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Meghívó
A Vasasi Jószerencsét 

Asszonyklub a felújított 
Bányászotthonban 

2017. november 
04-én 

(szombaton) 19 órától 
megrendezi hagyományos, 

zenés 
csAládi 
estJét.

Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Asszonyklub Vezetősége

„Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen  
a helyen imádkozik.”

/IKIr 8,29/                                                                               

Az ünnepség után a szeretetvendégségre is szeretet-
tel hívunk és várunk mindenkit!

Kedves Testvéreink!
A Pécs-belvárosi Református Egyházközség presbi-
tériuma szeretettel hívja és várja a Hirdi Reformá-
tus Templom harangszentelési ünnepségére 2017. 
október 15-én, du 16 órára.

Igét hirdet: Győrfi Bálint a Baranyai Reformá-
tus Egyházmegye főjegyzője

Ünnepi beszédet mond: dr. Hoppál Péter az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának Kultúrális 
államtitkára

Szatyor Győző - haranglábunk alkotója - a nép-
művészet mestere, a Magyar Népművészeti Aka-
démia rendes tagja:  „Az Ige testet öltött” c. elő-
adása

Az ünnepségen közreműködik: Bacskó Tünde szín-
művész, a Napsugaras Ősz Énekkar, valamint gyü-
lekezetünk Nyáry Pál Énekkara
Visszajelzés: neemethn@gmail.com 30/538 46 23
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átadták az első felújított óvodát Pécsett*
Átadták a nagyszabású pécsi óvoda-
fejlesztési program első megújult in-
tézményét. A vasasi óvodát 130 millió 
forintból újították fel. De nemsokára a 
többi pécsi bölcsőde és óvoda is hangos 
lesz a gyerekzsivajtól. 

Első, de nem az utolsó megújult óvoda
A vasasi Bányászotthon nemcsak 

kulturális rendezvényeknek, hanem a 
legkisebbeknek is fontos épület. Itt mű-
ködik ugyanis a városrész óvodája, de 
emellett számos programot tartanak a 
kétszintes épületben. Az elmúlt évtize-
dek során leromlott az állapota, utoljára 
1968-ban, azaz fél évszázada történt itt 
érdemi felújítás.

– Minden generációnak meg kell újíta-
nia a saját kultúráját, mert abból tud tenni 
a jövőért. Úgy tűnik, ehhez az előző évti-
zedekben nem volt kellő támogatás, kellő 
akarat – kezdte megnyitóbeszédét szom-
baton Hoppál Péter. A kultúráért felelős 
államtitkár hozzátette: a mai generáció szá-
mára viszont megadatott az, hogy a hagyo-
mányaikat méltóképpen továbbörökítsék.

A nagyterem a vasasiak kérésére meg-
tarthatta eredeti funkcióját. Továbbra is 
különböző programokat tarthatnak itt.

– Örömmel jelentjük be, hogy a pécsi 
óvodafejlesztési program első átadott 

óvodája a keleti városrész vasasi tag-
óvodája, erre pedig büszkék lehetnek az 
itt élők, hiszen az ő segítségükkel tudtak 
ilyen jól haladni a munkák – hangsú-
lyozta Hoppál Péter, a térség országgyű-
lési képviselője.

Pécs-Vasas kiemelkedően teljesített
A politikus hozzátette: a kormányzati 

szándék az, hogy már a 3 éves óvodáz-
tatástól kezdődően minden gyereknek 
biztosítani kell a jó infrastruktúrát és a 
férőhelyek számát. Országosan pedig 
elmondható, hogy növekszik az óvodai 
férőhelyek száma, a meglévő óvodák fo-
lyamatosan megújulnak. Pécs elég korán 
tudta elkezdeni a saját programjait, és a 
vasasi épülettel már egyet be is fejezett és 
át is adott – mondta Hoppál Péter.

Ebből az oviszobából biztos nem 
akarnak egyhamar hazamenni a gyere-
kek – minden adott a játékhoz

Ezt segítik az elhivatott óvodai dolgo-
zók, a pedagógusok, akiket a kormány-
zat azzal is ösztönöz és támogat, hogy 
már negyedik éve minden szeptember 
1-én emeli az óvodai pedagógusok és 
iskolai tanárok fizetését – tette hozzá a 
képviselő.

Fontos kötődési pont a Bányászotthon
A vasasi óvoda átadóján Őri László is 

beszédet mondott. Pécs alpolgármeste-
re szerint többszörösen ünnepi pillanat 
ez az átadó.

– Pécs városa az elmúlt két és fél év-
tized legnagyobb intézményfejlesztési 
programját indította el, amiben kiemelt 
figyelmet szánt a pécsi bölcsődék és 
óvodák felújítására. De a keleti város-
részt sem hagyta ki. Ezzel pedig régi 
adósságát törleszti a város a Hirden, So-
mogyban és Vasason élők felé – mondta 
Őri László.

Pécs alpolgármestere hozzátette: 
több mint 1,5 milliárd forintból össze-
sen 9 óvoda és fél tucatnál is több böl-
csőde újul meg a következő időszakban.

A felújítás során a kétszintes vasasi 
épületbe lift került, és az épület haszná-
lata valamennyi fogyatékkal élő részére 
lehetségessé vált. Az intézmény kiegé-
szült orvosi elkülönítő szobával, szülői 
fogadóval és fejlesztő szobával, valamint 
megújult az óvoda melegítőkonyhája is. 
A belső terekben új fal- és padlóburko-
lat készült, továbbá az épületben a teljes 
gépészeti és villamossági rendszer meg-
újult. A vízüzemű berendezések élettarta-
mának növelése érdekében az intézmény 
vízkezelő berendezéssel lett ellátva.

Bányászat-hagyomány-ünnepség Szent Borbáláról nevezték el 
a bányászatnak emlékeket állító Pécs-vasasi parkot

Pécs, 2017. szeptember 2., szombat (MTI) - Szent Borbáláról, a bányászok védőszentjéről nevezték el szombaton a bá-
nyászat helyi hagyományainak emlékeket állító parkot Pécs-Vasason, a baranyai megyeszékhely külső városrészében.
A mintegy 2700 lelkes településrészen tartott névadó ünnepsé-
gen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár méltatta a vasasi 
közösségnek a csaknem kétszáz éves bányászértékek megőrzé-
sében, hagyományainak ápolásában betöltött szerepét. „Ez a ha-
gyomány nem múlt el azáltal sem, hogy a termelés megszűnt” 
- mondta a térség fideszes országgyűlési képviselője, majd elis-
merően szólt a bányászemberek összetartásáról. Hoppál Péter a 
foglalkoztatásra térve közölte: 2010-ben a 3,7 millió dolgozóból 
csak 1,8 millió ember járult hozzá személyi jövedelemadójával az 
ország működtetéshez. Napjainkban viszont már majdnem 4,5 
millió ember dolgozik, és ugyanennyi ember adójából „műkö-
dik jól” a magyar állam. Ez ad lehetőséget oda visszaadni, ahova 
kell: a családoknak, a gyermekeknek. Ruzsicsics Ferenc, a helyi 
Szent Borbála Egyesület vezetője felidézte: a parkot 2007-ben 
terveztették meg, s abban az évben egy bányaaknát szimbolizá-

ló egyenes járórészt, illetve a bányaszinteket jelképező tárgyakat 
alakítottak ki. A következő években bányaszelvény-bemutató 
emlékművel, 2014-ben úgynevezett Jószerencsét-kapuval bővült 
a terület. Ruzsicsics Ferenc kiemelte, hogy 2015 februárjában 
avatták fel a magyar bányaipar egyik legnagyobb szerencsétlen-
ségének, az 1986-ban történt, hat magyar és öt lengyel bányász 
életét követelő vasasi bányaomlás áldozatainak emlékművét. A 
mementó Bachmann Zoltán (1945-2015) Kossuth-díjas építész 
tervei alapján készült. 2015 végén pedig az 1968-ban felállított, 
egykori Petőfi-aknatorony makett-emlékművével bővült a park 
- jelezte. A szombati zenés és közösségi programokkal színesített 
Retro bányásznap elnevezésű rendezvény keretében adták át a 
településrész parkkal szomszédos épületében található, mintegy 
130 millió forintos beruházással felújított óvodáját.

MTI hír/Hoppál Péter
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Pécs mostohagyerekei lennénk?!*
sokan érezzük azt, mi Hirdiek, hogy 
elsorvasztják a falunkat. ezt a kerü-
letet szinte csak akkor találják meg, 
amikor a helyi adókat kell befizetni. 
Ugyanakkor a befizetett adóforintja-
inkért nem kapunk semmit. Útjaink 
borzalmas állapotban vannak – pél-
dául meg lehet nézni a Hirdi utat, 
vagy a Harangláb utcát. nincs kultúr-
házunk, csak ígéreteket kapunk évek 
óta. nem lehet egy rendes öregek 
klubját tartani, mert nincs egy olyan 
hely, ahová beférnénk. nincs egy 
rendes focipályánk, könyvtárunk, 
öregek napközije – és még sorolhat-

nánk. Régen volt itt búcsú napján 
körhinta, bazáros, de most már ők se 
jönnek - úgy tudjuk azért, mert olyan 
magas helypénzt kell fizetniük, hogy 
azt nem tudják kigazdálkodni. Most 
pedig itt az újabb meglepetés: nem 
lesz falunap, mert állítólag nincs rá 
pénz. de miért nincs? ez egy olyan 
rendezvény volt, amit a falu apraja 
nagyja mindig nagyon várt A nőegy-
let megfeszített munkát végzett, ami-
ért köszönet illeti őket, de ugyanígy 
a többi egyesület is kivette a részét a 
szervezésből szerepléssel készültek az 
óvodások, iskolások. Az asszonyklub, 

a vállalkozások is mindig sokat hoz-
zátettek a nap sikeréhez. Mi úgy lát-
juk, hogy somogy és Vasas mindent 
kap: kultúrházat, óvodát újítanak fel. 
csak Hirdre nem jut pénz. sorra ar-
ról szólnak a hírek, hogy a legkisebb 
településeken is tartanak falunapot, 
épülnek, szépülnek a falvak. Mi Pécs-
nek csak mostohagyereke vagyunk. 
A keleti városrésznek a legkeletibb 
része. szerintem itt lenne az ideje egy 
falugyűlés összehívásának, ahol min-
denki elmondhatná véleményét az itt 
felsorolt problémákkal kapcsolatban.

egy elkeseredett nyugdíjas

* © Megjelent az Új dunántúli napló 2017. 09. 23-i, szombati számában a postabontás rovatban

tisztelt elkeseredett Hirdi nyugdíjas!
levelével részben egyet lehet érteni, de csak részben! A 
tisztánlátás érdekében szeretnék néhány megjegyzést 
fűzni hozzá:

Vasason nem újították fel a kultúrházat és az óvodát, 
hanem a kultúrházat alakították át óvodává, ez elég nagy 
különbség! erre sem a város adott pénzt, hanem euró-
pai uniós forrásból valósult meg. A vasasi programok 
is mind pályázati pénzből kerülnek megrendezésre, sőt 
idén a kultúrházak fenntartására is ezekből kell előlegez-
ni, mert az önkormányzattól január óta nem kapjuk meg 
a szerződésben rögzített ez évi támogatást sem. A vasasi 
és somogyi civil szervezetek rengeteg pályázatot nyújta-
nak be, van ami sikeres, és több van, ami nem. de ren-
dületlenül próbálkozunk, és egyelőre nem kellett sem-
milyen eseményt lemondani, vagy a kultúrházat bezárni.

többek közt egy ilyen pályázatunk keretében jött lét-
re a 2021-ig tartó időszakra egy településrészi (somogy, 
Hird, Vasas) cselekvési terv, amelyet természetesen 
eljuttattunk az önkormányzathoz, illetékes területi és 
országgyűlési képviselőkhöz. Az ott megfogalmazott 
fejlesztési elképzelésekkel az illetékesek is egyetértettek, 
támogatják, annak megvalósítása ebben ez uniós fejlesz-

tési ciklusban rendelkezésre álló forrásokból lehetséges, 
a sorrend és megfelelő ütemezés figyelembevételével. 
többek közt az ún. clld (alulról jövő helyi kezdemé-
nyezések) Pécs városi kerete is ad lehetőséget a megva-
lósításra. Az, hogy melyik, mi, mikor és hogyan valósul 
meg, megbeszélésére úgy vélem támogatandó javaslat 
egy „falugyűlés”, ahol mindhárom településrészért felelő-
sen tenni akaró emberek, szervezetek együttesen az ille-
tékes döntéshozókkal megvitathatják a kérdést. ez annál 
is inkább időszerű, mert bizonyosan nem lesz a mostani 
uniós fejlesztési ciklus lejártával (2020-tól) ilyen volu-
menű eU-s forrás. A mai ínséges időkben azonban nem 
lehet egy lábon állni, nem lehet csak az önkormányzat-
tól várni, hogy finanszírozza a művelődést, szórakozást. 
természetesen, ami az önkormányzat, állam feladata (pl. 
utak karbantartása) azt jogosan várhatja el mindenki, 
hogy a befizetett adójából jól el legyen végezve. ezekre is 
van ígéret, erről újságunk régebbi számaiban tájékoztatta 
az olvasókat Huba csaba önkormányzati képviselőnk.

Taar Ilona 
alelnök

Berényi Zoltán 
elnök

2018-as falinaptár
Kedves olvasók! 2018-ban is kiadásra kerül Újságunk naptár melléklete – részletek a 
www.shvonline.hu oldalon –, amelyen hirdetési felületek vásárolhatók, a tavalyi áron. 
Amennyiben érdeklődik, az info@kobeko.hu  email címen, vagy a 72/337-838-as te-
lefonszámon jelezheti vásárlási szándékát. további információt ad: Berényi zoltán 
(20/480-7663) dobos éva: (30/997–0993) Várjuk mielőbbi jelentkezését, mert korlá-
tozottak a felületek.

Köszönettel: az sHV szerkesztősége.
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Képviselői információk
Az Új Dunántúli Naplóban megjelent és onnan átvett “Pécs mostohagyerekei lennénk?!” c. olvasói levélre szeretnék reagálni, 
mert úgy gondolom közügyeket érint:
Számomra is rendkívül kellemetlen érzés volt, hogy ebben az 
évben nem sikerült megrendezni a hirdi falunapot. A Hirdi 
Nőegylet kiváló szervező munkáját, program szervezését és 
természetesen a többi civil szervezet munkáját is az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is szerettük volna támogatni. A tá-
mogatási kérelmeket még március végén a polgármester jó-
váhagyta. Az önkormányzat gazdasági helyzete megromlott, 
a kérelmek fedezetére nem volt forrás, így a támogatási szer-
ződések aláírására már nem került sor. A falunap megren-
dezéséhez nélkülözhetetlen sátor bérlésére, felállítására nem 
sikerült forrást találni. Jelenleg a város csak a kötelező felada-
tainak ellátását tudja ellátni a rendelkezésre álló forrásokból.

Sokan teszik fel nekem azt a kérdést, hogy miért került 
a város csőd közeli helyzetbe, amikor néhány évvel ez előtt a 
kormány átvállalta valamennyi önkormányzat adósság állo-
mányát, így Pécsét is. Valóban a konszolidáció megtörtént, az 
állam a működéshez szükséges hiteleket, tartozásokat átvállal-
ta. Talán emlékezünk még arra, hogy akkor még pl. az iskolák 
fenntartása (bérek, fenntartási költségek, felújítások stb.) önk.-i 
feladat volt, de hosszú éveken keresztül az állam nem nyújtott 
megfelelő szintű támogatást a működtetéshez, gyakran csak hi-
telből lehetett megoldani. Az önkormányzat az egyre növekvő, 
kamattal terhelt hitelállományát maga előtt görgette. Ilyen és 
ehhez hasonló okokból halmozódtak fel az önkormányzatoknál 
a hatalmas hitelállományok. Ezek átvállalása megtörtént.

A várost nem csak ezek a hitelek terhelték, hanem egyéb 
korábbi beruházásokból megörökölt hitelek is. Ezeket az ál-
lam nem vállalta át, ez ma is súlyosan terheli a város költség-
vetését. Az újságokban gyakran olvashatjuk, hogy a jelenlegi 
városvezetés a korábbi szocialista városvezetést okolja nagy 
részben a jelenlegi állapotok bekövetkezéséért. Ezt sokan 
nem tudják elfogadni indokként, mondván, hogy ennek a vá-
rosvezetésnek az eltelt közel nyolc év alatt meg kellet volna 
oldani a problémákat. No nézzük sorban:

Én még emlékszem, hogy 2009-ben a Tasnádi Péter pol-
gármester úr által vezetett szocialista városvezetés nem tudta 
kifizetni az ExpoCenter építőinek számláit. Emlékszem, hogy 
ha akkor sürgősen nem tudták volna eladni a spanyol be-
fektetőnek 6,2 milliárd forintért a Magasházat, a Munkácsy 
M. utcai rendelőt, a Lánc utcai orvosi rendelő előtti teret, az 
„Áper” laktanyát és hozzá tartozó hatalmas területet, a FEMA 
melletti nagy területet és egy további kertvárosi telket, akkor 
a város csődöt jelentett volna. Mindez akkor csak a lyukak 
befoltozására volt elegendő. Az új városvezetés kötéltáncot 
járva fejezte be az Európa Kulturális Fővárosa programot és 
azzal szembesült, hogy az ExpoCenter, a pogányi repülőtér, a 
kertvárosi új busz végállomás megépítése során felvett óriási 
hitelek hosszú évekre súlyosan rontani fogják a város költ-
ségvetését és ráadásul nem termeltek hasznot. Ezek a tételek 
ma is meghatározó okai a kialakult helyzetnek, és még jó né-
hány évig terhelni fogják a város költségvetését.

Arra is emlékszem, hogy a szocialista városvezetés idején a 
város összes, egyébként nagyon rossz állapotú autóbuszát elad-
ták egy befektetőnek, majd ezeket visszabérelték (büntető eljá-
rás indult). Az eladási tranzakció után keletkezett kb. 1 milliárd 
Ft ÁFA befizetése nem történt meg, az adóhatóság a buszokat 
lefoglalta. A városnak úgy kellett a tömegközlekedést fenntar-
tani, hogy nem volt saját busza, azt bérelni kellett, amelyeket 
egyébként az APEH lefoglalt és a buszok olyan állapotban voltak, 
hogy hideg napokon jelentős részüket nem lehetett elindítani. 
Tarthatatlan állapot alakult ki, nem sok híján összeomlott a vá-
ros tömegközlekedése. Nem volt kérdés, hogy kell-e a városnak 
buszokat vásárolnia. Az elmúlt években jó állapotú, 175 db. szóló 
és csuklós busz beszerzése megtörtént, a fonódó menetrend ki-
alakításával egy jó színvonalú közösségi közlekedést kapott a vá-
ros. Természetesen ennek is nagy ára van, ez is súlyos hitelekbe 
került és hozzájárult a csőd közeli állapot kialakulásához.

Sok egyéb tényező mellett még megemlíteném az PÉCS2020 
programot, melynek során EU-s pályázatok finanszírozásából 
kb. 40 milliárd Ft-ot költhet a város. Ezeket a forrásokat nem le-
het az önkormányzat működésére, hitelek törlesztésére fordíta-
ni, csak szigorúan a pályázatban kiírtak szerint lehet felhasználni. 
Elvileg ezek nem igényelnek a várostól önrészt, de a tervezések, 
kivitelezések során gyakran 10-100 MFt-os járulékos költségek is 
jelentkezhetnek, amik nagyon megterhelik a büdzsét.

A város és a kormány között jelenleg egyeztetések folynak. 
Nem lehet azt mondani, hogy a kormány az elmúlt években 
magára hagyta volna a várost, több ízben nyújtottak rendkí-
vüli támogatást. A miniszterelnök kijelentette segítő szándé-
kát, reméljük, hogy mindenki számára elfogadható megálla-
podások, kompromisszumok fognak születni. Úgy gondolom, 
hogy a ciklus végéig feszített költségvetésre számíthatunk.

Ezzel a kis kitérővel próbáltam megvilágítani a kialakult 
helyzetet, de folytatva próbálok az olvasói levélre is reagálni:

Az utak állapotával kapcsolatban közölném, hogy a Hir-
di, Zengő és Harangláb utcák a Közútkezelő kezelésében van, 
javításuk nem városi feladat. Képviselőként a Közútkezelőt 
gyakran megkerestem, és kértem a rájuk vonatkozó munkák 
elvégzését. Van amit hajlandóak voltak kijavítani, de van, 
hogy a javítás húzódik. A Hirdi út padkarendezését kb. 1-2 
éve végezték el. Jó hír, hogy a Hirdi út kezelését, tulajdonjogát 
átveszi a város, mert pályázati forrásból a közeljövőben teljes 
hosszában a 6-os útig fel fogják újítani.

Az óvoda épület felújítása is meg fog történni, az épület tol-
dalékaként egy teljesen új gyermekorvosi rendelő is létesül. Ez 
két külön pályázati forrásból fog megvalósulni. A kivitelezés 
kissé késik, mert gyermekorvosi rendelő előkészítése még fo-
lyik és a város fejlesztő cége úgy gondolta, hogy mindkét mun-
kát egy kivitelezővel fogja elvégeztetni.

A felnőtt orvosi rendelő nagy épületének átalakítását, fel-
újítását, korszerűsítését is el fogják végezni ugyancsak pályá-
zati forrásból.
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Nagyon jogos igénye a hirdi lakosoknak, hogy legyen egy fa-
luházuk. Legyen egy olyan épületük, ahol a „falu” apraja-nagyja 
részére nagyobb közösségi rendezvényeket, bálokat, ünnepsé-
geket, összejöveteleket is meg lehet tartani. Ennek az épületnek 
multifunkcionálisnak kellene lenni, hogy kisebb csoportoknak, 
közösségeknek, könyvtárnak is helyet tudjon adni. Gondolok itt 
az idősebb és fiatalabb korosztályokra és természetesen a civil 
szervezetekre. 2006 óta ezt próbálom elérni, és több próbálko-
zás után azt mondhatom, hogy ilyen közel még soha nem sike-
rült eljutni a faluház megvalósításának előkészítésében. Uniós 
forrásból jó esélyt látok arra, hogy a faluház megvalósuljon. A 
programban második prioritásként szereplő hirdi faluház építé-
sét állami szinten elfogadták, rövidesen a közbeszerzések kiírá-
sát kezdik meg. Ennek a pályázatnak előírás szerinti sajátossága, 
hogy a programot nem a város városfejlesztő cége végzi, hanem 
a város által delegált civil szervezet. Talán ez kicsit megnehezíti 
az előrehaladás menetét, de én nagyon bizakodó vagyok.

Szó esett arról is, hogy a hirdi idősek nem tudnak össze-
jönni. Ennek semmi akadálya, a Haragláb utcai Faluházban 

erre van lehetőség. A két helyiségben 20-30-40 fő kényelme-
sen elfér. Az épület fűtését, világítását a Településrészi Testü-
let fedezi, az épületnek gondnoka van. A Faluház szervezett 
formában közösségi térkén működik, civil szervezetek, szer-
veződések látogathatják.

Szóba került Vasas és Somogy „kiemelt” helyzete. Ezzel 
kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ezen a területen 
működő civil szervezetek sokat tettek az utóbbi időkben a 
„civil önállósodásért”, nem csak az önkormányzati támoga-
tást igyekeztek kihasználni működésük forrásaként, hanem 
rendszeresen keresték és keresik azokat a pályázati lehetősé-
geket, melyek elnyerésével lehet építeni a közösségeket, lehet 
az infrastruktúrát javítani. Munkájuk eredményeként prog-
ramjaik fedezésére olykor 10 milliós nagyságrendű pályáza-
ti támogatásban is részesültek. Az önkormányzati kevéske 
támogatás odaítélésekor mindig igyekeztünk igazságosan 
eljárni, a rendelkezésre álló keretet a településrész lakosság 
számának arányában felosztani.

Huba Csaba

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.

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT:
Hétfő, csütörtök: 09:00-11:00
Kedd, szerda, csütörtök: 
14:00-18:00
Könyvtáros: novák Gyöngyi

KOSSUTh KÖNYvTÁRPONT:
somogy, Búzakalász u. 47. 
Hétfő, csütörtök: 12:00-17:00
Kedd, szerda: 08:00-13:00
Péntek: 12:00-20:00
Könyvtáros: novák Gyöngyi

Megújult Teaház
Megújulva várja régi és új látogatóit a Teaház

A megszokott helyen, de teljesen új környezetben várjuk 
sok szeretettel azokat a gyermekeket, akik iskola után 
szívesen kézművesednek, szeretnek kreatív dolgokat 
alkotni. Változatos programokkal és színes játékokkal 

szeretnénk hasznos időtöltést biztosítani az iskola után 
betérő gyerekeknek a Tea- Házban.

Nyitó alkalmunkat
2017. október 5-én 15:00 tartjuk.
Várunk minden kedves gyermeket!

Somogyi Klaudia-klubvezető

 9 óra

 

 9 óra



6  2017. októberSok Hírünk Van

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.

• Tea-ház A felújított Kistamás Gyula Könyvtár átadása 
után újra megkezdődhetnek a foglalkozások a vasasi 
gyerekeknek. Október 6-án lesz az első alkalom, mely-
re várják a régi és az új tea-ház tagokat.  

• Berze Darts Klub szept-
ember hónapban is foly-
tatódott a gyakorlás! A 
borongós idő ellené-
re is sokan voltunk az 
edzéseken. A következő 
amatőr verseny Októ-
ber 21! Bezzeg nándor, 
Magyarország első profi  
darts játékosa elfogadta 
felkérésünket és Októ-
ber 28.–án a Berze nagy János Művelődési Házban 
tart előadást 16 órai kezdettel. Belépő 800ft /fő, jegyek 
korlátozott mennyiségben, előrendelés edzésnapokon 
a helyszínen, ill. Kossuth Művelődési Házban. Minden 
csatlakozót szívesen látunk és persze a hétköznapok-
ban is a gyakorlásokra! Hétfő, Kedd, szerda, 16 óra!

 Klubvezető: Hering Gyula

• Baba-Mama klub 
Ringató: október 13. 10: 00
Mocorgó: október 19. 10:40  A foglalkozások ingyene-
sek
Klubvezető: tóthné dobos éva

• Kattanj rá Nagyi! A találkozások folyamán főként 
gyakorlati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes 
problémákra, kérdésekre. 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  A török uralom végéről, Koháry ist-
vánról, egy sok viszontagságot megélt, elveihez mégis 
végsőkig ragaszkodó grófról - aki ráadásul tehetséges 
költő is volt - hallhattunk  megint izgalmas előadást. 
Következő téma a magyar októberek lesz október 11-
én. 18 órakor. Kiss tamás Gyula Könyvtár

• előadó: czeininger tamás
 

• Fotószakkör Újra  várjuk a fotózás szerelmeseit. Vár-
juk a kezdő fotósokat is. Minden alkalommal fi gyel-
met szentelünk a kezdő lépésekre is. Fényképező gép 
nem szükséges.  Október 4. 17.00. Kossuth Műv. Ház 

 Foglalkozásvezető: dékány zsolt

• életmódváltó klub Folyamatosan bővül életmódváltó 
klubunk. továbbra is a téma a helyes táplálkozás, a 
tudatos vásárlás és a rendszeres sport bevezetése az 
életünkben. Újabb klubfoglalkozás október …. . 17.30. 
Kossuth Műv. Ház

továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre 
(előzetes időpont egyeztetéssel) és tanácsadásra. ér-
deklődni 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

• Gyaloglóverseny  negyedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Märcz Róbert nemzetközi Gyalogló-
verseny október 14-én. A profi k mellett az amatőrök 
jelentkezését is várják. Részletek a plakátokon és a 
facebookon. 

 szervezők: Vasasi Bányász tc és Vasasért egyesület 

• Erős ember verseny Október 14.én kerül sor az első 
Vasasi erős ember Versenyre, melyre már most lehet 
jelentkezni. Az értékes nyereményért érdemes harcba 
szállni a hely erős férfi aknak. Részletek a plakátokon 
és a facabookon. 

 szervező: Hering Gyula

• Mestertár Helyi termelők és kézművesek árulják 
portkéikat a gyaloglóverseny és az erős ember verseny 
idején. 

A fenti programokról várjuk az észrevételeket érdeklő-
dőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kos-
suth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon 
a 72/337-838 illetve a +3630/183-5730 telefonszámokon 
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

a 72/337-838 illetve a +3630/183-5730 telefonszámokon 
info@kobeko.huinfo@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 
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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”októberi programjai 
Baba-mama klub: Ringató október13. 10.00 /Berze/Mocorgó október 19. 10:40 /Berze/
darts klub: Verseny október 21. 16 óra /Berze/Bezzeg nándor profi darts játékos  
 előadása október 28. 16.00 /Berze/
Kattanj rá nagyi! számítógépes tanácsadás idősebbeknek, Minden csütörtök  
 17.30  /Kossuth/ 
történelem klub: október 11. 18:00 a magyar októberek /Kistamás Gyula Könyvtár/
Fotószakkör: október 4. 17:00 /Kossuth/
Gyaloglóverseny: október 14. 10 .00 /Berze/
erős ember Verseny: október 14. 13.00 /Berze/
Mestertár: Október 14. 10.00 /Berze előtti tér/
életvezetési és  
pénzügyi tanácsadás:  egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken

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

csend van bennem és eMléKezeM. 
Ebben az évben emlékezik a protestáns világ a Reformáció 
500 éves évfordulójára.1517 október 31.én  Luther Márton 
kiszögezte 95 tételből álló tézisét a Wittenbergi Vártemplom 
Kapujára. Ettől számítják a Reformációt. Természetesen ezt 
sok minden megelőzte. Had említsem azt az Ígét mely megál-
lította Őt, és vezér Igéjévé vált. „Az  Igaz ember pedig hitből 
él.”Az évforduló kapcsán had emlékezzünk a reformáció 4 
alaptézisével, ami a mai napig is érvényes és e nélkül nincs 
megújulás. 

SOLA SCRIPTURA    Egyedül az írás  /II.Tim.3, 16-17/
SOLA CHRISTUS       Egyedül Krisztus /Ap.csel.4, 10-12./
SOLA GRATIA           Egyedül  a Kegyelem /Róma 3,24/
SOLA FIDE                 Egyedül a hit /Zsidók 11,6/

Megemlékezésem másik két témája már személyes kötődésű: 
Az idén 25 éves a Pécs-Hirdi református gyülekezet. 1992. 

február 2.án tartottuk első istentiszteletünket a Kendergyár 
ebédlőjében. Az első alkalmon emlékezetem szerint 35 fő volt 
jelen. Pár éven keresztül ingyen használhattuk alkalmaink 
megtartására ezt a helyiséget, míg a gyár be nem zárt.  Majd 
több mint egy évtizeden át saját lakásunkon folytatódtak az 
alkalmak. A szolgálatokat a Pécs-Belvárosi gyülekezet lelké-
szei és presbiterei végezték. Többen azóta az Örök hazába köl-
töztek. Isten jutalmazza meg Őket bőségesen szolgálatukért és 
hűségükért. Közben azon álmodoztunk hogyan lehetne Isten-
nek szentelt hajlékunk. Két részletben megvásároltuk a Szö-
vőgyár utcai telket. Elkezdődött a telek rendbetétele közmű-
vesítése. Az épület megtervezése. Az engedélyezés körül sok 
huza-vona volt a hatóság részéről, de végül megkaptuk az en-
gedélyt. Az építkezést  2001-ben tudtuk elkezdeni. Rengeteg 
kaláka munkát végeztünk és mindig annyit építettünk amire 

megvolt a pénzünk. Nagyon sokan mellénk álltak, segítettek 
a munkában, anyagiakban. Had tekintsek el a felsorolástól. 
Mindenkinek hála és köszönet és életére Isten áldása. 

10 éve lett felszentelve kis templomunk (gyülekezeti há-
zunk). 2007. szeptember 15.én került sor a felszentelő istentisz-
teletre. Bogárdi Szabó István püspök úr szolgálatával. Nagyon 
sokan megtiszteltek Bennünket jelenlétükkel. Nagyon emelte 
az ünnepélyességet a Somogyi baptista testvérek fúvószenekari 
szolgálata. Úgy éreztem, hogy ez az alkalom nem csak a miénk 
volt, hanem az egész hirdi faluközösségéé. Mi is történt a tíz év 
alatt. Vasárnapi rendszerességgel folynak az istentiszteleteink. 
Minden 1 és 3. vasárnap  az istentisztelettel párhuzamosan gyer-
mek foglalkozás van. Minden nyáron bentlakásos hittantábort 
tartottunk volt hogy kettőt is. Falu napon  haladó istentisztelettel 
emlékeztünk. Minden évben adventi műsoros délutánt tartot-
tunk. Irodalmi estet szerveztünk. (Wass Albert). Több alkalom-
mal a helyi iskola nálunk tartotta ünnepségeit. Emeleti helyi-
ségeinkben testvéreknek gyülekezeti tagoknak szállást adtunk. 
Több alkalommal konferenciáknak adtunk helyet. Természete-
sen ünnepélyes keretek között e két évfordulóra szeretnénk em-
lékezni. Ez az ősz folyamán lesz. Időpontja még nincs eldöntve.

Megemlékezésemet had fejezzem be Vándor Gyula bá-
csi éneksoraival.

Csend van bennem és emlékezem. Mily sok ajándék , nagy 
kegyelem. Mily sok áldás, mily sok türelem. Kísérte végig az 
életem. 

Csend van bennem és emlékezem. Sokszor volt könnyes 
mindkét szemem. Oly sok bánat fájdalom is ért, Hozzá futot-
tam irgalomért. 

Csend van bennem és emlékezem. Hála dicséret él szívemen. 
Hogy köszönjem múltat és jelent, Holnapom védő őrző kezet. 

Zóka Benjamin
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izgalmas történelem órák a könyvtárban
czeininger tamás a Pécsi ciszterci Rend nagy lajos Gimnáziumának pedagógusa tart izgalmas történelem 
órákat havonta a könyvtárban. Mivel nem helyi lakos kevesen ismerik, pedig aki hallotta már a történelemről 
beszélni biztosan megjegyzi lelkes beszédét, átható rajongását a történelem nagyjai iránt. Vele készítettünk 
villáminterjút.

Már iskolában is így rajongtál a tör-
ténelem iránt, vagy ez csak később 
alakult ki?

A középiskolában fogalmam sem 
volt, hogy mi is leszek!

Öcsémet – mert kérte anyukám – 
kezdtem kicsit segíteni töriből.

nagypapámnál a padláson talál-
tam egy könyvsorozatot, ami világ-
történelemről szólt. először csak a 
képeket nézegettem majd a fejeze-
teket kezdtem el olvasgatni, hát így 
indult.

Mi a kedvenc kutatási területed? 
Kedvenc kutatási területem a XVi. 

századtól kezdve a XX. századig a 
magyar történelem. Főként a kato-
likus arisztokrácia katonapolitikai, 
kultúrát támogató és egyháztörténeti 
szempontból is fontos szerepe érde-
kel. Könyvet is egy baranyai főispán-
ról írtam.

Keresztény szellemiséged áthatja 
előadásaidat is. Mennyiben nézed 
más szemmel vallásosként a törté-
nelmet? 

Valóban a katolikus vallásom, 
elköteleződésem Jézus mellett ...lé-
nyegében a legfontosabb számom-
ra. Hívő emberként mindig a békét 
,,csináló” a fontosabb, mint azok, 

aki-akik háborút kreálnak. Békében 
építeni, alapítani nehezebb, mint 
fegyveres akcióban pusztítani.

Előadásaidra mindig készítesz egy 
genealógiát, amely valamely híres em-
ber családfája. Ezek szerint nagyon 
érdekel a családfa kutatás.

A genealógia és a heraldika a tör-
ténelem legérdekesebb segédtudo-
mánya, mármint szerintem. A ki 
kihez tartozik ki kinek a gyermeke, 
vérrokona? ez sok mindent meg-
magyaráz egy család, pontosabban 
az egyén fejlődésében. A gének fon-
tossága. lényeges, de nem mindent 
magyarázó tétel egy történelmi sze-
mélyiség pl. egy báró vagy király ese-
tében. 

Úgy vettem észre a címertan 
érdekel még nagyon. 

A Te családodnak van címere, és ha 
nincs, milyen lenne? 

családomban volt nemesei szár-
mazású, de a rokonság többsége pol-
gár, hisz főként a műszaki világban 
mozogtak, mint építészek, kőműves-
mesterek stb.

Amennyiben lenne címerem.... 
persze ilyesmit csak uralkodó adhat 
... hát valami bagoly meg könyv és 
persze kereszt lenne benne.

Kiknek ajánlod az előadásaidat? 
előadásaimat azoknak merem 

ajánlani, akik kíváncsiak egy más 
féle történelmi felfogásra a haza sze-
retete, de nem csak az érzelem által 
vezetve.

Vagy a legfontosabb mottó: „Ha-
rag és gyűlölet nélkül!” (tacitus)

Köszönöm az interjút. Várjuk az 
érdeklődőket a következő előadás-
ra október 11-én, melynek témája a 
magyar októberek.

Tóthné Dobos Éva

KözéRdeKű TelefonszáMoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107 • Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463

OrvOsi ügyelet: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey J. u. felől;  515-104

Dr. Princz JánOs: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
Dr. FeleDi JózseF: Hird: 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00
Dr. csOntOs Márta: Vasas: 337-708; H., Sz., P.: 8.00-12.00; K., Cs.: 13.00-17.00

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

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

Polgárőrség: sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887; vasas: 0-24-ig, 70/346-5183; hirD: 0-24-ig, 30/621-8314
Hétfő-szerda-csötörtök:  8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd:  8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek:  8:00-12:00 és 12:30-15:00;   Szombat-Vasárnap: zárva

Körzeti 
orvosok:

A vasasi-somogyi 
posta nyitva tartása:
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Fotószakkör a Kossuthban
dékány zsolt, helyben élő fotóművész, akit elbűvölt a táj szépsége, részben ezért költözött pár éve somogyba. 
Havi rendszerességgel fotószakkört tart az érdeklődőknek a Kossuth Művelődési Házban. Vele készítettünk rövid 
interjút. 

Van még létjogosultsága egy fotó-
szakkörnek, amikor mindenki a tele-
fonjával fotózgat? 

Kezdhetném úgy is, hogy a legal-
kalmasabb fotómasina az, amelyik 
épp nálad van. Ha épp egy mobil, ak-
kor azzal is lehet jól fotózni. de egy 
fotós segíthet megtanítani jól látni.

Régebben a fotósok azért jártak 
fotószakkörbe, hogy tanuljanak egy-
mástól, persze nem mindenki árul-
ta el a titkait, de az még rendben is 
volna, hisz voltak technikák, illetve 
eljárások, melyeknek kidolgozása 
évekig is eltartott. Aztán a közös-
ségben gyorsabban lehetett fejlődni, 
kevesebb volt a zsákutca, vagy üres-
járat. Már nem is tudom kitől hal-
lottam, de jó megállapítás, miszerint 
azt kell tudni, hogy mit ne fotózzunk 
le. Mert már valaki sokkal jobban 
megfotózta.

Mára mindez megváltozott. Az 
emberek nem kommunikálnak ele-
get, a kütyüiket nyomogatják, s az in-
ternetről szereznek információkat. A 
gond ezzel csak az, hogy nem tudni 
pontosan, hogy mi a hiteles. Kitől ér-
demes tanulni. sok az önjelölt zseni. 
Közösségben most is könnyebb fej-
lődni. A fotózás is egy szakma, olyan, 
mint szakácsnak lenni. Vannak ala-
pok, amik nélkül nem lesz jó. Ha eze-
ket ismerjük, jöhet a kreatívkodás. 
Már 10 éve tartok szakköröket, tan-
folyamokat, és azt látom, hogy köny-
nyen, gyorsan lehet jó eredményeket 
elérni. Persze a teljességhez nincs 
elég időnk, folyamatosan fejlődik a 
technika, de igyekezzünk naprakész 
információkat szerezni róla!

Miben más egy fotószakkör és egy 
fotótanfolyam? 

elsősorban az a különbség, hogy 
egy fotóstanfolyamnak van egy me-
netrendje, amin végigmenve minden 
jelentősebb technikáról beszélünk, 

ott a cél, hogy a végén általános is-
mereteket adhassunk át meglehető-
sen változatos témákban. ide inkább 
azok jönnek, akik valami speciális 
területen szeretnének jót alkotni 
tudásukkal, de egyben sokoldalú-
ak is szeretnének lenni. A szakkör 
az más. nincsenek óraszámok közé 
korlátozva a témák, lehet csapongani 
az egyes területek között, ha valami-
ben jól érezzük magunkat, akkor ott 
elidőzhetünk, nem sürget az idő. A 
legfontosabb, hogy nincs benne ver-
senyszellem, örömből járunk a szak-
körbe, hisz a hobbinkról van szó, 
arról beszélgetünk, képeket nézege-
tünk, közben játszva tanulunk.

Mit szeretnél tovább adni a fotó-
zást kedvelőknek? 

nem célom, hogy profi fotósokat 
neveljek, de nagy öröm látni, ahogy 
egyre jobb képek születnek, s a szak-
körtagok egyre merészebben mutat-
ják meg új látásmódjukat. Az igazi 
sikerélmény, amikor már nem csak 
fotók készülnek, hanem megszület-
nek az igazi képek, melyek mondani-
valót is hordoznak, vagy egyszerűen 
csak szépek, jó megnézni őket.

Te  mióta fotózol és mi a kedvenc 
témád? 

ezt el sem merem mondani. 44 
éve fotóztam először, s harminc éve 
intenzíven, 25 éve fotósként keresem 
kenyerem javát. sokáig gyakorlati 
képzőhelye voltam a pécsi fotós su-
linak. Mindent fotóztam, amit lehet. 
A munkával kapcsolatos fotózásaim 
mindig a fejlődésre ösztönöztek, de a 
kedvencem mindig a természetfotó-
zás volt. Megtalálni a harmóniát, látni 
a világ szép oldalát. ez megnyugtat, 
kiegyensúlyoz. Mindig rendbe tesz.

– Mit üzensz a kezdő fotósoknak? 
Üzenni? Azt inkább nem szeret-

nék. Azt szeretném, ha jönnének 
sokan, akiknek átadhatnék valamit a 
tapasztalataimból. én azért tanultam 
meg fotózni, hogy most másoknak 
továbbadhassam. sosem késő elkez-
deni!

de csak úgy természetesen.

Köszönöm az interjút. Várjuk az 
érdeklődőket a következő alkalomra, 
mely október 4-én 17 órakor lesz a 
Kossuth Művelődési Házban.

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

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

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

Evangélikus istentisztelet
– Október 8. Vasárnap 11.00
– Október 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (09. 30.)

Vasárnap (10. 01.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (10. 07.)

Vasárnap (10. 08.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 14.)

Vasárnap (10. 15.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 21.)

Vasárnap (10. 22.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 28.)

Vasárnap (10.29.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Októberi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok! Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt fel-
újítására. A Mecsek takaréknál vezetett számlán jelenleg 100.000 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!

Köszönet
ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani a köz-
munkásoknak, akik a Pe-
tőfi-aknai lakótelep útjait 
rendbe tették. Külön kö-
szönjük, hogy a telep felső 
részére vezető földutat is 
kitisztították, ezzel lehető-
vé téve a gyorsabb odaju-
tást mindenkinek, akár a 
mentőautónak is.

Az „R” és „s” utca lakói

Ruhavásár
Újból ruhavásárt tartunk a

Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet
imaházában (Csap u. 10–12.),

amelynek időpontja:
2017. október 17–18.

Mindkét nap 800 és 1800 óra között 
várjuk az érdeklődőket.

Megújult készlettel, 
gyermek, női és férfiruhák nagy 

választékban
100–300 Ft darabáron vásárolhatók!

P-M Tüzelő lerakat ajánlata
Borsodi barna dió 
2100Ft/50kg/zsák

Lengyel dió 3300Ft/50kg/ zsák
Akác és vegyes kemény tüzifa

méterben, darabolva, 
hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63. 06-30/186-0922

h i t é l e t
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Sporthírek
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Felemás szereplés a budapesti Wizzair Félmaratonon
idén a korábbiaknál  kevesebb futó képviselte lakóhe-
lyünket a legnagyobb magyar félmaratoni versenyen, és 
a szereplés is volt már sikeresebb is. A szervezés, a han-
gulat ugyanolyan jó volt, mint máskor, talán a 30 °c-os 
nagy meleg oka a gyengébb teljesítménynek. érdekes-
ségként jegyzem meg, hogy a hozzáértők a szeptember 
24-i berlini maraton napján mért 13 c-ot is túl meleg-
nek tartották ahhoz, hogy  új világcsúcs születhessen. 
Volt közülünk, akit nem zavart az időjárás: schneider 
Pál 1.38.16-os idővel korosztályában  iii. lett, schneider 
erika 1.53.19-et futott. Borbás Adrienn, akit félig-med-
dig vasasinak számíthatunk, kiváló, 1.43.34-el ért célba. 

Papp Ferenc (1.47.28) és Bodor Miklós  (2.04.00)nem 
tudta legjobb formáját hozni, de becsülettel végigfutot-
ták a 21 km-et a középmezőnyben. Jómagam pedig váltó 
tagjaként futottam 9.5 km-et, szintén a középmezőny-
ben végeztünk, 2.10.40-es idővel.

Két héttel később rendezték Barcs és Verőce (Virovitica) 
között a 22. Határfutást, ahol schneider Pál félmaratonon  
a 60 év felettiek versenyét megnyerte 1.44.31-es idővel.

Gratulálunk minden futónak, egyelőre jó pihenést, 
aztán újabb jó edzéseket,versenyeket, eredményeket kí-
vánunk!

Taar Ilona

ismét megalakult a Kodály Művelődési Házban a So-
mogyi Bányász asztalitenisz klub. csapatunk a Városi ii. 
osztályú asztalitenisz bajnokságra nevezett, melynek első 
meccsét szeptember 29-én pénteken játszottuk le itthoni 
pályán. eredmény: Somogyi Bányász–Tüke SE VI. 7:3. 

A mérkőzést, jó hangulat és igen magas színvonal jellemez-
te. A Somogyi Bányász asztali tenisz csapat tagjai: Baumann 
Rudolf,  danis imre, Pap György, lászló János, ifj. Vókó 
tamás és Bocz József. A következő itthoni meccs 2017. 
 november 27-én 16 órakor lesz, amikor az Istenkúti SE lesz 
az ellenfelünk, a meccsre minden érdeklődőt várunk.

Bocz József

60 éves lett sihan Peti János 6 danos Jiu-Jitsu mester, aki 
40 éve foglalkozik küzdősportokkal és 20 éve indította 
el Jiu-Jitsu szakosztályát településünkön. ennek apro-
póján gyűlt össze szeptember 23-án szombaton délután 
közel száz barát, sportoló, szülő a KOBeKO-ban. Köz-
tük 6 ország 30 harcművésze és sportvezetője. A meg-
nyitón soke prof. ziko Becanovic HAcHi-O-KAi GKF 
európai főigazgató, 10 danos mester elismerést adott át 
többek között a Vasasért egyesületnek, a Pécs-somogyi 
Kulturális és Környezetvédelmi egyesületnek, Rackó 
zoltánnak és Bencsik Vilmos labdarúgó legendának. 
Mivel Fuchs ervin és Bánkuti Róbert sikeres vizsgát 
tettek, 2. dan fokozatban részesültek. sihan Peti János 
6. dan fokozatot vehetett át. Mindezek után Jiu-Jitsu és 
karate bemutatókat láthattak a résztvevők. ezt követően 
a meghívottak egy kellemes hangulatú közös vacsorán 
vettek részt. 

Az ünnepelt ezúton szeretne köszönetet mondani a 
Vasasért egyesületnek, a Pécs-somogyi Kulturális és 

Környezetvédelmi egyesületnek, tanítványainak, szü-
leiknek és minden kedves vendégnek, aki jelenlétével 
megtisztelte a rendezvényt.

háromszoros jubileum a KOBEKO-ban

Elkezdődőtt az őszi forduló az asztaliteniszezőknél



12  2017. októberSok Hírünk Van12

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.: MMHH 02-02-0001254/2017

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!
Napraforgó méz: 1200Ft/kg

Gesztenyés hárs méz: 1400 Ft/kg
Hárs méz:1500 Ft/kg, Repce méz:1500 

Ft/kg, Virágméz: 1400 Ft/kg, Akác 
méz: 2000Ft/kg. A készlet erejéig kap-

ható még lépesméz és propolisz
Schweitzer Antal méhész

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

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

 Mindenszentekre

KOSZORÚK, DÍSZEK
készítését vállalom.

Érdeklődni:
06-72-610-871-es

számon 18 óra után lehet.
Huszákné Dalma

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017
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 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 2100 példányban
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• 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.
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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!

FundamentaFundamenta

lakástervei lakástervei 
megvalósításához

lakástervei 
megvalósításáhozmegvalósításához

Mekkora a havi megtakarítás összege?Mekkora a havi megtakarítás összege?


