajtó	díszeket	készítését	tanultuk	meg.	Az	
előre	 megsütött	 mézeskalács	 figurákat	 /kosárka,	 pillangó	
nyuszi	többféle	formában	és	tojás/	díszítettük	tojás	habbal.

A	„tojás	írás”	rejtelmeibe	is	beavattak	minket.	Asztali	dí-
szeket	is	készítettünk,	melyre	kukorica	csuhéból	készült	nyu-
szi,	valamint	kis	dísz	tojások	kerültek.

A	 Nagypalli	 egyesület	 asszonyai	 nagy	 türelemmel	 és	 sze-
retettel	 adták	 át	 tudásukat,	 mi	 pedig	 örömmel	 próbáltunk	
ki	mindent.	Részemről	a	legnehezebb	a	tojásírás	volt,	de	volt	
köztünk	 akinek	 könnyen	 és	 elég	 szépen	 ment,	 persze	 ezt	 is	
mint	minden	kézi	munkát	gyakorolni	kell,	hogy	egyre	szebb	
legyen.	Délután	4	óra	felé	uzsonnával	kínáltak	minket	/liba-
zsíros	kenyér,	lila	hagymával,	vagy	anélkül	és	tea	volt	a	kínálat.

Mindent	amit	készítettünk	magunkkal	is	hozhattuk.
Nagyon	gyorsan	elrepült	ez	a	szombat	délután.	Mi	pedig	

örömmel	próbáltuk	ki	a	régi	népi	hagyományokat.
Április	8.Egynapos	kirándulás	autóbusszal	Hercegszántó,	

Karapancsa,	Baja	43	fővel.
Nem	csak	klubtagok	voltunk,	hanem	a	község	lakói	is	töb-

ben	eljöttek.	
Hercegszántó	búcsújáró	hely	ma	már	sokan	felkeresik,	de	

régen	inkább	a	horvátok	búcsújáró	helye	volt.
Délelőtt	10	órára	várt	bennünket	Pólyák	Imre	atya	a	temp-

lomban,	valamint	a	kántor.
Először	a	templom	és	a	kegyhely	történetét	ismertette,	az-

után		misét	szolgáltatott,	a	végén	mi	is	énekeltünk	két	egyházi	
éneket.	/egy	katolikus	és	egy	református/.

Ezután	az	atya	elkísért	minket	a	búcsújáró	helyre	ahol	egy	
10	 méternél	 magasabb	 Mária	 szobor	 áll,	 melyet	 fogadalom-
ból	állíttatott	egy	Amerikába	szakadt	hazánk	fia.	A	szoborról	
mindenki	kapott	egy	képet,	melynek	hátán	a	2017.	naptár	van.

Majd	 az	 atya	 vizet	 húzott	 nekünk	 abból	 a	 kútból,	 amely	
miatt	a	búcsújáróhely	keletkezett.

A	monda	szerint	egy	állatait	legeltető	horvát	pásztor	látott	
itt	csodát	/nem	is	egyszer/	mikor	a	kútba	nézett,	egy	nőt	látott	

karján	gyermekkel.	Először	azt	hitte	Máriát	látja	a	kis	Jézus-
sal	a	karján,	de	aztán	látta,	hogy	a	gyermek	nem	fiú	hanem	
lány.	Ekkor	 jött	 rá,	hogy	Szent	Annát	 látta	és	a	karján	 lévő	
gyermek	Mária.

Aki	akarta		a	kút	vízét	is	megkóstolhatta.	Lelkiekben	feltöl-
tődve	jöttünk	el	a		kegyhelyről.

Karapancsa-i	 vadászkastélyt	 Albert	 főherceg	 és	 Izabella	
főhercegasszony	építették	a	20.	század	elején.	Ma	a	Gemenci	
Erdő	és	Vadgazdasághoz	tartozik.	A	kastélyt	és	a	hozzátarto-
zó	parkot	nagyon	sok	látogató	nézi	meg.

Ezen	 a	 vidéken	 három	 országos	 hírű	 szarvas	 trófeát	 is	
lőttek,	 melyek	 eredetije	 a	 Budapesti	 Mezőgazdasági	 Múze-
umban	látható,	itt	a	kastélyban	csak	a	másolatok	vannak,	de	
nagyon	sok	kisebb	eredeti	vadász	trófeát	is	láttunk.	Képeken	
a	kastély	eredeti	formáját,	berendezését	majd	felújítását	/EU	
segítség/	 az	 uradalomhoz	 tartozó	 távolabbi	 településeket,	 a	
Duna	 árterének	 tájait	 és	 vadászatokról	 készült	 képeket	 lát-
hatunk.	A	berendezésben	pedig	a	környék	lakóinak	viseletét,	
fonott,	szövött,	varrott	és	hímzett	ágy	és	asztal	nemük,	férfi	és	
női	ruhák,	törölközök,	na	meg	kézműves	szerszámok	voltak	
kiállítva.

A	kastély	parkja	is	szépen	rendben	van	tartva	és	séta	uta-
kon	lehet	az	óriás	fák	között	gyalogolni.

Utolsó	állomásunk	Baja.
Város	nézés:	Főtér	a	patinás	városháza,	és	egyéb	épületek,	

sétálóutca,	fagyizás,	kávézás,	további	nézelődés	ki-ki	energi-
ája	 és	 kíváncsisága	 szerint.	 Utána	 indulás	 a	 Petőfi	 szigetre.	
Vacsora	 a	 „Vizafogó	 étteremben	 a	 Sugovica	 partján.	 Sokan	
megkóstolták	a	híres	Bajai	halászlevet,	de	más	finomabbnál,	
finomabb	ételek	közül	is	választhattunk.

Este	1/2	9	órakor	érkeztünk	haza	lelkiekben	és	élmények-
ben	gazdagon.

Békefi Ernőné
Napsugaras	Ősz	Asszonyklub			
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Új könyvtáros
Novák Gyöngyi vagyok, Pécs-Somogyban élek közel 
5 éve. Házas és egy gyermek édesanyja vagyok.  A 
Csorba Győző Könyvtár – Dél-dunántúli Regionális 
Könyvtár és Tudásközponttal együttműködve a meg-
újuló somogyi és vasasi könyvtárakban találkozhatnak 

majd velem. Munkám egyik fő célja az olvasás népsze-
rűsítése a gyermekek, felnőttek körében egyaránt és 
olyan közösségi programok szervezése, ami összefogja 
a helybélieket.
Szeretettel várom a kedves olvasni szeretőket!

Megújuló könyvtárak Somogyban és Vasason – 
Új könyvtárpontok!

A Csorba Győző Könyvtárral – Dél-dunántúli Regio-
nális Könyvtár és Tudásközponttal együttműködve új 
könyvtárpontok nyílnak településeinken. 

Többek közt egy jelentősen megújuló könyvállo-
mánnyal, bővített nyitva tartással és számos izgalmas 
újítással várjuk Kedves Olvasóinkat a somogyi Kossuth 
Könyvtárban, és a vasasi Kistamás Gyula Könyvtár-
ban. Lehetőség lesz arra, hogy ezentúl a pécsi Csorba 
Győző Könyvtár –Dél-dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont adatbázisát bárki itt helyben hasz-
nálhatja, és abból kölcsönözzenek, amit majd kiszál-
lítanak a helyi könyvtárakba. A folyamatos igényfel-
mérést és a helyi közösség szokásait figyelembe véve 
fogjuk könyvtáraink könyvállományát összeállítani. 

Célunk egy olyan kulturális teret kialakítani a helyiek 
számára, ahol nem unatkoznak és jó a hangulat.

Olvasási szokásaik felmérésére kiemelten figyelünk, 
ezért lehetőség van a Kossuth Művelődési házban ezt 
jelezni egy rövid kérdőívvel, amivel segíthetik mun-
kánkat. A megnyitó időpontjával kapcsolatban ha-
marosan jelentkezünk. Addig is várjuk javaslataikat, 
ötleteiket, kéréseiket, keressük egymást!
Köszönjük!

Novák Gyöngyi könyvtáros
KoBeKo Művelődési Központ

Búzakalász u. 47.
info@kobeko.hu

72/337-838
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az	Emberi	Erőforrás	Fejlesztési	Operatív	
Program	 (EFOP),	 Széchenyi	 2020	 által	
meghirdetett	 1.3.5-16-2016-00389	 szá-
mú,	 Társadalmi	 szerepvállalás	 erősítése	
a	 közösségek	 fejlesztésével	 című	 projek-
tünk	keretében	lezajló	programok	beszá-
molója		és	ajánlója.	
• Meselámpa A Sürgő-forgó gyöngy-

virág mesével hangolódtunk rá az 
Anyák napjára. Később Pöttyös 
Panni és Kockás Peti naplóját me-
séltük el, ami alapján bábokat készí-
tettünk és elbáboztuk a történetet a 
többi óvodásnak. 

Foglalkozásvezető: Lobodáné 
Somlai Erika

• Teaház A Tea-Házas gyerekekkel 
ellátogattunk a Zsolnay Negyedbe 
a” Nosztalgia Cukorka Látványma-
nufaktúrába” Kovács Gyula már 33 
éve készít cukorkákat, amit a bol-

tokban nem lehet kapni. Látványos 
és érdekes volt, A nagyon fi nom 
és különböző színű, formájú nya-
lókák és cukorkák elvarázsolták a 
gyerekeket. Nagyon örültek, hogy 
saját kezükkel készíthetik el a nya-
lókájukat. Alig bírták kivárni mi-
kor kerülnek sorra, végül az ízletes 
édesség lett a jutalmuk. Már nagyon 
várják a következő kirándulást.

Klubvezető: Somogyi Klaudia
• Berze Darts Klub A darts verseny-

ről májusi lapszámunkban számo-
lunk be. A következő verseny ideje 
május 27. 

Klubvezető: Hering Gyula
• Baba-Mama klub Mocorgó május 

4. 10.45 Berze Mh.
Ringató május 10. és 22. 9 óra 

Berze Mh.
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

• Kattanj rá Nagyi! A találkozások fo-
lyamán főként gyakorlati tanácsadás 
folyik, odafi gyelve a személyes prob-

lémákra, kérdésekre. Foglalkozások 
továbbra is csütörtökönként 17:30-
19:00 óráig folynak, melyekre szíve-
sen várunk minden további érdeklő-
dőt a Kossuth Művelődési Házban. 

Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  
• Történelem klub A következő elő-

adás címe: Isten-király-haza! Az 
Esterházy család, Május 17. 18 óra 
Egyesületi Székház /Bencze J. u. 6./

Előadó: Czeininger Tamás
• Kertész klub Áprilisi programunk-

ban húsvéti dekorációkat készítet-
tünk, és tojást festettünk különböző 
módszerekkel. Következő program: 

látogatás a Pécsi Dísznövény kiállí-
tás és vásárra május 27.-én.

Kirándulás szervező: Tóthné Do-
bos Éva

• Barkács klub Az áprilisi program 
keretében kerti padok és asztalok 
készültek raklapból. A következő 
foglalkozáson kerékpár karbantar-
tást és egyszerűbb javításokat ta-
nulhatnak az érdeklődők május 24-
én 17 órakor a Kossuth Művelődési 
Házban. Mindenki hozhatja a saját 
biciklijét karbantartásra. 

Foglalkozásvezető: Musztács Jó-
zsef

• Férfi ak főzőklubja májusban a 
darts klub tagjai főztek közösen is-
merőseikkel, barátaikkal. A követ-
kező főzés az Óbányai túra alkal-
mával lesz. 

Foglalkozásvezető: Berényi 
Zoltán

• Fotószakkör áprilisi foglalkozá-
sunkon szó esett az etikáról a fotó-
zásban és elemeztük saját készítésű 
fotóinkat.

Május 26. 17.00: Mit rejt a fotós 
táskája, mi mire jó (hasznos kütyük 
gyűjteménye).

Foglalkozásvezető: Dékány Zsolt
• Életmódváltó klub Újabb tagokkal 

bővült Életmódváltó klubunk. To-
vábbra is a téma a helyes táplálko-
zás, a tudatos vásárlás és a rendsze-
res sport bevezetése az életünkben. 
Május 9-én újabb klubfoglalkozás, 
megbeszélés a Kossuthban!

Májustól lehetőség nyílik egyé-
ni állapotfelmérésre (előzetes idő-
pont egyeztetéssel) és tanácsadás-
ra. Érdeklődni lehet személyesen, 
e-mailben és telefonon is a Kossuth 
Művelődési házban: info@kobeko.
hu +3630/183-5730 és megtalálsz a 
facebook-on is!

Foglalkozásvezető: Adrián 
Dorottya

• Túra Az áprilisi túra a kedvezőtlen 
időjárás miatt elmaradt. Követke-
ző alkalom május 14. Kisújbánya-
Óbánya-Kisújbánya, találkozó a 
Berze előtt 8 órakor, szervezett tele-
kocsis utazás formájában. Érdeklőd-
ni részletekről az esemény előtti hé-
ten Sántavy Péternél 20/777-4235. 
Közös főzés a Férfi  főzőklubbal 
Óbányán. 

Túravezető: Sántavy Péter

a fenti programokról várjuk az ész-
revételeket érdeklődőket a szokásos 
elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Bú-
zakalász u. 47.), telefonon a 72/337-
838 illetve a +3630/183-5730 tele-
fonszámokon és az info@kobeko.hu 
e-mail címen.

A	Vasasért	Egyesület	az	EFOP-1.3.5-16	Társadalmi	szerepvállalás	erősítése	a	kö-
zösségek	fejlesztésével	c.	pályázat,		„KoBeKo	Közösségi	Kulturkohó’	című	EFOP-
1.3.5-16-2016-00389	 számú	 projektjének	 kedvezményezettje.	 Székhely:	 7691	
Pécs-Vasas,	Bencze	J.	u.	6.;	Adószám:	18305434-1-02;	Vezető:	Berényi	Zoltán

májusban a 
darts klub tagjai főztek közösen is-
merőseikkel, barátaikkal. A követ-
kező főzés az Óbányai túra alkal-

Foglalkozásvezető: Berényi 

e-mail címen.

A	Vasasért	Egyesület	az	EFOP-1.3.5-16	Társadalmi	szerepvállalás	erősítése	a	kö-
zösségek	fejlesztésével	c.	pályázat,		„KoBeKo	Közösségi	Kulturkohó’	című	EFOP-
1.3.5-16-2016-00389	 számú	 projektjének	 kedvezményezettje.	 Székhely:	 7691	
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Kalendárka program előzetes
Ízelítő	településeink	klubkínálatairól	és	közelgő	

rendezvényeiről

Tegyünk Egymásért Egyesület: 
Gyereknap	június	23.;	Tízen	Túliak	Társasága	nevű	klub	
hetente	kedden,	szerdán	és	csütörtökön	15:00	-	18:00	órá-
ig,	gasztro	klub	minden	páratlan	héten	csütörtökön	10:00	
-	14:00	óráig;	varró	klub	minden	páros	héten	csütörtökön	
12:30	-	15:00	óráig	kerül	megrendezésre.

„FutaPécs” Sport Egyesület:
Június	17. IV.	FutaPécs	Orfűi	Éjszakai	Félmaraton;	Július	2.	
Horvátország	határfutás;	Július	20-23.	FutaPécs	Balatonkör

Napüdvözlet Egyesület:
Egész	napos	jóga	előadások	és	foglalkozások:	május	6.	;	Ké-
pes	indiai	élménybeszámoló	május	6.	18	óra;	Emésztő-	és	
mozgásszervi	gyógyító	torna:	minden	hétfő,	szerda	17.30,	
klasszikus	 jóga:	 minden	 péntek	 17.30;	 dobkör:	 szerdán-
ként	17	óra;	varróklub:	keddenként	15	és	18	óra	között;	
citera	próba	minden	szombat	délelőtt;	Sajtkészítő	tanfo-
lyamra	lehet	jelentkezni:	30/6036-507

Vasasért Egyesület: Június	10.	I.	Berek	fesztivál:	helyszín:	
Berek	Wakeboard	és	lovarda

Szent Borbála Egyesület: Nemzeti	 Összetartozás	 napja	
2017.	június	3-án	15-órakor	a	Pécs-Vasasi	templomkert-
ben	lévő	Trianon	Emlékműnél.

Bővebb	információ	és	további	elérhetőségek:	www.kobeko.
hu/p12;	Egyúttal	kérjük	azon	programszolgáltatókat,	akik 
szívesen jelenítik meg programjaikat,	jelezzék	felénk	és	
mi	 alhonlapunkon	 folyamatosan	 frissítjük	 a	 kínálatokat.	
Következő	megjelenés	az	augusztusi	újságban.	

Dolgozz helyben! Álláslehetőségek!
Somogy, Vasas, Hird területén a segédmunkától a szakmunkáig, férfiaknak és nőknek egyaránt.

Bővebb felvilágosítás: Kossuth Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47.
Tóthné Dobos Éva 30/9970-993

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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–	 Nem	 fogják	 kivágni	 az	 összes	 erdőt	
Vasas	környékén	és	a	Mecsekben	sem,	
ettől	egyáltalán	nem	kell	tartani.	A	fa-
kitermelés	mértékét	az	erdészeti	ható-
ság	koordinálja	olyan	módon,	hogy	az	
ő	 középtávú	 terve	 alapján	 lehet	 csak	
gazdálkodni,	 10	 éves	 terveket	 készíte-
nek,	 és	 mindenki	 a	 rá	 vonatkozó	 rész	
szerint	 élhet	 a	 lehetőséggel.	 Az	 lehet,	
hogy	egy	ilyen,	átlagosan	15	000	hektár	
nagyságú	erdőtervezési	körzeten	belül	
egyenlőtlenül	koncentrálódnak	a	mun-
kák.	 Az	 pedig	 egy	 örömteli	 esemény,	
hogy	fogékonyabbak	lettek	az	emberek	
az	iránt,	ha	valami	hiányzik.	Régebben	
sokkal	nagyobb	volt	a	fakitermelés	vo-
lumene,	 most,	 hála	 Istennek,	 eljárnak	
az	 emberek	 futni,	 túrázni	 az	 erdőbe,	
több	 mindent	 látnak.	 Mi,	 erdészek	
is	 ezekből	 a	 kritikákból	 építkezünk,	
például	 abban,	 hogy	 finomabb	 mód-
szereket	 vezetünk	 be,	 vagy	 finomabb	
módszerekkel	gazdálkodunk,	mint	ko-
rábban.	Nem	kell	megijedni	attól,	hogy	
minden	el	fog	tűnni.	Viszont	a	tervsze-
rűség	 jegyében	 előfordulhat,	 hogy	 az	
erdőállomány	kora	éppen	olyan,	hogy	

ott	 fakitermelés	 lehetséges.	 Valószínű,	
hogy	a	vasasiak	most	ezt	vették	észre	a	
környéken.	 Bár	 benne	 van	 az	 is,	 hogy	
fokozottabb	 az	 érzékenység	 a	 termé-
szetre,	 és	 ez	 igazából	 az	 utóbbi	 5-10	
évre	 jellemző.	 Én	 is	 futok	 az	 erdőben	
erdészként,	 régebben	 alig	 találkoztam	
emberrel,		most	lépten-nyomon	futók-
ba	botlok.	Meg	lehet	nézni,	hogy	2000	
körül	 mennyien	 jártak	 az	 erdőben	 és	
mennyien	 járnak	 most.	 Az	 egészséges	
nevelés	 hatására	 –	 a	 média	 eléggé	 jól	
felkarolta	ezt	a	 témát	–	sokan	próbál-
nak	vigyázni	magukra,	rájönnek,	hogy	
nem	 olyan	 jó	 kórházban	 kikötni	 kö-
zépkorúan.	 Jellemzően	 a	 30-as,	 40-es,	
50-es	 korosztály	 jelenik	 meg,	 persze	
fiatalok	is	vannak,	de	nagyon	jó,	hogy	
megjelent	ez	a	korosztály,	és	észrevéte-
lezik,	ha	szerintük	valami	nem	stimmel	
az	erdőben.	

– Az erdők egy része magánkézben 
van, velük mi a helyzet? Egyáltalán 
honnan tudhatjuk, hogy melyik magán
erdő? 

–	Van	egy	kiváló	alkalmazás,	http://
erdoterkep.nebih.gov.hu/.	 Itt	 lehet	

nézelődni,	 akár	 a	 turistautakkal	 ösz-
szevetni.	 A	 magánszektorról	 azt	 kell	
tudni,	hogy	kb.	annyi	magánerdő	van,	
amennyi	állami	tulajdonban	levő	erdő.	
Van	 egy	 óriási	 különbség;	 az	 állami	
tulajdonú	 erdőben	 a	 megfelelő	 isko-
lában	 végzett,	 szakmailag	 felkészült	
kollégák	 dolgoznak.	 Egy	 erdészeti	 ha-
tóság	 számára	 ez	 alapvetően	 problé-
mamentes	 terület,	 olyan	 embereket	
kell	 irányítani,	 igazgatni,	 akikkel	 egy	
iskolából	 jöttek,	 ugyanazt	 tanulták.	
A	 magánszektorban	 más	 a	 helyzet,	
mert	erdőtulajdonos	bárki	lehet,	és	bár	
kötelezettségük	erdész	 szakszemélyze-
tet	 alkalmazni,	 ezt	 nem	 mindig	 teszik	
meg.	 Jellemzően	akkor	 teszik,	ha	pro-
fitálni	 szeretnének.	 Nekik	 nincsenek	
olyan	 információik	 a	 saját	 erdeikről,	
amelynek	 folyamatosan	 meg	 kellene	
lennie.	 Egy	 szakembertől	 származó	
információ,	hogy	mit	kellene	csinálni,	
hogy	 kell	 a	 hibákat	 javítani	 stb.	 Alap-
vetően	ad	hoc	kapcsolatokról	van	szó,	
főleg	 a	 nyomtatványok	 kitöltése	 mi-
att,	 ami	 szükséges	 a	 fakitermeléshez.	
Sajnálatosan	 a	 magánszektor	 inkább	
–	tisztelet	a	kivételnek	-	a	fakitermelés	
részre	 koncentrál.	 Az	 erdő	 megújítá-
sára,	 az	 állomány	 nevelésére	 kevésbé.	
Ebből	 a	 nem	 jogkövető	 magatartásból	
visszatetsző	 jelenségek	 is	 származhat-
nak	az	erdőben.	A	kivágott	területeken	
sok	 helyen	 nem	 megfelelően	 gondos-
kodnak	arról,	hogy	az	megújuljon.	Eb-
ben	nagyon-nagyon	lassú	az	elmozdu-
lás.	Sajnos	ez	a	megújítatlansági	szám	
nem	 egyenes	 arányban	 növekszik,	
hanem	 már	 exponenciálisan	 vannak	
problémák	a	magánszektor	erdőfelújí-
tó	tevékenységével	kapcsolatban.		

– Mi lehet a megoldás? 
–	 Minden	 népnél	 valahogy	 rá	 kell	

tapintani	 arra,	 amiből	 ért.	 Úgy	 vet-
tem	 észre,	 Magyarországon	 az,	 hogy	
büntetek,	 nem	 vezet	 feltétlenül	 célra.	
Természetesen	 az	 erdészeti	 hatóság	
szabályszerűen	 eljár,	 a	 végén	 bünte-
tést	 ró	 ki,	 ennek	 ellenére	 mégis	 egyre	
nagyobb	 mértékű	 a	 jogsértés.	 A	 bün-
tetés	így	nem	éri	el	a	célját,	nincs	visz-
szatartó	ereje.	Másfajta	igazgatás	beve-
zetésén	 kellene	 gondolkodni,	 talán	 az	
erdőfelújítási	biztosíték	rendszer	teljes	

Az egyméteres fa is fa
Itt	a	jó	idő,	ki	akarunk	szabadulni	a	négy	fal	közül,	elmegyünk	sétálni	az	erdőbe,	de	
nem	azt	találjuk,	amiért	mentünk,	hanem	kivágott	fák	halmazait,	letarolt	dombol-
dalakat.	Mi	történik	körülöttünk?	Lassan	elfogy	a	Mecsek?	Ezekkel	a	nyugtalanító	
kérdésekkel	kerestem	fel	a Mecsekerdő	Zrt.	erdészeti	referensét,	dr.	Varga	Tamást.
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kiterjesztése	 lenne	 a	 megoldás.	 Tehát,	
az	 erdő	 megújítására	 le	 kell	 tenni	 egy	
biztosítékot,	 ha	 a	 tulajdonos	 mégsem	
próbálkozik	az	erdő	megújításával,	ak-
kor	 a	 hatóság	 ezt	 el	 tudja	 végeztetni,	
mert	hagyott	ott	forrást.	A	másik,	hogy	
járjon	valami	támogatás	ahhoz,	hogy	ő	
az	erdejét	megújítsa.	Önmagában	az	az	
ősi	 erkölcs,	 hogy	 ezt	 kivágtad	 és	 meg	
kell	újítani,	az	sokszor	kevés.	A	kollé-
gákkal	beszélve	 tudom,	hogy	országo-
san	is	jellemző	ez	a	probléma.	Tisztelet	
a	 kivételnek,	 mert	 vannak	 a	 magán-
szektorban	 is	 olyan	 tulajdonosok,	 er-
dőgazdálkodók,	akik	igenis	gondozzák	
az	 erdőjüket,	 meg	 lehet	 mutatni	 bár-
kinek,	hogy	igen,	így	kell	gazdálkodni.	
Hála	 Istennek,	 van	 egy	 ilyen	 réteg,	 és	
ha	mérsékelten	 is,	de	növekedik	a	 lét-
számuk.	

– Hogyan jut az Önök tudomására, 
ha jogsértés történik?

–	Nem	lehet	minden	fához	erdőfel-
ügyelőt	 állítani,	 de	 terepbejárásaik,	
hatósági	 szemléik	 során	 az	 erdészek,	
ha	 észreveszik,	 jelentik	 a	 hatóságnak.	
Magánszemélyektől	 történő	bejelentés	
alapján	 is	 sok	 információ	 származik.	
Egy	hosszan	tartó	fakitermelés	feltűnik	
a	 közösség	 lakosságának,	 és	 szólnak	 a	
polgármesternek,	vagy	valahogy	eljut	a	
hatóságig.	…de	vissza	nem	tudják	már	
ragasztani	a	fát…

– Mitől függ, hogy szálalást vagy tar
vágást végeznek egy területen?

–	A	mi	gazdálkodási	körünkben	azért	
választunk	 tarvágást	 is,	 mert	 az	 erdé-
szeti	hatóság	erdőterve	ezt	teszi	lehető-
vé,	de	nem	ez	a	 fakitermelési	mód	jel-
lemzi	társaságunkat.	Azt	nagyon	fontos	
tudni,	hogy	ki	mit	csinálhat	az	erdőben	
jogszerű	erdőgazdálkodás	folyamán,	azt	
nem	a	gazdálkodó	állapítja	meg,	hanem	
az	erdészeti	hatóság	erdőterv	határozat	
formájában,	 amit	 az	 erdőgazdálkodó	
végrehajt.	 Az	 erdőgazdálkodó	 lehető-
ségeit	így	egy	független	állami	szerv	ál-
lapítja	meg.	Az	elmozdulás	a	finomabb	
módszerek	 irányába	 társaságunkat	
amúgy	 már	 több	 éve	 jellemzi,	 és	 sok-
kal	 erőteljesebben	 alkalmazzuk,	 mint	
régen.	A	szálalásnál	olyan	gazdálkodási	
módszer	 valósul	 meg,	 amelyet	 nem	 is	
nagyon	vesznek	észre,	vagy	nem	tűnik	

fel	visszatetszően,	mint	pl.	egy	három-
hektáros	 hiányzó	 terület.	 Azt	 viszont	
nem	lehet	elvárni,	hogy	azonnal	felnőtt	
fákkal	 pótoljuk	 a	 lekerülő	 állományt,	
tudomásul	kell	venni,	hogy	a	fáknak	is	
van	egy	növekedési	folyamatuk.	A	más-
fél	méteres	fát	is	észre	kell	venni,	meg	a	
20	cm-es	fát	is,	nemcsak	a	35	métereset,	
mert	sok	turista	szemében	a	kis	fa	még	
nem	fa.	

– A szállításhoz a turistautakat hasz
nálják a fakitermelők, amik ezáltal na
gyon rossz állapotba kerülnek, ami elég 
bosszantó. 

–	Ezt	abszolút	megértem,	és	nem	is	
kell	magyarázni	senkinek,	hogy	mennyi	
bosszúságot	okoz,	de	a	gazdálkodás	so-
rán	a	fát	ki	kell	vinni	valahogy	az	erdő-
ből.	Ezekkel	a	szállító	járművekkel	néha	
úgy	 fel	van	szabdalva	az	út,	hogy	nem	
lehet	 átmenni	 egyik	 oldalról	 a	 másik-
ra.	 Minden	 igyekezetünkkel	 próbáljuk	
ezeket	 helyre	 tenni,	 de	 nyilván	 csak	 a	
fa	kitermelés	 végeztével.	 Ilyenkor	 az	 is	
szükséges,	 hogy	 olyan	 időjárás	 legyen,	
ami	 alkalmas	 a	 munkálatokra.	 Lehet	
egy-két	olyan	hónap,	amikor	úgy	tűnik,	
hogy	nem	történik	semmi,	ezek	inkább	
a	kora	tavaszi	időkre	jellemzők,	amikor	
jobban	fel	van	ázva	a	talaj.	

– Vannak erdők az országban, ahol 
nincsenek kukák, így ösztönözve az 
embereket arra, hogy amit bevittek az 
erdőbe, azt ki is vigyék. Járható út ez 
nálunk? 

–	 Ez	 abszolút	 járható	 út,	 csak	 ezt	 a	
nevelést	 diákkorban	 kell	 elkezdeni.	
Az	 ötletet	 Nyugatról	 vették,	 ahol	 egy-
ből	 megértették,	 hogy	 amit	 az	 erdőbe	
bevisznek,	 azt	 ki	 is	 kell	 vinni.	 Nálunk	
sajnos	 hosszabb	 időre	 van	 szükség.	
Gyerekeknél	 az	 iskolákban	 ezt	 meg	
lehet	 tanítani,	 felnőtteknél	 már	 nehe-
zebb.	 Például	 a	 papír	 zsebkendő,	 ami	
bár	hamar	eltűnik,	de	csúnya	 látvány,	
és	aki	ezt	eldobja,	az	eldob	esetleg	mást	
is.	Sajnos	mi	még	olyan	problémákkal	
küzdünk,	 ami	 más	 országokban	 már	
nem	 téma.	 A	 városnak	 iszonyú	 több-
letteher	az	erdei	kukák	tisztán	tartása,	
karbantartása.	 Mindenkinek	 az	 lenne	
jobb,	ha	követnénk	e	nemes	példát.	

– Dolgozike természetvédelmi őr a 
környéken, és ha igen, mi a feladata? 

–	Igen,	a	nemzeti	parkok	alkalmaz-
zák	 a	 védett	 természeti	 területeken,	
márpedig	 a	 Mecsek	 ilyen.	 A	 Duna–
Dráva	 Nemzeti	 Park	 alkalmazásában	
állnak.	 De	 az	 ő	 létszámuk	 is	 erősen	
korlátozott,	 mint	 az	 erdőfelügyelőké,	
tehát	 nem	 láthatnak	 mindent.	 Pécsett	
a	Tettye	téren	van	a	Nemzeti	Park	köz-
ponti	 irodája,	 ahol	 bejelentést	 is	 lehet	
tenni.	 Itt	 leginkább	 védett	 természeti	
értékkel	kapcsolatos	észrevételeket	 fo-
gadnak.	 	Mindegyik	természetvédelmi	
őr	 több	 település	közigazgatási	 terüle-
téért	 felelős.	 A	 gondjukra	 bízott	 terü-
let	 rendszeres	 bejárásával,	 állapotuk	
és	 változásaik	 nyomon	 követésével,	
továbbá	 aktív	 védelmi	 feladatok	 ellá-
tásával	 biztosítják	 az	 ott	 található	 ter-
mészeti	értékek	megóvását	és	fennma-
radását.	Ez	is	egy	olyan	szakma,	ahova	
több	 ember	 kellene.	 Az,	 hogy	 milyen	
értékeink	 vannak,	 ezek	 felkutatása,	
regisztrálása	fontos	dolog,	ez	egy	őrült	
nagy	 munka,	 és	 a	 kollégák	 foglalkoz-
nak	is	ezzel,	de	sok	idő	kell	a	feldolgo-
záshoz.	

– Tervben vane valamilyen fejlesz
tés a környéken? 

A	Mecsek	az	egyik	legsűrűbb	turista-
úthálózattal	 rendelkezik.	 Ebben	 pl.	 a	
Mecsek	 Egyesületnek	 is	 nagy	 szerepe	
van.	 Ha	 valaki	 jár-kel,	 látja,	 hogy	 eze-
ken	 az	 utakon	 rengeteg	 létesítmény	
van.	 Rendben	 vannak	 a	 forrásaink,	 a	
padok,	új	kilátót	avattunk,	de	a	legfőbb	
feladatunk	ezeknek	a	létesítményeknek	
a	karbantartása.	Eléggé	ki	vannak	téve	
nemcsak	az	időjárásnak,	hanem	a	ron-
gálásoknak	 is.	Óriási	 forrásokat	köt	 le,	
hogy	 ezeket	 tisztán	 tartsuk,	 én	 ebben	
látom	most	 leginkább	 fontosnak	a	 fej-
lesztést.	

– Köszönöm az interjút. További 
munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Aki	 még	 többet	 szeretne	 megtud-
ni	 az	 erdők	 és	 a	 fakitermelés	 jelenlegi	
helyzetéről,	azoknak	szól	a	Mecsekerdő	
Zrt.	interaktív	erdészeti	túrája	a	Kelet-
Mecsekben,	melyen	az	erdőkezelés	 iz-
galmas	világát	mutatják	be	az	erdészek	
szemszögéből.	 Bővebb	 információ	 a	
társaság	Facebook-oldalán	található.	

Tóthné Dobos Éva
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Tisztelt Képviselő Úr!
Érdeklődve olvastam az ingatlanadóról szóló olvasói 
levélre írott válaszát.

Engedje meg, hogy néhány észrevételemet megosz-
szam Önnel és az érdeklődő olvasókkal!

Az a tény, hogy ön sem szívesen adózik, nem hi-
szem, hogy vigaszt jelent a levél íróinak. Senki sem 
szereti, ha kicsi vagy nagyobb jövedelmét olyan do-
logra kell fordítania, melyet nem tart igazságosnak. 
Egyébiránt vannak, akik nem szeretik, de ki tudják 
fizetni, vannak, akik nem szeretik, és nem is tudják 
kifizetni! Már a kettő között is óriási a különbség! 
Legtöbbünknek nem kell magyarázni, hogy miért 
kell adót fizetni. És nem vigasz, hogy az interneten tá-
jékozódhatunk a város kiadásairól. Ön azt írja, hogy 
ezekből az adókból végez az önkormányzat különbö-
ző fejlesztéseket stb...

Csakhogy mi a fizetésünkből sok-sok évig adóztunk 
az állami költségvetésnek. Majd a megmaradt adózott 
bérünkből felépítettük vagy megvásároltuk ingatlanja-
inkat, ezután a saját adózott bérünkből tartjuk fenn, és 
próbáljuk őrizni állagát. Ezek után ráadásként érkezik 
az önkormányzati költségvetésbe való újra adózás!

Sajnálom, de nem érthetek egyet azzal, hogy Ön 
mindezzel egyetért!!

Az pedig, hogy Ön minden esetben továbbítja a be-
érkező leveleket, és a rendelkezésre álló fórumokon 
ismerteti ezek tartalmát, nem külön érdem. Ugyanis 

ennek a három településnek azért Ön a megválasztott 
képviselője, hogy mindezt megtegye. Nem vitatom, 
nehéz a feladat, és igen embert próbáló. De Ön vállalta 
ez a feladatot!

A Polgármester úr a jogszabályra hivatkozik levelé-
ben. Nem kérdés, hogy ez úgy van megalkotva, hogy a 
törvényi előírásokat betartották. Bevezettek egy adót, 
ami lehetőség volt, de nem kötelező előírás! A mi vá-
rosunk élt a lehetőséggel. Sajnos!!

Nézze el nekünk, hogy nem tudunk felhőtlenül 
örülni annak a ténynek, hogy nem a maximális adó-
mértéket alkalmazták!

A méltányossági kérelem pedig nagyon sok ember-
nek nem megoldás.

Én reményemet fejezem ki arra, hogy Pécs város 
önkormányzata próbál olyan intézkedéseket hozni, 
melyek adózó tevékenységgel járnak, és kiválthatják 
a jelenlegi ingatlanadót. Főleg úgy, hogy mindenféle 
bódét építménynek neveznek, mert jelenleg ez a város 
érdeke.

Végezetül: ha Önök nem foglalkoznak úgy ezzel a 
problémával, hogy a lakosság érezze a segítő szándé-
kukat, jöhet olyan idő, amikor Önök sem számíthat-
nak az itt élő, és egyes dolgokat nehezményező lakos-
ságra!

Tisztelettel:  
Szabóné M. Márta

Több tiszteletet a vasasi halottaknak!
Sajnos rövid időn belül három temetésen vettem részt. 
A három közül egyik sem múlt el bosszúság nélkül.
Egyiken a mikrofon úgy recsegett-ropogott, hogy a 
szertartásból egy szót ysem lehetett hallani. A mási-
kon,- ne csodálkozzon az egyház, ha egyre keveseb-
ben kérnek egyházi temetést- olyan „kántor” volt, aki-
nek a hangját a bánat és fájdalom mellett igen nehéz 
végighallgatni.A harmadikon nem recsegett a mikro-
fon, mert be sem kapcsolva. Ezáltal a búcsúbeszédet 
csak a gyászoló család és azok hallhatták, akik közel 

álltak. Itt még azt a hibát is elkövették, hogy a család 
által kiválasztott két dalból az egyiket elfelejtették le-
játszani!

Mi, vasasi adófizetők miért nem érdemeljük meg, 
hogy legyen egy tiszességes hangszórónk, és egy olyan 
„valaki”, aki ezekre a dolgokra odafigyel? Sajnos ezeket 
a kellemetlenségeket később nem lehet jóvá tenni, és  
nem kevés összegbe kerülnek a gyászoló családoknak.

Egy gyászoló

Kedves Levélíró!
Sajnálom, hogy az újságcikkből kell megtudnom, 
hogy a temetési szertartások  alkalmával a gyászolók 
nem kapnak megfelelő szolgáltatást. Ezt nekem senki 

sem jelezte. Szívesen vettem volna, ha erről  korábban 
személyesen is bejelentést kapok. 

Még az újságcikk megjelenése előtt a levelet meg-
küldtem a temető vezetőjének és a plébános úrnak.

Huba Csaba
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Felhívás Fotókiállítás és Érték-tár anyaggyűjtéshez
A	Vasasért	Egyesület	Régen	és	ma	címmel	állandó	fotókiállí-
tást	tervez	megvalósítani	Somogy,	Vasas	és	Hird	települések	
életéről,	melyet	molinókon	szeretnénk	bemutatni.	

A	 lakosság	 segítségét	 szeretnénk	 kérni	 abban,	 hogy	 bo-
csássanak	rendelkezésünkre	régi	képeket	a	település	életéről.	
Olyan	képeket	várunk,	amelyen

–	régi	ház	vagy	utcarészlet	szerepel,	
–	valamilyen		eseményen	készült	fotó,	
–	régi	szokást	elevenít	fel,	
–	régi	tárgyak	láthatók	rajta,
–	vagy	egyéb	más	módon	eleveníti	meg	a	múltat.	

Beszkennelve	 az	 alábbi	 e-mail-címre	 várjuk	 a	 fotókat:	
kobeko.muvhaz@gmail.com.	Ebben	az	esetben	kérjük	a	fotó	
készítésének	körülbelüli	időpontját,	helyét,	és	a	közreadó	ne-
vét	megadni.		

Személyesen	 a	 Kossuth	 Művelődési	 Házban	 (Somogy,	
Búza	kalász	 u.	 47.)	 várjuk	 a	 képeket,	 amelyeket	 mi	 azon-
nal	 beszkennelünk	 és	 visszaadunk.	 Bővebb	 felvilágosítás	 a	
72/337-838-as	telefonszámon	Tóthné	Dobos	Évánál.	

A	 tavaly	 elkészült	 Érték-tár	 kiadványunk	 egyértelműen	
kedvező	 fogadtatásban	 részesült,	 sok	 pozitív	 visszajelzést	
kaptunk.	 Most	 lehetőségünk	 lesz	 egy	 második	 kötet	 kiadá-
sára,	 amelyben	 az	 első	 kötetben	 nem	 szereplő	 kategóriák,	

témák	is	lesznek.	Még	több	helyi	értékkel	bíró	(szellemi,	em-
beri,	tárgyi	és	természeti)	kincsünket	szeretnénk	bemutatni,	
ezért	információkat	várunk	az	alábbi	témákban:	
–	 a	 településeinken	 régen	 élő	 meghatározó	 személyiségek,	

akik	már	nincsenek	velünk,
–	 helyi	legendák,
–	 településrészek	neveinek	eredete,
–	 nagy	múltú,	valaha	helyben	működő	cégek,	amelyek	már	

nem	működnek,
–	 különleges	magángyűjtemények,	amelyek	másoknak	is	ér-

dekesek	lehetnek.

Az	 előző	 kiadásban	 már	 szereplő	 kategóriákhoz	 is	 várunk	
még	 információkat.	Keresünk	még	fontos,	érdekes,	népsze-
rű	embereket,	akik	településünk	lakói,	és	méltóak	az	Érték-
tárban	 való	 megjelenésre.	 Ezenkívül	 olyan	 személyeket	 is	
keresünk	akik	valaha	itt	éltek,	de	máshol	lettek	népszerűek,	
máshol	csináltak	karriert.		

Várjuk	továbbá	cégek,	vállalkozások,	üzletek	jelentkezését,	
akik	szeretnének	bekerülni	az	Érték-tár	vállalkozói	rovatába.	

Az	 anyagokat	 a	 következő	 elérhetőségeken	 fogadjuk:	
kobeko.muvhaz@gmail.com,	 72/337-838.	 Személyesen	 a	
Kossuth	 Művelődési	 Házban,	 Somogy,	 Búzakalász	 u.	 47.	
Tóthné	Dobos	Éva

Tatabányán szerepelt a Bányászszív dalcsapat
Április	 22-én	 meghívást	 kaptunk	 a	 Bányászkórusok	 és	 Ha-
gyományőrző	dalkörök	VIII.	Tatabányai	találkozójára,	mely	
a	 tatabányai	 „Jó	 szerencsét	 év”	 keretei	 közt	 került	 megren-
dezésre.	A	telt	házas	találkozón	összesen	hét	kórus	szerepelt,	
akik	mind	az	ország	egykori	bányásztelepüléseiről	 jöttek.	A	
találkozón	 csapatunk	 négy	 saját	 szerzeményű	 bányászdalt	
adhatott	 elő,	 amelyek	 nagy	 sikert	 arattak	 mind	 a	 közönség	
és	az	ott	jelen	lévő	szakmai	értékelő,	Birinyi	József,	a	KÓTA	
társelnöke	előtt.	Harmadik	dalunkat,	a	Márkushegyi tragédi
át,	amit	ez	alkalommal	adtunk	elő	először	közönség	előtt,	és	a	
negyediket,	a	Hova tűnt a sok bányász?t pedig	igazi	vastaps-
sal	jutalmazta	a	közel	háromszáz	fős	közönség.

Mivel	 Olvasóink	 közül	 sokan	 nem	 ismerhetik	 csapatunkat,	
ezért	engedjék	meg,	hogy	röviden	bemutatkozzunk.
	
A	 „Bányászszív”	 dalcsapat	 2015-ben	 alakult	 Pécs-Vasason.	
Tagjai	egykori	vasasi	bányászok:	Farkas	Sándor	csapatveze-
tő	 vájárként,	 Molnár	 Tibor	 és	 Bocz	 József	 pedig	 föld	 alatti	
mozdonyvezetőként	dolgoztak	Petőfi-aknán.	A	csapat	célja	a	
magyar	és	külföldi	bányászdalok	modern,	 tánczenei	műfaj-
ba	való	feldolgozása	és	előadása.	A	külföldi	dalaink	magyar	
szövegeit	 Móró	 Imre	 nyomdász,	 Ipolyi	 Ágnes	 dalszövegíró	
és	Kovács	László	bányászköltő	írták,	a	zenei	alapokat	Pomá-
zi	Attila	komlói	zenetanár	és	stúdióvezető	készítette.	A	dal-
csapat	eddig	két	magánkiadású	CD-t	jelentetett	meg,	az	első	
a	 Jó szerencsét,	 a	 második	 pedig	 a	 Fekete könny,	 e	 lemezek	
összesen	17	bányászdalt	tartalmaznak,	melyek	nagy	részben	
általunk	fordíttatott	dalok,	így	hazánkban	eddig	nem	ismer-
hették	őket,	napjainkban	pedig	a	harmadik	lemez	munkála-
tai	folynak.	A	régi	magyar	bányászdal-feldolgozások	mellett	
angol,	 amerikai,	 kanadai,	 lengyel	 és	 német	 dalok	 is	 szere-
pelnek,	 illetve	 a	 harmadik	 lemezre	 francia,	 cseh	 és	 holland	
bányászdalok	magyar	feldolgozásai	is	felkerülnek.	Facebook-
oldalunkon	meg	 lehet	hallgatni	 jó	pár	dalunkat.	Hallgatott-
ságunkkal	kapcsolatban	még	annyit	szeretnék	megjegyezni,	
hogy	 pl.	 egyik	 dalunkat,	 a	 Hova tűnt a sok bányászt	 eddig	
172	ezren	nézték	meg	a	Facebook-oldalunkon,	https://www.
facebook.com/banyaszsziv/.

Bocz József
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Baptista Istentiszteleti rend (minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 
    9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30 – 11.00
Református Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
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
– Május 14. Vasárnap 11.00
– Május 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (05.06.)

Vasárnap (05.07.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (05.13.)

Vasárnap (05.14.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (05.20.)

Vasárnap (05.21.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (05.27.)

Vasárnap (05.28.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06.03.)

Vasárnap (06.04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Májusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok! Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti 
kereszt felújítására. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

„Ha	én	nagy	leszek”	címmel	várjuk
óvodás,	általános	iskola	1-4	évfolyamos	

gyermekek	egyéni	illetve	csoportos
jelentkezését	rajzpályázatunkra.

A	pályázat	témája	bármilyen	jövőbeli
foglalkozással	kapcsolatos	alkotás	lehet.

A	technika	szabadon	választott.
Kategóriánként	az	első	három	helyezett	

díjazásra	kerül.
Az	eredményhirdetésre	a	megú	jult	
könyvtárpont	átadóján,	ünnepélyes

keretek	között	kerül	sor.
Leadási	határidő:	2017.	május	31.

Beküldési	cím:
Kossuth	Művelődési	Központ

Pécs-Somogy,	Búzakalász	utca	47.

További	információ:
Novák	Gyöngyi

20/775-8088
72/337-838

h I t É L e t
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Sporthírek

a vége 
nem sikerült

Nem	 sikerült	 a	 bajnokság	 felsőházá-
ba	 jutás	 a	 Vasasi	 Bányásznak:	 három	
meccset	 játszott	 áprilisban	 a	 vasa-
si	 csapat,	 amiből	 csak	 egyet	 sikerült	
megnyernie,	 így	 a	 továbbiakban	 az	 al-
sóházban	 fog	 versenyezni	 a	 Bányász	
TC.	 A	 Majs	 könnyed	 legyőzése	 után	
két	 vereség	 következett,	 az	 alsóházban	

pedig	 elsőkét	 az	 Olaszi	 SE	 volt	 a	 ven-
dég	Parcsinban.	Májusban	még	három	
meccset	játszik	a	Vasasi	Bányász	a	nyári	
szünet	előtt.
Áprilisi eredmények:
Alapszakasz:
Bányász TC – Majsi TSE 4-0 (1-0) 

Gól:	Veres	(13’),	Nagy	J.	(48’,	70’),	
Kerner	(65’)

Ivándárda SE – Bányász TC 3-2 (0-1) 
Gól:	Görgye	(19’),	Veres	(77’)

Bányász TC – Báta KSE 1-7 (0-3) 
Gól:	Papp	(53’)

Rájátszás:
Bányász TC – Olaszi SE 2-2 (1-0) 

Gól:	Matejkó	(21’,	56’)
A	májusi	program:

05.06:	Versend	–	Bányász	TC	16:30
05.14:	Bányász	TC	–	Majsi	TSE	

17:00
05.28:	Szászvári	SE	II.	–	Bányász	TC	

14:00

A Vasasi Bányász köszöni a támogatást a 
Csaba Szódának és a Vasasi Gyógyszertárnak!

Aranyparton a Csillagjaim ezüstben fürödhettek
Idei második versenyünk igen csak hosszúra sikeredett  
közel 17 órás.

XIII.	Siófoki	Mazsorett	Verseny	eredményeink:

7ezüst,	3	bronz
–	Manócskák	II.	Hely
–	Gyermek	trió	II.	Hely
–	Pataki	Bianka	solo	2	bot:	II.	Hely
–	Deák	K.-Kovács	R.	duó	2	bot:	II.	Hely
–	Junior	nagycsapat	showtánc	2	bot:	II.	Hely
–	Dittrich	E.-	Márk	Sz.	Senior	duó	2	bot:	II.	Hely
–	Senior	formáció	2	bot	(induló):	II.	Hely

–	Márk	Szabina	solo	2	bot:	III.	Hely
–	Géczi	R.-	Dittrich	E.	duó	2	bot:	III.	Hely
–	Junior	nagycsapat	(induló):	III.	Hely

Gratulálok	minden	kis-nagy	táncosomnak,	büszke	vagyok	rá-
tok,	hogy	ismét	minden	tánccal	a	dobogón	álltunk.	De	nincs	
megállás,	mert	lassan	jön	az	újabb	verseny.

Ezúton	 köszönjük	 a	 szülő,	 nagyszülők,	 valamint	 állandó	
támogatóinknak	a	sok	segítséget	és	az	Ikrausz	Kft.	–	Krausz	
Feri	bácsinak	–	a	kedvezményes	utazást.

Támogatóink:	 Belcat	 Bt.,	 Vasasi	 Gyógyszertár,	 Lukács	 és	
Társa	Kft.,	Gradwohl	család.

Kelemen Csilla
Művészeti	Vezető

Mecsek Kutyakiképző Iskola
Kölyök, alapfokú, haladó foglalkozások. 

2017. májustól minden szombaton
16,00 órától.

Érd: Palotai István 30/946-1373 
Cím: Pécs-Somogy, Pajtás u. 15.

Futóhírek
Április	 8-9-én	 tartották	 Budapesten	 az	
év	 egyik	 legnagyobb	 amatőr	 rendezvé-
nyét,	a	Vivicittát.

Ezen,	 immár	 hagyományosan	 több	
helyi	 futótársunk	 is	 részt	 vett,	 és	 el-
mondhatjuk,	 hogy	 hagyományosan	 jó	
eredményket	 is	 értek	 el.	 A	 félmaratoni	
távon	 ki	 kell	 emelni	 Schneider	 Pál	 tel-
jesítményét,	 aki	 1.40.12-es	 idővel	 kor-

csoportja	legjobbja	lett!	A	félmaratonon	
nagyon	 jól	 szerepelt	 Borbás	 Adrien	
is,(1.33.50)	 aki	 félig-meddig	 már	 vasa-
sinak	számít,	hiszen	más	versenyeken	a	
mi	csapatunkat	erősítette.	Ezt	a	távot	tel-
jesítette	még	Schneider	Erika,(1.57.39.),	
és	Papp	Ferenc(1.59.11)	 is.	A	10	km-en	
Kutas	 Éva	 hirdi,	 és	 Kanizsa	 Tivadarné	
somogyi	 képviselték	 lakóterületünket.
Mindnyájuknak	gratulálunk!

Taar Ilona
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!!!

hívhat házhoz is!

Festés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, hőszigetelés,

nyílászáró csere
Takács Sándor e.v.

06-70/4033-978

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

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 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 információkat, 

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 vállalko-
zások 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

www.shvonline.hu

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!!!

hívhat házhoz is!

Festés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, hőszigetelés,

nyílászáró csere
Takács Sándor e.v.

06-70/4033-978

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

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 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 információkat, 

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 vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

IkrAUSZ kFt
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

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

Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u.15.
Hétfő-Szombat

05-21 óráig
Vasárnap
7-19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt- nagy választék, udvarias kiszolgálás

A Vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7-19 óráig
tart nyitva!

GAZDABOLT

VASASI
Vasas, Bethlen G. u. 21.

INGYENESEN szállítunk házhoz
keddi napokon:
Takarmányt, 
Mol Pb gázt,
         4190 Ft

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8,00-16.00
00 00Szombat: 8 -12 ; Tel.: 72/337-776

25 éves lett az UNI takarmány!
Minden 25. vásárló

(min. 20 kg Uni takarmány vásárlásakor)

ajándékot kap.

Napos és előnevelt csibe 
rendelhető. Vetőmag, virágföld, 
növényvédőszerek, műtrágya, 
virágok széles választékban.

www.shvonline.hu


