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I. Berek Fesztivál
Színes programok és gyönyörű környezet várta azokat, 
akik ellátogattak a Berek Wakeboard és lovarda területé-
re június 10-én szombaton.  

Lukács Tibor lovas kocsis és lovas bemutatójával kez-
dődött a műsor. A helyi fellépők közül most a Csillag 
Mazsorett tartott bemutatót, az Igrice citerazenekar 
játszott, és  hallhattuk Berze Nagy János Népdalkar elő-
adását. A Somogyi Aerobik klubosok, is tartottak egy 
kis aerobik ízelítőt. A Mecsek kutyaiskola most először 
mutatkozott be nálunk. A kutyák nagyon szófogadóan 
és pontosan követték a parancsokat. Természetesen a 
wakeboardosok is megmutatták tudásukat és bátorságu-
kat. A Mester-tár idén is elfoglalta a füves területet, ki-
egészítve a civil expo résztvevőivel. A helyi szervezetek, 
egyesületek is bemutatkozási lehetőséget kaptak. Ismét 
lehetett kóstolni és vásárolni. Kraft  Tünde házi készíté-
sű különböző ízesítésű sajtjait, Schweitzer Antal mézét, 
Kispeti Lászlóné Erzsike és lánya vattacukorral és lufi k-
kal készültek. Skaczel Ildikóék különböző cukorkákat 
kínáltak. Patyi József kézi szövésű szőnyegei között le-
hetett válogatni. A gyerekek sem unatkoztak, lehetőség 
volt kipróbálni a mentő, rendőr, tűzoltó autók szirénáit, s 

a polgárőr és a rally-s autóba is be lehetett ülni. Volt még 
lehetőség kreatívkodni Zsalakó Istvánné Anci néninél és 
a Tegyünk Egymásért Egyesület asztalánál, arcot festetni 
a Baptista Gyülekezetnél. A retro- könnyvásáron, míg a 
szülők válogattak, a gyerekek a Baba- Mama Klub kite-
lepült játékaival játszhattak. A Napüdvözlet Egyesület 
csontkovácsolással és masszázzsal várta az érdeklődő-
ket. Sajnos a szeszélyes időjárás megzavarta programo-

kat, de a Ringató foglalkozást az eső ellenére is sikerült 
megtartani László Virágnak. Nagyon szépen köszönjük 
a tombola felajánlásokat, minden ajándék gazdára talált 
és remélhetőleg örömet okozott. A családi ügyességi ve-
télkedőre sok bátor és ügyes család gyűlt össze, sőt mű-
soron kívül a gyerekeknek új versenyt kellett indítani, 
olyan nagy volt az érdeklődés.   Az estét a Lélekzengetők 
együttes műsora, később Sorosits Judit és Pálmai Péter 
bálja zárta. Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvé-
telt. Örülünk, hogy ilyen sokan kilátogattak ezen a sze-
szélyes nyári napon
Reméljük hagyományt teremtettünk az első Berek feszti-
vállal. Bízunk benne, hogy jövőre még több színes prog-
rammal várhatjuk a helyi lakosokat és még többen kilá-
togatnak egy kis szórakozásra. 

 Csémi Hajnalka
marketing ügyintéző

Vasasért Egyesület- KobeKo Művelődési Központ
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Önkormányzati hírek
1. Jó ütemben halad a vasasi óvoda (Kultúrotthon) fel-
újítása. Minden bizonnyal július hónapban elkészül. Már 
az utolsó munkálatokat végzik az épületen. Elkészült a 
helyiségek szerkezeti kialakítása, kicserélték valameny-
nyi nyílászárót, az épület külső falai hőszigetelést és új 
homlokzati burkolatot kaptak. A tetőt teljes egészében 
felújították. Beépítésre kerültek az új szellőztető beren-
dezések és valamennyi gépészeti berendezés. A lépcső-
feljáróban létesítettek egy hidraulikus felvonót, így a 
mozgásban korlátozottak is könnyen meg tudják majd 
közelíteni az emeleti nagytermet. Az emeleti szintről a 
kert felé egy fém tűzbiztonsági lépcsőt készítettek az elő-
írásoknak megfelelően. A nagyteremben a parkettát fel- csiszolták és lakkozták. Jelenleg a helyiségek burkolását, 

festését végzik és a kerthelyiségben lévő melléképület 
(volt konyha épület) felújítását is megkezdték.

Júliusban a Viziközmű Társulat is felszámolásra ke-
rül. Úgy tűnik sikerült elintézni, hogy az itt felszabaduló 
használt, ámde újszerű állapotú bútorok (ajtós és polcos 
szekrények, asztalok stb.)  jelentős többségét az óvoda 
megkaphatja. 

A vasasi óvoda felújítása után, információim szerint 
várhatóan ez év őszén meg fogják kezdeni a hirdi óvoda 
átalakítását, felújítását is. A felújítással egy időben meg-
kezdik a hirdi óvoda területén az új gyermekorvosi ren-
delő építését is.

2. Jelenleg folyik a somogyi Búzakalász u. 3. számú 
épület (lakás, rendőrségi iroda, helytörténeti múzeum) 
tetőzetének felújítása. Hát erre szokták mondani, hogy 
„lassan készül mint a Luca széke”.  Nem kis munkáról 
van szó, mert nagy a tetőfelület és valamennyi tetőlécet,  
néhány gerendát és a csatornát is ki kell cserélni. Sajnos 
a cserépfedés forráshiány miatt csak átrakásra kerül, de 
alá fóliát húznak. A lényeg, hogy a folyamatos beázások 
remélhetőleg meg fognak szűnni.

3. Elkészült a vasasi bekötőút közúti hídjának felújítása. 
A hidat megerősítették, szigetelték és új védőkorlátot ka-
pott. Jó hír az autósoknak, hogy a híd ezáltal valamivel 
szélesebb és biztonságosabb lett. 
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A tervek szerint a közeljövőben a megkezdik a somogyi 
Búzakalász utcai közúti híd és a vasasi Szövetkezet utca 
végén elhelyezkedő kis híd felújítását is.

4. Hirden a Hadik András utcában ugyancsak elkészült 
egy új, a patakot átívelő gyalogos híd. A hidat a Biokom 
készítette.

5. Egy előző pontban már említettem, hogy a Pécs, 
Somogy-Vasas-Hird Viziközmű Társulat felszámolása 
folyamatban van. A záró közgyűlést már május végén 
megtartotta a Társulat, jelenleg az iratok rendszerezése, 
az önkormányzatnak történő átadása történik. A későb-
biekben az érdekeltségi hozzájárulás tartozásainak keze-
lését, behajtását az adóiroda fogja végezni.

6. Néhány hete elkészült a Gabona utca kelet-nyugati 
ágának és folytatva a patak melletti szakaszának a kavi-
csozása, martaszfaltozása.

Információim szerint a közeljövőben elvégzi a Biokom 
a Berkenyés utca martaszfaltozását, a Zámor és Tömör-
kény utcák kátyúzását, a Hirdi út és Bodormán utakat 
összekötő földes-kavicsos út kátyúzását is.

Lakossági kérésre a Mázsaház utca 65. sz. házzal 
szemben egy balesetmentes közlekedést segítő tükör ke-
rül kihelyezésre. 

7. A Kossuth Művelődési Házban egy KönyvtárPont lé-
tesült, melyet Dr. Őri László alpolgármester avatott fel 
ünnepélyes keretek között június 8-án. A KönyvtárPont 
lényege, hogy a meglévő könyvtári állomány mellett el-
érhetővé válik egy informatikai rendszeren keresztül to-
vábbi 2000 kötet, de a helyi intézményből elérhető a Tu-
dásközpont teljes állománya is. A városban több helyen 
létesülnek KönyvtárPontok, így a közeljövőben a vasasi 
könyvtár is csatlakozni fog a rendszerhez.

8. Az eltelt hetekben komoly feladatott jelentett a köz-
munkásaink számára a közterületek gondozása. A jó 
idő beköszöntével egyszerre hirtelen kezdett el nőni a 
fű mindenhol, a bokrok, a fák is hirtelen növekedésbe 
kezdtek, a kiültetett virágok gondozását is el kellett vé-
gezni. Úgy gondolom közmunkásaink jól állták a sarat 
és a nagy melegben is helyt tudtak állni.

Tavasszal a Csarnok közben elkezdtek építeni egy ele-
mekből készült támfalat, egy része már elkészült, a másik 
felét is rövidesen fel fogják építeni.

Rendbe tették, felújították a temetővel szembeni több 
mint 100 éves feszületet és környékét.

Fák kivágásánál és bozótok kiirtásánál a munkájukat 
fogja megkönnyebbíteni az a robbanómotoros ágdaráló 
gép, amelyet most helyeztek üzembe.

Telephelyük udvarát, kertjét is egyre otthonosabbá te-
szik, készítettek maguknak rönkből asztalokat, padokat. 
Felújítottak régi mezőgazdasági eszközöket és virágtar-
tóként felállították a kertben. A begyűjtött és felhasoga-
tott tűzifát szépen gúlákba rakták. A megművelt kertben 
sorakoznak a vetemények. 

9. Gyakorta felteszik nekem a kérdést a hirdi lakosok: 
Lesz-e új Faluházuk?
Az üggyel kapcsolatban szeretnék Önöknek tájékozta-
tást adni:

A város uniós pályázatai között szerepel a CLLD 
program, melynek keretében lehetséges lenne megva-
lósítani a hirdi Faluházat. Örömmel közölhetem, hogy 
a programba második prioritásként (ami egy nagyon jó 
pozíció) sikerült betenni a Faluház építését. A pályázatot 
már beadták a Minisztériumnak. Először februárra majd 
májusra ígérték a döntést, de a legutolsó információim 
szerint a döntés húzódik, csak szeptemberre várható. 
Pozitív döntés esetén (amire jó esélyt látok) megkezdőd-
hetnek a közbeszerzések, elindulhat a tervezés és a kivi-
telezés.

Az eltelt 10 évben már ez a harmadik kísérletem, hogy 
végre Hirdnek egy használható, korszerű, minden igényt 
kielégítő Faluháza legyen. Úgy gondolom, hogy ez most 
egy komoly, vissza nem térő lehetőség, amit mindenkép-
pen meg kell ragadnunk. Én nagyon bízom abban, hogy 
sikerülni fog és Hirdnek lesz Faluháza.

Huba Csaba
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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 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója.  

Meselámpa 
A könyvtár átalakítása miatt az óvoda árnyékot adó fái 
biztosították a meséhez a nyugodt légkört. Az iskolába 
menőktől sok meglepetéssel búcsúztunk és útravalóként 
elvihették magukkal Janikovszky Éva: Velem mindig 
történik valami c. meséjét. Július és augusztusban nyári 
szünet lesz. 
Foglalkozásvezető: 
Lobodáné Somlai Erika

Teaház 
A júniusi hónapban a gyerekekkel ellátogattunk egy he-
lyi tanyára. Megismerkedhettünk a lovakkal, kecskékkel, 
kutyákkal. Megtanították a lóápolás fortélyait, ki lehetett 

próbálni az íjászatot is. Egy kézzel készült kard volt az 
ajándék, aminek a gyerekek nagyon örültek. Sok szép 
élménnyel gazdagodott mindenki.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

Berze Darts Berze Darts Klub
Június hónapban lezajlott a darts verseny sorozatunk 
ötödik fordulója. Első helyen Szilárd Zoltán végzett, 

gratulálunk ez úton is neki. Zoli is a klub oszlopos tag-
jává vált, bár nem rég érkezett, de hamar beilleszkedett 
a Berze darts világába! Valamint új taggal is büszkélked-
hetünk, Albert Gyula személyében, ami bizonyítja, hogy 
a darts kortalan sportág! Minden csatlakozót szívesen 
látunk és persze a hétköznapokban is a gyakorlásokra! 
Hétfő, Kedd, Szerda, 16 óra!
Klubvezető: Hering Gyula

Baba-Mama klub 
A júniusi Ringatónak új helyszín adott otthont. A Berek 
fesztivál keretein belül szabadtéren csepergő esőben, de 
sátor alatt zajlott az esemény. Az időjárás változás szem-
mel láthatóan egyáltalán nem zavarta a gyerekeket, így 
is élvezték a zenélést, éneklést. 
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

Kattanj rá Nagyi! 
A találkozások folyamán főként gyakorlati tanácsadás 
folyik, odafi gyelve a személyes problémákra, kérdések-
re. Foglalkozások továbbra is csütörtökönként 17:30-
19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk minden 
további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

Történelem klub 
Előadónk az 1920-as Trianoni eseményekről, az előz-
ményekről és következményeiről tartott nagyon izgal-
mas és elgondolkodtató előadást. A klub júliusban nyári 
szünetet tart. 
Előadó: Czeininger Tamás

Kertész klub 
A rendhagyó kertész klub keretében az érdeklődőkkel 
ellátogattunk a PTE-n tartott Dísznövény kiállítás és vá-
sárra. A következő foglalkozáson a gyerekeknek szeret-
nénk bemutatni a KoBeKo közösségi kert aktuális mun-
káit július 12-én 9 órakor.
Foglalkozásvezető: 
Gálos András

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

káit július 12-én 9 órakor.
Foglalkozásvezető: Foglalkozásvezető: Foglalkozásvezető: 
Gálos András

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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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: egyol-
dalas 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). Internethasználat, 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 önéletrajzírás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-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

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” Júliusi programjai 
Életmód váltó klub: július 11. 17.30 /Kossuth/ 
Kertész klub: Július 12. 9:00 A KoBeKo közösségi kert 
aktuális munkáinak megfigyelése, kipróbálása /gyer-
mekprogram/
Túra : Július 6.  9:00: Somogy környéki tavak felfede-
zése, indulás a Kossuth Művelődési Házból /gyermek-
program/
Barkács klub: Június 5. 09:00: Buborékfújók készítése /
gyerekprogram//Kossuth/
Darts klub: Verseny Július 22 16:00 /Berze/

Kattanj rá Nagyi! Minden csütörtök 17.30: Számítógé-
pes tanácsadás idősebbeknek /Kossuth/ 
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni 
jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken

A fel nem sorolt klubok, szakkörök nyári szünetet tartanak. 
A programok ingyenesek!

Részletek az alábbi elérhetőségeken: 
72/337-838, www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Barkács klub
 Virágágyás szegélyeket készítettünk bambuszból a júni-
usi foglalkozáson. Következő alkalommal a gyerekeknek 
szeretnénk kedvezni, buborékfújókat készítünk otthon 
elérhető anyagokból. 
Foglalkozásvezető: Somogyi Klaudia

Fotószakkör 
Júniusban kimentünk a természetbe fotózni. Megtanul-
tuk hogyan kezeljük a színeket és a fényeket a jó fotó 
érdekében. Nyáron a szakkör szünetet tart, szeptember-
ben indul újra. 
Foglalkozásvezető: Dékány Zsolt

Életmódváltó klub
Folyamatosan bővül Életmódváltó klubunk. Tovább-
ra is a téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásárlás és a 
rendszeres sport bevezetése az életünkben. Július 11-án 
újabb klubfoglalkozás, megbeszélés a Kossuthban!
Már lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előzetes 
időpont egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni lehet 
személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Műve-
lődési házban: info@kobeko.hu 06-30/183-5730 és meg-
találsz a facebook-on is!
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

Túra
A júniusi esti túrát az utolsó pillanatban sajnos elmosta 
az eső. Helyette a gyerekeknek indítottunk túrát a kör-
nyező erdőbe.  Július 5-én a somogyi tavakhoz tervezünk 
kirándulást.  Ezt a programot gyerekeknek szánjuk.
Túravezető: Adrián Dorottya 

a fenti programokról várjuk az észrevételeket érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838 illetve a +3630/183-5730 telefon-
számokon és az info@kobeko.hu e-mail címen.
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Nemzeti Összetartozás fája Vasason

2017. június 3-án a kora délutáni 
órákban megemlékezésre gyülekez-
tek az emberek Vasason, a római ka-
tolikus templom kertjében álló Tria-
non emlékmű körül. A Vasasi Szent 
Borbála egyesület szervezésében 
minden évben, e gyászos emlékeze-
tű napon, egybegyűlnek az emberek 
az emlékmű körül, hogy megemlé-
kezzenek a magyarság XX. századi 
holokausztjáról. A 15 órai harang-
zúgás elhaltával a Vasasi Bányász 
Fúvószenekar közreműködésével 
felhangzott a Himnusz. Ezt követő-
en Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi 
Szent Borbála egyesület elnökének 
és a rendezvény főszervezőjének kö-

szöntőjét hallhatták a jelenlévők. A 
köszöntő után dr. Hoppál Péter kul-
túráért felelős államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselőjének ünne-
pi beszédét hallhatták a megjelen-
tek. Az államtitkár úr kiemelte; 2010 
óta ez a nap az Összetartozás napja, 
és bár természetesen gyásznap is, in-
kább az összetartozást, a határokon 
átnyúló összefogást kell, hogy erősít-
se. Az államtitkári gondolatokat kö-
vetően ökumenikus megemlékezés 
következett. Kövesi Ferenc katolikus 
plébánost elfoglaltsága miatt mun-
katársa képviselte. Elmondta gon-
dolatait a jelen lévő görög katolikus, 
református és unitárius lelkész. A 
lelkészi gondolatok után a Vasasi Ál-
talános Iskola tanulói adtak elő igen 
színvonalas műsort. A gyermekek 
után Tusnádfürdő polgármestere, 
Albert Tibor úr lépett a mikrofon-
hoz és mondta el ünnepi beszédét. 
A beszédet követően a Berze Nagy 
János Népdalkar hölgykoszorújának 
gyönyörű éneke szállt az ég felé, oda, 
ahol e hazáért meghaltak tízezreinek 
lelke tekintett le a megemlékezők 
csoportjára. Az ének után dr. Hoppál 
Péter államtitkár úr és Albert Tibor 
úr Tusnádfürdő polgármestere kö-
zösen elültette az Összetartozás fá-
ját. Szép gondolat volt a fa ültetése, 
és reméljük, hogy amint az elültetett 

fa növekedni és terebélyesedni fog, 
amint egyre inkább belegyökerezik 
a magyar, és Tusnádfürdőből ho-
zott földbe, úgy fog terebélyesedni 
a két település kapcsolata, a két te-
lepülésen élők összetartozása is! A 
fa ültetését követően koszorúzásra 
került sor. A koszorúzást követően 
a Vasai Bányász Fúvószenekar elját-
szotta a Székely Himnuszt, majd azt 
követően a Szózatot. Mindenképpen 
meg kell emlékeznünk a vasasi ál-
talános iskola diákjairól, akik mint 
mindig, felemelő szép műsorukkal 
hozzájárultak a megemlékezés mél-
tóságához, és köszönet a tanára-
iknak a színvonalas felkészítésért. 
Köszönetünket fejezzük ki a Berze 
Nagy János Népdalkör hölgyeinek, 
akik gyönyörű énekeket adtak elő 
magas színvonalon. Köszönetünket 
fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, 
a Vasasi Szent Borbála Egyesület el-
nökének az Asztaltársaságunk meg-
hívásáért, és a lehetőségért, hogy 
elhelyezhettük a megemlékezés és a 
kegyelet koszorúját. Valamint mind-
azoknak, akiknek a munkája, illetve 
közreműködése nélkül ez a szomo-
rú, de mégis felemelő megemlékezés 
nem jöhetett volna létre.

Maráczy Tibor
 Szent Mihály Arkangyal 
Asztaltársaság ügyvivője

Bányászvárosok Országos találkozója
Június 09-11. között rendezték meg Tatabányán hagyo-
mányteremtő céllal az 1. Bányászvárosok Országos talál-
kozóját, melyre Pécs városát, mint kiemelt díszvendéget 
hívták meg. A város képviseletére a Babits gimnázium 
csapatát, a Bányászok Érdekvédelmi és Kulturális Egye-
sületet, a Bányász Dolgozók Szövetséget, a Járadékos 
Bányászok Szakszervezetet és a Vasasi Szent Borbála 
Egyesületet kérték fel. A díszünnepségen kívül 
játékos vetélkedőn kellett a csapatoknak meg-
méretni tudásukat. Első helyen Pécs városa 
végzett, ezzel is hírnevét tovább öregbítve.

Vasasi Szent Borbála Egyesület
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Tisztelt pécsi testvéreink, Tisztelt alpogármester úr, 
tisztelt államtitkár úr, tisztelt emlékezők

Márton Áron erdélyi püspök, püspökké 
szentelése alkalmával  ezekkel a szavakkal 
köszöntötte az egybegyűlteket:  „Uram, 
ha néped számára még szükséges vagyok, 
nem utasítom el, vállalom a munkát.” 
Tisztelt pécsi, vasasi testvéreink, kedves 
barátaim, tisztelt államtitkár úr !
Márton Áron püspök úr, ha ma élne, az 
előbb említett idézetet így is megfogal-
mazhatná: „Uram, ha nemzeted számára 
még szükséges vagyok, nem utasítom el, 
vállalom a munkát és a szenvedést, hisz 
nemzetednek szüksége van minden pol-
gárára, bárhol is éljen ezen a világon.”

Ma itten emlékezünk a trianoni dön-
tés évfordulójára, melyet 2010 júniusától 
Nemzeti Összetartozás Napjának neve-
zünk és ezáltal tudatosítjuk a diktátum 
utáni helyzetünket.

Helyzetelemzést tartunk, hisz szétda-
rabolt nemzetté váltunk.
Amelyről elmondhatjuk:
•	 Az egyiknek öröm,  a másiknak bánat...
•	 ami valakinek ünnep, a másiknak gyász...
•	 ami valakinek kastély, a másiknak vesz-

tőhely...
A szétszabdalt nemzettest bennünk 

magyarokban fájdalmasan, de erőteljesen 
tudatosítja az együvé tartozást. 

Összetartozni az akadályok ellenére, 
összetartozni a határok felett, mi magya-
rok ebből tettünk szert páratlan tapaszta-
latra az elmúlt közel 100 évben. 

Páratlan tapasztalatra mert a világ 
kevés nemzetének kellett hasonló hely-
zetet feldolgoznia, hasonló kihívásokkal 
szembenéznie, hasonló feladatokat telje-
sítenie. 

Melyik nemzetnek kellett saját fiait 
határon félve átcsempészett élelemmel, 
gyógyszerrel, tanszerrel ellátnia vagy kul-
turális mozgalmakat feketén szerveznie, 
hogy ébren tartsa az összetartozás tudatát?

Óriási terhet jelentett, de óriási telje-
sítményekre adott lehetőséget és ezekből 
hozott létre nemzeti értékeket.

Az összetartozás öröksége arra kö-
telez, hogy jól éljünk vele, megőrizzük, 
átadjuk a következő nemzedéknek, úgy, 
hogy nagy értékek szülessenek szellemi 
és anyagi értelemben nemzetünk, térsé-
günk, Európa és a nagyvilág számára.

A Nemzeti Összetartozás Napján min-
dig át kell gondolnunk, hogy mit tud tenni 
az anyaország az erdélyi, a vajdasági, a fel-

vidéki, a kárpátaljai, a muraközi, az őrségi 
magyarok számára.

Mi nem várunk csodákat, de viszont 
várjuk a kinyújtott kezet, amely határok 
felett átnyúlva segíti megmaradásunkat a 
szülőföldünkön. 

Szükségünk van természetesen a poli-
tikai támogatásra is, céljaink elérése érde-
kében politikai döntésekre van szükség.

Szükségünk van egy erős anyaország-
ra, egy erős kormányra, amely kiáll és 
támogatja a határon túli magyarok auto-
nómia követeléseit  ugyanúgy Erdélyben, 
a Székelyföldön, Felvidéken, Kárpátalján 
vagy éppenséggel a Vajdaságban.

Hisz mi sem vagyunk és nem is aka-
runk másodrendű polgárai lenni Európá-
nak, mert ami Európa nyugati részében 
létezik, az itt, a keleti részén is elfogadha-
tó, ami jár a baszkoknak, a katalánoknak 
vagy a dél-tiroli németeknek, az megilleti 
a mi magyar székely népünket is.  

A Székelyföldről ebben kérjük az anya-
országi testvéreinket, politikai színezettől 
függetlenül támogassanak törekvéseinkben.

A Nemzeti Összetartozás Napján nem 
hagyhatjuk szó nélkül a Magyar Országgyű-
lés 2010 június 4-én elfogadott törvényét, 
amely állampolgárságot biztosít az anyaor-
szágtól elcsatolt területeken élő és a világban 
szétszóródott magyar nemzetiségűeknek.

E megemlékezés alkalmával is köszö-
net érte.

Tisztelt egybegyűltek
„Magyarnak lenni jó
Magyarnak lenni büszkeség
Magyarnak lenni kötelesség”
-énekeli a csíkszeredai ROLE együttes.
Magyarnak lenni jó , hisz egy több 

mint ezer éves múlttal és egyedi kultúrá-
val rendelkező nemzethez tartozni  jó.

Jó, hisz az évszázadok alatt a környé-
künkön sok nagy nemzet és birodalom 
eltűnt, de mi magyarok megmaradtunk. 

Megmaradtunk, mert Szent István ki-
rályunk kemény alapokra és hitre építette 
az országot.

Magyarnak lenni büszkeség 
Tisztelt barátaim, büszkék vagyunk 

elődeinkre, akik akár a vérükkel is meg-
védték a hazát, a tatár, a török vagy más 
ránk támadó nemzet ellen.

De büszkék vagyunk tudósainkra is, 
hisz nem sok nemzet büszkélkedik ennyi 
Nobel-díjassal, mint mi magyarok. 

Büszkék vagyunk  a sportban elért ered-
ményeinkre, akár a foci Aranycsapatra 
gon dolok, vagy éppen a legutóbbi Olimpi-
án elért magyar eredményekre.

Ezen eredmények mind erősítik a nem-
zeti összetartozást és büszkeséget.

Magyarnak lenni kötelesség – az imént 
említett eredmények köteleznek minket, 
hogy tovább folytassuk a ránk hagyott örök-
ségeket, vigyük tovább kultúránkat,  nevel-
jük a jövő generációt a nemzeti öntudatra, 

egymás megbecsülésére, közös együtt-
élésre más nemzetiségűekkel úgy, hogy 
sosem adjuk fel nemzeti identitásunkat.

Tisztelt megemlékezők
A Nemzeti Összetartozás Napja van ma, 

erre emlékezünk, de ne csak ezen a napon 
tudjunk tenni az összetartozásért, hanem 
az év minden napján, a szürke hétközna-
pokban, a munkahelyeken tudjuk egymást 
bíztatni és bátorítani, kezet nyújtani.

Így lesz teljesebb az összefogásunk, 
hisz a mai világ kihívásai rákényszeríte-
nek az egymás megsegítésére.
Székelyföldről jöttem, ahol éppen ma 450 
éve ünneplik a csíksomlyói búcsút. Ez 
egy igazi példamutatás a nemzetünk és a 
hitünk összekapcsolódásának, több ezer 
ember együtt imádkozik, együtt énekli a 
nemzeti és a székely himnuszainkat.

Dicséret érte, akik eljöttek és részt 
vesznek ezen a búcsún, és nem hittek a 
külömböző diverzióknak, amiket a médiá-
ban hallhattak.
Tisztelt jelenlevők, 
A Nemzeti Összetartozás napján nem 
hagyhatjuk szó nélkül a Magyarországot 
és a magyar nemzeti kormányt, a minisz-
terelnök urat ért támadásokról. E helyről 
is üzenjük, hogy kiállunk a miniszterel-
nök úr és a kormány mellett.

A székely szimbólumok egyike a szé-
kely kapu, több székelykapura a következő 
felirat van faragva:
„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek 
gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mél-
tó megemlékezést és azt kívánom, hogy 
nemzetünkhöz ne legyünk hűtlenek soha.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Albert Tibor Tusnádfürdő polgármestere

Albert Tibor Tusnádfürdő polgármestere ün-
nepi beszéde, elhangzott 2017. június 3-án 
Vasason a Trianoni megemlékezés alkalmából
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Futás a focipályán, aztán a Balaton körül
Beszélgetés a Budapest Sportiroda pécsi futónagykövetével- aki vasasi

Régóta szerettem volna Papp Ferencről írni az újságunkban, de valamiért mindig elmaradt. Amikor májusban olvas-
tam, milyen, a hétköznapi ember számára fantasztikus sportteljesítményt nyújtott, úgy gondoltam, most, vagy soha. 
Feri rengeteg elfoglaltsága miatt most is csak táv-interjút sikerült vele készíteni, internet és telefon segítségével. Még 
szerencse, hogy jól ismerjük egymást, pár dolgot tudok róla: hogy jó sportember, jó szervező, segítőkész barát. Ez 
éppen elég ahhoz, hogy példaképe lehessen a helyi fiataloknak.

– A vasasiak sokan ismernek, de a többiek kedvéért légy szí-
ves mutatkozz be pár szóval!

– Vasason nőttem fel, szüleim tősgyökeres vasasiak, én 
is csak pár éve lakom Pécsett. 36 éves vagyok, ebből kb. 30-
at Vasason töltöttem, most a munkám miatt kényelmesebb 
bent lakni a városban. Közgazdászként dolgozom, mellette 
szervezem a FutaPécs Sport Egyesület programjait, egyéb 
ügyeit, és természetesen sokat futok.

– Mióta sportolsz versenyszerűen?
– Kezdetben, mint minden fiú, a foci volt a minden.16 éves 

korom óta labdarúgó játékvezető voltam, 2008 végén hagy-
tam abba. Tudom, hogy a focibírókról nincs jó véleménye 
az embereknek, de az biztos, nagyon jó állóképességet lehet 
ezzel szerezni. Néhány év kihagyás után 2011-ben kezdtem 
komolyabban foglalkozni a futással. Rájöttem, hogy ez az én 
igazi sportágam, ebben tudom a legjobb eredményeket elér-
ni, és az „edzéseken” sem szenvedek, hanem kifejezetten jól 
esik a futás. Fizikailag elfáradok, de szellemileg felfrissülök.

– Van aki csak egyedül szeret futni, van aki inkább társa-
sággal. Vannak kedvenc időpontok, helyszínek is. Te hogy állsz 
ezekkel?

– Nyilván mindkettőnek megvan a maga szépsége. Azt 
gondolom, hogy csapatban, közösségben nagyon jó dolog 
sportolni. Néha viszont kell, hogy egyedül legyél, csak saját 
magaddal és a gondolataiddal… Hetente kettő alkalommal 
tartunk rendszeres közösségi futásokat az egyesülettel. Ked-
den a Szivárvány Gyermekháztól indulunk, ez egy lazább 
5 km. Csütörtökön pedig a Kossuth térről, ez egy hosszabb, 
szintesebb 13 km-es kör, a rutinosabb futóknak ajánlanám. 
Mindkettő futás 18 órakor rajtol. Érdemes folyamatosan fi-
gyelni a honlapunkat és a facebook közösségi oldalunkat is a 
friss események miatt. 

– Hogyan jutott eszedbe, hogy futóklubot alapíts? Ez biztos 
rengeteg tennivalóval, ügyintézéssel jár, de gondolom megérte 
a fáradságot.

– 2012-ben jött egy lehetőség a Budapest Sportirodától 
(BSI), és Pécs egyik futónagykövete lehettem Dinya Illés mel-
lett.Akkor kezdett körém szerveződni egy kis csapat. 2013 
közepére jött az igény a csapattól, hogy hivatalosan bejegyzett 
egyesület legyünk, így 2013.07.31. napján 18 fő megalapítot-
ta a FutaPécs SE-t, aminek a bejegyzett székhelye Vasas lett. 
Az egyesület célja, hogy Pécsett futó közösséget szervezzen. 
Hozzánk fordulhat, akinek kezdőként tanácsra van szüksé-
ge, aki unja a magányos futásokat, aki keresi a hozzá hasonló 
érdeklődésűek társaságát. Közös futásokkal megszervezzük 
településünk futóéletét. Közösen veszünk részt a heti futáso-
kon és közösen utazunk az amatőr rendezvényekre is. Csatla-
kozhat hozzánk bárki, kísérjék figyelemmel a csoport híreit és 
látogassanak el a közös futásokra! (www.futapecs.hu) Jelenleg 
már 84 tagunk van, de sokszor futnak velünk mások is.

– Milyen emlékezetes futásaid, versenyeid voltak, amire 
igazán elégedetten gondolsz vissza?

– Az elmúlt években nagyon sok szép helyen jártam és 
10000-nél több km-t futottam, számtalan félmaratont és 
kb 20 maraton v. hosszabb távot. Néhány éve elkezdtük a 
futóturizmust, belföldön és külföldön is sok szép helyre el-
jutunk a csapattal egy-egy futóversenyre. Pl. számtalanszor 
voltunk már Budapesten, Balaton környékén, de futottunk 
már Debrecenben, Esztergomban és a Velencei tónál is. Jár-
tunk Olaszországban, Szlovákiában, Horvátországban. Hor-
vátországban nagyon szép maratoni helyszínek vannak, pl. 
Plitvicei tavaknál és Crikvenicában is. Három éve szervezek 
tengerparti edzőtábort Görögországba, ahol 9 napot töltünk 
el. Futottunk már ott is maratont, de felfelé az Olymposra 
is. Hihetetlen, de pl. a görögországi edzőtábor olcsóbb, mint 
egy balatoni ... élményben pedig talán gazdagabb ... Maratoni 
legjobb időeredményem 3 óra 43 perc, Félmaraton: 1:28:56, 
leghosszabb lefutott távom 63,63km, egy hatórás alkalmával. 

– Még kimondani is sok! Nem félsz a sérüléstől ilyen nagy 
terhelés mellett? Hiszen szinte minden hétvégén indulsz vala-
milyen versenyen, nem is rövid távokon. Vagy te is Hosszú Ka-
tinka elveit vallod, hogy a legjobb edzés a versenyzés?

– Félni nem félek, sok mindent átéltem már. Voltak ki-
sebb-nagyobb sérülések, nem csak nálam, hanem másnál is 
a csapatban. Olyankor fejben kell erősnek lenni a gyógyulás 
érdekében. De természetesen nem szívesen sérülünk meg, 
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viszont szívesen futunk bárhol bármikor, így akár minden 
hétvégén is valamely verseny keretében, ha tehetjük. 

– Futottál te a 63.63 km-nél többet is egy napon belül, 
kisebb pihenőkkel. Hogyan tudja rászánni magát az ember, 
hogy kb. 20km futás után pár órával újra neki induljon? Erre 
már nem csak fizikailag, hanem lelkileg is edzeni kell, azt hi-
szem.

– Így van, minden fejben dől el először. Aztán persze futni is 
kell hozzá … Senki se gondolja, hogy csak elméletben körbe 
lehet futni a Balatont! 

Nos, a történetem az UltraBalatonnal 2013-ban kezdő-
dött, amikor életemben először futottam egy 5 fős csapat-
ban. Akkor kettő félmaraton jutott nekem. Megtetszett, 
ezért a csapat elhatározta, hogy a következő évben is rajthoz 
áll, próbálva időt javítani. Nos, 2014-ben a nevezés után 2 fő 
meggondolta magát, mi hárman pedig új kihívást láttunk a 
3 fős váltóban, akkor már 71km jutott nekem 3 részletben. 
Ezután törtem a fejem az újabb célon, hamar rájöttem, hogy 
párosan szeretném teljesíteni az akkor 221 km-t. Inhoff Jó-
zsef futótársam (FutaPécs SE alelnöke) örömmel vállalta, 
hogy megcsinálja velem. Így alapította meg a FutaPécs SE 
elnöke-alelnöke az SE első UB párosát (azóta már 5 kettő 
fős csapat ért célba). 2015-ben 22 óra 01perc alatt csináltuk 
meg, ami picivel több, mint 6 perces km-es átlagtempó, ne-
kem ebből 6 szakaszon 113 km jutott. Hatalmas élmény volt 
megcsinálni párosban, de a célban elhatároztuk, hogy soha 
többet, nagyon elfáradtunk... Nos, eltelt egy év és mégiscsak 
motoszkált bennünk az, hogy 6 perc alá szorítsuk az időn-
ket. Sikerült, tavaly második alkalommal futottuk le Józsival 
néhány percet javítva és 22 óra alatt beérve. Tavaly is eldön-
töttem a célban, hogy többé soha ... De, és jött a de ... Adri 
párom tavaly 6 fős csapatban volt, és szépen megkért, hogy 
fussam le vele is párban idén... nem mondhattam nemet 

ugye. Hatalmas időt futottunk és 21 óra alatt megcsináltuk a 
Balatonkört Valójában az élményt elmondani nem lehet, ki 
kell próbálni egyszer, talán 2x ...

–  Ez valóban hatalmas! Biztos sokat számított, hogy Bor-
bás Adrival futhattál, akivel nem csak a pályán, hanem az 
életben is jó párost alkottok. Ő is kiváló futó, sok jó eredményt 
ért már el,(egyszer az SHV női csapatát is erősítette, köszönjük 
neki!) Róla is megtudhatunk valamit?

Adri 26 éves, óvónőként dolgozik. Általános iskolás ko-
rában atletizált sprint távokon. Aztán neki is volt egy kiha-
gyás és 2014-től fut rendszeresen, 2015 végétől FutaPécs SE 
színeiben. A női mezőnyben szinte minden versenyen az él-
mezőnyben végez, nagyon jó formában van. Maratoni ideje 
közel van a 3és fél órához, és félmaratoni ideje is a 90 perc-
hez. Az UB-n is ő vitte a vállán a páros csapatunkat, nagyon 
jó tempóban futotta végig a Balatonkör felét. Közel fél perc-
cel gyorsabb tempót diktált nálam, ezzel nekem is sok erőt 
adva… 

– Én is sok erőt, kitartást kívánok nektek az SHV olvasóival 
együtt! Szeretnék még sok jó eredményedről hírt adni! Köszö-
nöm a beszélgetést!  

Taar Ilona

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy,  
Búzakalász u. 3-5.  
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 
72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Látogatható minden pénteken 
15.00–16.30-ig.

VASASI KÖNYVTÁR 
A nyári felújítási munkák 
idején a könyvtár zárva tart. 

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 72/337-838
Hétfő, szerda, péntek: 10-14-ig
kedd, csütörtök: 14-18-ig
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

Könyvtár-pont 
avató Somogyban

Pécs-Somogy egy teljesen megújult 
könyvtárral (hivatalosan: könyvtár-pont) 
gazdagodott nemrégiben. Június 8-án 
avatták fel a felújított Kossuth Könyvtá-
rat, melyet a Vasasért Egyesület működtet 
a Kossuth Művelődési Házban. A meg-
nyitón jelen volt Dr. Őri László alpolgár-
mester, Huba Csaba Önkormányzati kép-

viselő és Miszler Tamás a Csorba Győző 
Könyvtár igazgatója. A köteteket a Csorba 
Győző Könyvtár biztosította a helyieknek, 
akik nagy örömmel vették birtokba a he-
lyiséget a művelődési házban. Ráadásul 
a kétezer kötetes állomány folyamatosan 
bővülni fog, továbbá helyben elérhető és 
kölcsönözhető a teljes pécsi Tudásköz-
pont állománya is. Volt önkéntes könyv-
tárosunk Kovács Istvánné, Babi néni egy 
évtizedes munkáját ünnepélyes keretek 

között megköszöntük. Feladatát Novák 
Gyöngyi vette át, aki a somogyi és a vasa-
si könyvtárat is működtetni fogja. A nyár 
folyamán a vasasi Kistamás Gyula könyv-
tár is teljesen megújul és kibővül, szintén 
csatlakozik a Tudásközpont adatbázisá-
hoz, ezáltal a helyi lakosság hozzáfér min-
den, a Tudásközpontban levő könyvhöz. 
Minden könyvbarátot szeretettel várunk 
a könyvtárba.

Novák Gyöngyi, könyvtáros



10  2017. júliusSok Hírünk Van

h i t é l e t
Baptista Istentiszteleti rend (minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00; 16.30 istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30–11.00

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

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

Somogy Vasas Hird

Szombat (07. 01.)

Vasárnap (07. 02.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (07. 08.)

Vasárnap (07. 09.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 15.)

Vasárnap (07. 16.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 22.)

Vasárnap (07. 23.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 29.)

Vasárnap (07.30.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Júliusi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok! Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt 
felújítására. A Mecsek Takaréknál vezetett számlán jelenleg 96.000 Ft van. Várjuk továbbra is megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

A szentmisék/igeliturgiák rendje változhat!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a templomi 

hirdetőtáblákat!

Tájékoztató az egyházközségi hozzájárulásról
– Mi is az az EGyHázKözSÉGI Hozzá-
JáRuláS?

Az egyházközségi hozzájárulás (amit 
gyakran egyházi adónak is neveznek) egy 
önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támo-
gatja saját egyházi közössége (vagyis plé-
bániája) működését. Ez eltér az úgyneve-
zett stóladíjtól, amelyet egy-egy konkrét 
szentelmény vagy szentség kiszolgáltatá-
sakor fizetünk. 

– Miért fizessem?
Gondoljuk csak meg: a számunkra 

fontos és értékes dolgokra rendszeresen 
áldozunk időnkből és anyagi javainkból is. 
Ezzel juttatjuk kifejezésre, hogy fontosnak 
tartjuk azt. Emellett minden megkeresztelt 
katolikusnak kötelessége az Egyházat tá-
mogatni, mivel az a saját közössége, mely-
től olykor-olykor ő maga is elvár szolgál-
tatásokat, rendezvényeket, eseményeket. 
Egy plébánia semmilyen rendszeres ál-
lami támogatást nem kap működéséhez, 
az egyházközségi hozzájárulás (a persely-

gyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bá-
zist, amely miatt a plébánia működni tud. 
A befizetett egyházközségi hozzájárulás 
teljes egészében a plébánia céljaira hasz-
náljuk fel.

– Mire fordítjuk ezt az összeget?
Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy 

plébánián az ingatlanok fenntartása, 
melyet a befizetett összegből tudunk fi-
nanszírozni. A közüzemi díjakat is ezen 
összeg felhasználásával tudjuk fizetni, il-
letve a személyi jellegű kiadások, a mun-
katársak (kántor, gondnok stb.) kifizetése 
is nagy tételt képeznek.

– Mennyi is az összeg, amiről beszé-
lünk? 

Az éves egyházközségi hozzájáru-
lás mértéke az éves nettó jövedelem 0,5 
%-ában lett megállapítva. Az egyházköz-
ségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, 
akik önálló jövedelemmel rendelkeznek. 

– Hol fizethetem be az EGyHázKöz-
SÉGI HozzáJáRuláSoMAT?

Személyes befizetés: személyesen a 
plébánia hivatalban, a beszedőknél, és a 
sekrestyében lehet befizetni az egyház-
községi hozzájárulást. A befizető ebben 
az esetben átvételi elismervényt kap a be-
fizetett összegről.

Csekkes befizetés: az újságos asztalon, 
ill. a sekrestyében és a plébánia hivatalban 
kérhető sárga csekken is be lehet fizetni az 
egyházközségi hozzájárulást. Csekkes be-
fizetés esetén fontos a befizető nevének 
és címének pontos és olvasható felveze-
tése, valamint hogy a csekk jobb felső 
sarkában található közlemény rovatba 
a befizető felírja, hogy „egyházközségi 
hozzájárulás”, valamint az évet, amely-
re fizetni szeretne. Ezen felül, ha több 
személy nevében fizet egy csekken, ak-
kor azt is fel kell írni, hogy a befizetőn 
túl kiknek a nevében fizet.

Hálásan köszönünk minden ado-
mányt, amellyel hozzájárulnak plébáni-
ánk működéséhez!

h i t é l e t
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Olvasó levél
A Búzakalász és a Mázsaház utca sarkán 
van egy ciprusokkal benőtt terület, amiről 
sokan talán nem is tudják, hogy mit rejte-

nek ezek a gyorsan megnőtt nagy fák. Az 
örökzöldek mögött egy jó állapotú kereszt 
van egy kis Mária szoborral. A szobor saj-
nos szinte megközelíthetetlen, hiába van 
egy kis kapu oldalt, ahol be lehet jutni a 
kertbe, a szoborhoz nem lehet odajutni a 
sok növény miatt. Egy kis összefogással 
rendbe tehető lenne, s akkor megmutathat-
nánk a gyerekeinknek is, hogy a mi telepü-
lésünkön is van szép kereszt.  És ha regge-
lente arra robog a busz velünk, vethetnénk 
egy keresztet, s mondhatnánk: „Uram, Jé-
zus légy velünk!” Máris könnyebben vinné 
mindenki a maga keresztjét. Kérem, az ille-
tékeseket tegyék meg szükséges lépéseket, 
hogy a somogyi kereszt újra a falué legyen 
és ne az enyészeté. Több somogyi katolikus 
szívesen segítene a munkálatokban. 

Név és cím a szerkesztőségben

Tisztelt szerkesztőség!

Ma reggel (a levelet 2017. 
május 30-án, kedden 
kaptuk - a szerk.), amikor 
a kisfiammal a játszótérre 
kimentünk, ez a látvány 
fogadott!

Minden napos prob-
lémát jelent az, hogy az 
esték/éjszakák folyamán 
néhány suhanc ilyen és 
ehhez hasonló meglepe-

tést hagy itt nekünk más-
napra.... de ez most viszi 
a pálmát!

Remélem valaki tud 
segíteni a kialakult hely-
zettel kapcsolatban, mert 
ezek a… (nem jut eszem-
be semmilyen szép jelző) 
ellehetítlenítik az egyet-
len normálisan kialakí-
tott játszóteret!

Név és cím a szerkesztőségben

A fotók a a vasasi, kultúr-
otthon melletti játszótéren 

készültek

Polgárőrség hírei
2017 júniusában egyesületünk tagjai 
265 órát töltöttek el szolgálatban.

Több rendezvényen részt vettünk, 
a trianoni megemlékezésen biz to sí-
tottunk.

2017.06.10-én egyesületünk három 
tagja Bólyban vett részt jelzőőri okta-
táson, majd a Lukács tónál megrende-
zett Berek fesztiválon biz tosítottunk. 
Június hónapunk esemény dús volt, 
sikeres betörés megfékezésünk volt, 
több lakossági bejelentésen ott vol-
tunk ahol segítséget kértek.

Ezúton megkérjük a kedves lakos-
ságot, ha bármi információja, gya-
nús rendszáma van, kérjük jelezze 
felénk telefonon vagy e-mailünkre, 
facebook oldalunkra.Várjuk jelent-
kezését ha késztetést érez rá, hogy 
kis csapatunk tagja legyen.
Köszönjük a támogatást: a Lukács 
családnak

Vezetőségünknek új telefonszáma 
van ami éjjel nappal hívható:
06-30/621-8104
06-30/621-8105
06-30/621-8075

Vasasi Füstölő
Szerintem ma már Magyarországon na-
gyon kevés füstölő van, vagy ha van, nem 
minden nap lehet látni. Ezért szeretném 
megcsinálni ezt az épületet, amit a Dunai 
Gőzhajózási Részvény Társaság tervezett 
és építtetett 1920-ban. 1925-ben nyitották 
meg és végül 1991-ben bezárták. Az évek 
során szinte teljesen elfedte a növényzet, 

amiből sok-sok munkával kiszabadítot-
tam. Úgy gondoltam felkutatom a füstölő 
működésének történetét. Beszéltem ren-
geteg emberrel, akik régen odahordták a 
füstölni való termékeket .

Nagyon szeretném ezt a füstölőt 
újra életre kelteni egy kis múzeum for-
májában. Sokan butaságnak gondolják, 
de nekem ez a szívügyem. Minden segít-
séget örömmel fogadnék. Információ, es-
etleg régi eszközök formájában.

Nekem az az álmom, hogy felújítsuk 
az épületet, hogy egy füstölő múzeum 
legyen belőle. 

Álmom megvalósításáért eddig is 
mindent megtettem és küzdeni fogok 
ezután is.

Szeretném, ha önök  segítenének ab-
ban, hogy fel legyen újítva a füstölő, 
múzeum lehessen belőle. Szívesen 
meghallgatom , ha vannak önöknek  ötle-
tei, mert  nemcsak én szeretnék ebben 

dönteni,hanem kiváncsi vagyok arra 
hogy önöknek mi a véleménye. Érdemes-
e ezzel foglalkozni.  Én szerintem jó lenne 
közös erővel felújítani .

Fogjunk össze és mentsük meg mert 
ez egy bányász emlék, ide járt minden 
bányász, legalább a bányászok emlékére 
csináljuk meg!Vasas megérdemeli, hogy 
legyen egy múzeuma. Ez minden vágyam. 

Várom az önök véleményét, ha 
van, akkor az ötleteiket a megvalósítás 
érdekében.

(Írta: Tóth ádám 14 éves)
06-30/865-8925

Előző havi képrejtvényünk a vasasi álta-
lános iskolát ábrázolta, a helyes megfej-
tést Prohászka Edéné vasasi lakos, küld-
te szerkesztőségünkbe, nyereményét 
átveheti a gyógyszertárban. 

Kép rejtvény
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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!

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
   Nyilvántartási szám: 02-02-0001254/2017

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: 1500 Ft/kg
Akácméz: 2000 Ft/kg
Repceméz: 1500 Ft/kg

A készlet erejéig kapható még 
lépesméz is.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u.32.

Tel:06-72-337-034,
06-30-939 -2842

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAKi ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

P-M Tüzelőlerakat, Hird
Tölgy tüzifa méterben,
kuglizva, hasogatva is!

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

06-30/186-0922

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
   Nyilvántartási szám: 02-02-0001254/2017

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.

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

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

hívhat házhoz is!

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 ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
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!


