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2017.10.15. Találkozzunk idén is a Berze Művelődési Ház előtt!

RETRÓ BÁNYÁSZNAP VASASON
A Vasasi Szent Borbála Egyesület az „Önként, Önökért” pá-
lyázat keretein belül valósította meg a retró Bányásznapot. 
Azért ezt a nevet adtuk neki, mert vissza szerettük volna 
hozni a régi idők hangulatát, amikor még működött a bá-
nya és nagyszabású Bányásznapot tartottak. Az utolsó ilyen 
1990-ben volt Vasason. A Vasasi Szent Borbála Egyesület 
2007-ben megterveztette a Bányász Emlékparkot. Először 
kialakítottuk a járóosztályokat, majd a következő években az 
alábbi Emlékműveket állítottunk: Vasassaurus Carbonis, Jó 
szerencsét kapu, Lélekmadár-Bányászhimnusz, Aknatorony 
makett. Most pedig a 67. Bányásznap alkalmából a SZENT 
BORBÁLA PARKOT avattuk,  mely Vasas első hivatalos 
parkja. Ünnepi beszédében Dr. Hoppál Péter kulturális ál-

lamtitkár úr hangsúlyozta, hogy milyen fontos a mai világ-
ban a bányász hagyományok őrzése, amikor már nincsenek 
bányák. Elmondta, amióta tiszteletbeli bányásszá avattuk 

Borbála napkor a Parlamentben, azóta még közelebb állnak 
szívéhez a mecseki bányászok. Avatónkat több bányászati 
vezető és pártok képviselői is megtisztelték és koszorút he-
lyeztek el a Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékműnél. 

12-órakor indítottuk el Bányásznapi főzőversenyünket. Ez-
zel egyidőben a Vasasi Bányász Fúvószenekar adott térzenét. 
Közben eleredt az eső, de az előadások folytatódtak. Követke-
zett a Bányászszív dalcsapat, énekükkel könnyet csalva a volt 
bányászok szemében. Utánuk a Berze Nagy János Népdalkar 
színvonalas éneklését hallhattuk. Ezután a húrok közé csapott 
Horváth István és Bocz József, megkezdődött a retró buli. 
Többen hangosan együtt énekelték velük a Kárpátia dalokat. 
Közben egy asztalnál Hűségjutalom osztás volt. Különböző 
bányászattal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni, a helyes 
válaszadók közül színes ajándékot, csokoládét lehetett nyerni. 
Ugyanitt lett kialakítva egy egészségügyi asztal, ahol minden-
ki ellenőrizhette egészségügyi állapotát. Közben a Brass&Roll 
zenekar volt a jó hangulatért a felelős. Ezután következett a 
Csillag Mazsorett Egyesület, de ők már a szakadó eső miatt 
az óvi nagytermében mutatták be színvonalas műsorukat. Mi-
kor már a hangulat a tetőfokára hágott, következett Rudán Joe 
akusztik, visszahozva a régi idők rock hangulatát. Visszatapso-
lás után egy kis szünet és máris kezdődött a Bányásznapi bál 
sok önkéntes segítségével, mely hajnalig tartott. Összegezve az 
első próbálkozásunkat, hogy retró Bányásznapot csináljunk 
jól sikerült, hiszen az eső ellenére is sokan jöttek 
el, rengetegen felültek a gyerek és a felnőtt kör-
hintára és élvezték a retró hangulatot a fellépők 
színvonalas előadásait.
  Jó szerencsét!

Vasasi Szent Borbála Egyesület

MEGHÍVÓ
A Vasasi Szent Borbála Egyesület „Önként, Önökért.” EFOP-1.3.5.-16-2016-00065 pályázat segítségével és a VOKE Vas-
utas Művelődési Ház közreműködésével-Pécs-Keleti Nemzetiségi Nap „Székely Nap” rendezvényt tart, Pécs-Vasas, D. 
u. 1. óvoda udvarában (eső esetén a nagyteremben)  2017. 09. 23-án, 16-órai kezdettel.
Himnusz • Decsi István alpolgármester úr köszöntése • Vasasi Bányász Fúvószenekar + Csillag Mazsorett Egyesület • 
Berze Nagy János Népdalkar – Székely csokor • Kézdivásárhelyi(Erdély)  Fúvós-Mazsik • Közösen-együtt: Erdély induló •
Székely Himnusz • Székely népviselet bemutatása és a kultúra ismertetése. • Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület 
Honvéd Hagyományőrző Ifjúsági szervezet kiállítása. 
A rendezvény ingyenes.
Fővédnök: Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár úr, 
országgyűlési képviselő
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2  2017. szeptemberSok Hírünk Van

Önkormányzati hírek
1. Már megszokhattuk, hogy szeptember elsejével lép 
hatályba az új őszi buszmenetrend. A 13-as, 14-es és 15-
ös járatokra vonatkozóan jelentős, számunkra kedvező 
változásokat tartalmaz. A jelentősebb változásokat sze-
retném csak kiemelni, az újság terjedelmi korlátai nem 
teszik lehetővé az egész menetrend ismertetését. Az új 
menetrend előnye számunkra, hogy többségében a reg-
geli és a délutáni csúcsforgalomban a járatok nem a Főpá-
lyaudvarig, hanem Uránvárosig közlekednek. Egy részük 
a jelenlegi 2-es vonalán (Mártírok útján) halad Urán-
városba, a másik részük a 4-es vonalának megfelelően 
(Egyetemvároson keresztül) jár ugyancsak Uránvárosig.

Ennek megfelelően a megszokott 13-as, 14-es és 15-
ös járatszámokon túl további járatszámozásra is szükség 
lesz. Ezek az új járatszámok a következők:

102  Petőfi-akna – Egyetemváros – Uránváros
102Y  Petőfi-akna – Somogy - Egyetemváros – Uránváros
104 István-akna -  Somogy - Mártírok útja – Uránváros
104Y Hird Harangláb utca – Somogy – Mártírok útja – 

Uránváros
104E Hird Harangláb utca – Uránváros (Gyorsjárat)
13E Hird Harangláb utca – Főpályaudvar (Gyorsjárat)
A részletes, áttekinthető menetrend beszerezhető, 

vagy a www.tukebusz.hu internetes felületről letölthető.

2. Nyár végére elkészült a vasasi óvoda (közismert nevén 
Kultúrotthon) felújítása, a műszaki átadás már megtör-
tént, jelenleg az üzembe helyezéshez folynak a hatósági 
eljárások. A 127 MFt kivitelezési költségből az épület tel-
jesen megújult, lecserélték a tetőzetet, a külső homlokza-
tot leszigetelték, valamennyi nyílászárót újra cserélték. A 
helyiségek kialakítása a hatályos előírásoknak megfelelő-
en került kivitelezésre. Valamennyi belső burkolatot felújí-
tották, és az épület új, korszerű gépészeti berendezéseket, 
informatikai hálózatot és hangosító berendezést is kapott. 
A felső szintje akadálymentesen megközelíthető egy hid-
raulikus felvonó segítségével. Személyes tapasztalatként 
elmondanám, hogy az építkezés során a kivitelezők jó 
minőségű munkát végzetek és a nyár folyamán az óvoda 
dolgozói is mindent megtettek, hogy az újjá varázsolt épü-
letben minden a helyére kerüljön az átköltözés során. 

Sikerült megszerezni a megszűnt Viziközmű Társulat 
használt, ámde jó állapotú bútorzatát, ezt az óvoda na-
gyon jól tudja hasznosítani. Az udvaron még parkosítási 
munkálatokat kell végezni, de remélhetőleg ez is rövid 
időn belül rendben lesz, a picik elfoglalhatják új „biro-
dalmukat”.  Nagyon  jó, hogy ezt a pályázati lehetőséget 
sikerült megszerezni, nem tudom, hogy az elkövetke-
zendő években lenne-e erre lehetőség.

Most a hirdi óvoda felújítása következik. A felújítás 
megkezdésére vonatkozóan még nem áll rendelkezésem-
re információ. Annyit viszont tudok, hogy az óvoda fel-
újítását együtt tervezik elvégezni a területen kialakításra 
kerülő új gyermekorvosi rendelő kivitelezésével, ezért ez 
egy kicsit csúszik. Ha rendelkezésemre állnak ezzel kap-
csolatban információk, természetesen közölni fogom.

3. Elkészült Somogyban a Búzakalász utca 3. sz. alat-
ti nagy épület (önkormányzati lakás, rendőrségi iroda, 
helytörténeti múzeum és részönkormányzati iroda) te-
tőzetének felújítása. Az épület beszakadt, elkorhadt ge-
rendáit, léceit kicserélték, a használt cserepeket átrakták, 
kipótolták, alá fóliát erősítettek. Az esővíz csatornát is 
kicserélték. A folyamatos beázások végre megszűntek.

4. A nyár folyamán a „C” utcában a vihar több ízben 
tönkretette a közvilágítást. A lakók csak napok múltával 
kerestek meg a problémájukkal. Információim szerint 
a világító testekben néhány alkatrészt kicseréltek a sze-
relők, remélhetőleg most már jól fog működni az utca 
világítása. Itt szeretném megjegyezni, hogy közvilágítási 
hiányosságokat nem az Eon-nál kell bejelenteni, hanem 
a Biokomnál (tel: 06 80 200 590) vagy a következő inter-
netes felületen: www.kozvilhiba.hu 

5. A közmunkásaink dacolva a nyár melegével az eltelt 
két hónapban a zöldterületek gondozása mellett még na-
gyon sok munkát elvégeztek:
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F O G A D Ó Ó R A
HuBA CSABA önkormányzati képviselő

2017. szeptember 18-án (hétfőn)
fogadóórára várja az érdeklődőket:
Hirden 1600  órától 1700  óráig  a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban 1715  órától 1815  óráig 
a Településrészi Testület irodájában (Búzakalász u. 3.), 

és Vasason 1830  órától 1930  óráig 
a Berze Nagy János művelődési házban.

2017.10.15. Találkozzunk idén is a Berze Művelődési Ház előtt!

Felújították a vasasi „vashidat, megszabadították a 
rozsdától, a beton elemeket kijavították és az egész hidat 
színesre festették. Jól sikerült.

A Csarnok közi gyalogúton folyamatos gondot jelen-
tett a partfal. Tavasszal megkezdték a partfal betonele-
mes megerősítését, majd mikor idejük engedte nyárra 
befejezték a gyalogút teljes hosszában. Ez is egy nagy 
munka volt.

A településeken nagyon sok korlát van ezek korrózió 
mentesítését, festését is elvégezték:

Vasason: Parcsin utcai három korlát, sportpályához 
vezető lépcső korlát, Berkenyés úti járda korlátja, Berze 
Nagy János Műv. Ház melletti híd korlátja, Bethlen Gá-
bor utcai lépcső korlátja a buszmegállónál, Csarnok közi 
lépcső korlátja

Somogyban: Bányatelepen a buszfordulónál, a felső 
Bányatelepen, a Kodály Művelődési Házhoz vezető lép-
cső korlátja, Gát utcai híd korlátja, a Búzakalász és Má-
zsaház utcai forgalomtechnikai védőkorlátok, a temp-
lom, a rendőrségi körzeti iroda és Kolping épület előtti 
korlátok.

Hird: A volt vasútállomáshoz vezető út korlátja, 6-os 
út gyalogátkelőnél lévő korlát, a Tömörkény utcai lépcső 
és híd korlátok, a Zámor utcai forgalomtechnikai korlá-
tok, a Harangláb utcai korlátok javítása festése.

Mindhárom településen a buszmegállóknál a padokat 
kijavították, törött léceket kicserélték és lefestették.

Kb. 1,5-2 évtizede kerültek kihelyezésre az utcanév 
táblák. A természetes elhasználódás, de leginkább a 
szándékos rongálás következtében ezek az utcanév táblák 
megrongálódtak, eltűntek. A közmunkásaink gondoltak 
egyet és a rendelkezésükre álló eszközökkel a meglévő 
táblákat felújították, lefestették, újakat készítettek, meg-
írták, pótolták.

A játszóterek faszerkezeteinek többségét is lefestették, 
a játékok színesebbek lettek. 

A kihelyezett, korábban általuk készített hulladéktar-
tók festése is megtörtént.

Tervezik, hogy a hirdi sportpálya balesetveszélyes 
drótkerítését kicserélik, tervezik, hogy a Szövetkezet ut-
cai 13-as buszmegállóhoz gyalogutat, támfalat készíte-

nek, hogy a vasasi temetővel szemben a keresztnél a lép-
csőt megjavítják. A Biokommal már egyeztettünk, hogy 
a Szövetkezet utca közepén a patak támfalának tetején 
lévő közúti korlátot felújítják.

Tudom, hosszú a lista, még olvasni is fárasztó, de úgy 
gondolom, hogy az elvégzett munkát meg kell becsül-
nünk, és közre kell adnunk.

6. A lakók kérésére a Mázsaház utca 61. sz. házzal szem-
ben egy forgalomtechnikai tükör került kihelyezésre. Ez 
a tükör a veszélyes kanyarban biztosítja a beláthatóságot, 
segíti a mellék utcából történő kikanyarodást.
7. Sajnos rossz hírekről is említést kell tennem. Bizonyá-
ra a hírközlés útján már sokak értesültek arról, hogy a 
város meglehetősen kedvezőtlen gazdasági helyzetbe 
került. Ennek sok és szerteágazó okai vannak,  ennek 
felderítésére a vizsgálatok jelenleg is folynak. Ez termé-
szetesen településeinket is érinti. Jelenleg a város a fo-
lyó pályázati összegeken túl csak és kizárólag a kötelező 
feladatainak ellátására nyújt támogatást, minden önként 
vállalt feladat finanszírozása szünetel.

Sajnos a képviselői keretből és a Településrészi Testületi 
keretből tervezett felújítások és a civil szervezetek támoga-
tása is szünetel, a karácsonyi ünnepségek megrendezése is 
veszélybe kerülhet.  Ebben az évben egyedül a közmunka 
támogatására tudtam fedezetet kilobbizni (kis jóindulattal 
ez még belefér a kötelező feladatok sorába). Nagyon remé-
lem, hogy a szeptember 15-ig befolyó adók javítanak a hely-
zeten, vagy talán a város némi kormányzati segítséget kap.

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.

•	Teaház A Kiss Tamás Gyula Könyvtár felújítása miatt a 
nyári szünet volt a tea-házban. Remélhetőleg szeptem-
berben, az átadás után folytatódhatnak a gyerekeknek 
szánt programok.

•	 Klubvezető: Somogyi Klaudia

•	Berze Darts Klub Augusztus hónapban megrendezésre 
került a vasasi amatőr Dbe ,Dki (dupla be szálló, dupla ki-
szálló) darts verseny, ami mindig egy különlegesen nehéz 
játék! A versenyen a döntőt Albert Gyula és Wider Zsolt 
játszotta, utóbbi bizonyult jobbnak, gratulálunk neki az 

első hely megszerzéséhez.  Következő verseny Szeptem-
ber 30! Felvettük a kapcsolatot Bezzeg Nándorral és felte-
hetően október végén eljön hozzánk egy előadást tartani. 
Minden csatlakozót szívesen látunk és persze a hétközna-
pokban is a gyakorlásokra! Hétfő, Kedd, Szerda, 16 óra! 
Klubvezető: Hering Gyula

•	Baba-Mama klub  Augusztusban sem maradtak progra-
mok nélkül az anyukák és a babák.  A Ringató és a Mo-

corgó programokon is szép számmal voltak résztvevők, 
már a városból is járnak ki hozzánk. 
Ringató: szeptember 15. 10.00 Berze Műv. Ház
Mocorgó: szeptember 21. 10:40 Berze Műv. Ház 
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

•	Kattanj rá Nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes problémák-
ra, kérdésekre. Foglalkozások továbbra is csütörtökönként 
17:30-19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk min-
den további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

•	Történelem klub  Szent István király. Első királyunk he-
lye a magyar történelemben egyértelmű. Bár a mai új-
pogány felfogás mely érzelmi alapon alakít vélt történel-
met a Koppánnyal szemben vitt istváni politika kritikája. 
Ezen a napon tisztára kell mosni a régmúltra pakolt tév-
hiteket. Ez az előadás erre vállalkozott. A következő al-
kalom témája A török uralom vége-egy labanc főúr élete-
Koháry István. szeptember 12. 18:00, Kossuth Könyvtár
Előadó: Czeininger Tamás

 
•	Fotószakkör A nyári szünet után újra várjuk a fotózás 

szerelmeseit. Várjuk a kezdő fotósokat is. Minden al-
kalommal fi gyelmet szentelünk a kezdő lépésekre is. 
Fényképező gép nem szükséges.   Szeptember 12. 17.00. 
Kossuth Műv. Ház 
Foglalkozásvezető: Dékány Zsolt

•	Barkács klub A szeptember 21-i foglalkozáson a fameg-
munkálás alapjait gyakorolhatják az érdeklődők. Kos-
suth Műv. Ház

•	Foglalkozás szervező: Hering Gyula

•	Életmódváltó klub Folyamatosan bővül Életmódváltó 
klubunk. Továbbra is a téma a helyes táplálkozás, a 
tudatos vásárlás és a rendszeres sport bevezetése az éle-
tünkben. Újabb klubfoglalkozás szeptember 26, kedd. 
17.30. Kossuth Műv. Ház

    Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (elő-
zetes időpont egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni 
lehet személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Mű-
velődési házban: info@kobeko.hu 
+3630/183-5730 és megtalálsz 
a facebook-on is.
Foglalkozásvezető: 
Adrián 
Dorottya

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

velődési házban: info@kobeko.huinfo@kobeko.hu
+3630/183-5730 és megtalálsz 
a facebook-on is.
Foglalkozásvezető: 
Adrián 
Dorottya

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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2017.10.15. IV. Märcz Róbert Gyaloglóverseny

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” 
szeptemberi programjai 

Életmód váltó klub szeptember 26. 17.30 /Kossuth/ 
Túra: A Sás-völgyi Lombkorona sétány és tanösvény meg-
látogatása szeptember 16. Indulás 8 órakor a Kossuth Műv. 
Ház elől. 
Baba-mama klub: Ringató szeptember 15. 10.00 /Berze/
 Mocorgó szeptember 21. 10:40 /Berze/
Barkács klub:  Famegmunkálási alapok szeptember 21. / 
 Kossuth/
Darts klub:  Verseny, szeptember 30. 16:00 /Berze/
Kattanj rá Nagyi!  Számítógépes tanácsadás idősebbeknek,  
 Minden csütörtök 17.30  /Kossuth/ 
Történelem klub:  szeptember 13. 18:00 A török elnyomás  
 vége-egy labanc főúr élete-Koháry István  
 /Kossuth Könyvtár/
Fotószakkör:  szeptember 12. 17:00 
Életvezetési és pénzügyi  
tanácsadás:  egyéni jelentkezés alapján az alábbi  
 elérhetőségeken

A programok ingyenesek!
Részletek az alábbi elérhetőségeken:  

72/337-838, www.kobeko.hu,  
Facebook/kobeko

VASASÉRT EGYESÜLET
Kossuth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

www.kobeko.hu72/337-838,

Gyere hozzánk és dolgozd le nálunk 
az 50 óra közösségi szolgálati munkát, 

ami szükséges az érettségihez. A közösségi 
szolgálat olyan tevékenység, melyet 

a diákok értékeik mentén választanak, anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a 

helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel 
saját személyiségüket, különféle készségeiket 
fejlesztik. Egyúttal együttműködő készségük, 

empátiájuk, kreativitásuk, felelősségvállalásuk, 
projektismeretük is fejlődik.

A közösségi szolgálat keretében jelenleg 
piackutatásban való részvételt (kérdőívezés) 

kínálunk.

Jelentkezni a Kossuth Művelődési Házban 
(Pécs –Somogy Búzakalász u.47.) 

Tel: 72/337-838
Kultúra, élmények, új barátok, inspirációk, 

tapasztalat 

•	Túra A Keleti-Mecsek erdői az ébredő napfelkelte idején 
címmel hirdettünk túrát, azzal a céllal, hogy ne a rekkenő 
hőségben rójuk a kilométereket, hanem a kellemes haj-
nali hűvösben sétálhassunk az erdőben. Az ötlet bevált, 

sokan voltunk. A felkelő nap látványa a fák között iga-
zán megkapó élmény volt. Következő túránk a Sás-völgyi 
Lombkorona sétány és tanösvény meglátogatása, szept-
ember 16. Indulás 8 órakor a Kossuth Műv. Ház elől tele-
kocsikkal. Részletek a facebook KoBeKo túrák csoportban. 
Túraszervező: Tóthné Dobos Éva 

•	KoBeKo  délután Esti szabadtéri mozizásra hívtuk az ér-
deklődőket egy kellemes nyári estén. Szavazás alapján a 
Rendes fickók című amerikai krimi-vígjátékot vetítettük. 
Igazi könnyed, nyári kikapcsolódás volt! Idén már nem, 
de jövőre remélhetőleg folytatjuk a kertmozi programot. 
Foglalkozásvezető: Csémi Hajnalka

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.

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

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

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

Evangélikus istentisztelet
– Szeptember 10. Vasárnap 11.00
– Szeptember 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (09. 02.)

Vasárnap (09. 03.)

–

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (09. 09.)

Vasárnap (09. 10.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 16.)

Vasárnap (09. 17.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 23.)

Vasárnap (09. 24.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 30.)

Vasárnap (10.01.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szeptemberi 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!

Nyári tábor 2017 augusztus 7-11.

Gyermekek  jutalomként, tanulmányi eredményeik, vagy más 
tevékenységük alapján vehettek részt az egyébként részvéte-
li díj mentes rendezvényen. A táborozás költségeit a Vasasi 
Szent Borbála egyesület állta abból az uniós pályázatból me-
lyet megnyert. Köszönet érte! A tábort Decsi István alpolgár-
mester úr nyitotta meg. Megnyitóbeszédében elmondta, hogy 
nagy örömet érez a településrészen történő kulturális és egyéb 
más rendezvények megvalósulása kapcsán!

Az első napot az ismerkedés és a feloldódás Augusztus 7-11. 
között nyári táborozási lehetőség nyílott meg a helyi gyerme-
kek számára. A jegyében közös főzéssel és lovazással töltöttük.

A gyerekek gyorsan megtalálták a közös hangot egymás-
sal és a lovakkal is. A főzés nagy sikert aratott, a jövőben is 
alkalmazni fogjuk.

Kedden a nap első felében a lovak játszottak szerepet, ebéd 
után pedig a hagyományőrzés, íjazás töltötte ki a napot. Haramza 
Márk hagyományőrző igazán színes képet festett az ősökről, sőt 
még  pozsonyi csatát is megismertette a gyerekekkel.

Szerdán az állatkert bejárása után a helyi étteremben 
ebédeltünk. Ezt követően a lómosás következett. Azt hi-
szem ez legalább olyan élményt okozott nekik mint a közös 
főzés,annál is inkább mert nem csak a lovak de a gyerekek is 
megfürödtek.

Csütörtökön a Mecsextrém parkban töltöttük, ami szintén 
nagy sikert aratott. Az ebédet a helyi étteremben költöttük 
el, majd miután a gyerekek nem akartak hazamenni így még 
ráhúztunk egy kis időt.

A pénteki napra tervezett túra a reggelit követően indult 
és 12 óra  körül érkezett meg a Kövestetőre. Ebéd előtt még a 
kilátóhoz is el tudtunk menni, majd a helyi étteremben min-
denki jóllakott. A parkban még hideg dinnyével kínáltuk őket. 
A haza úton a gyerekek sajnálkoztak, hogy vége a tábornak. 
Remélhetőleg sikerült egy életre szóló élményt szerezni nekik.

Kóta László

h i t é l e t
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Felhívás
Kedves Vasasiak, Somogyiak és Hírdiek. Ju-
lius elején ellopták a Vasasi Temetőből gyer-
mekünk angyal szobrát aminek a tetejébe 
virágot lehet ültetni, húsvétra vettünk neki. 
Szeretnénk megkérni a lakosokat hogy ha lát-
ták vagy esetleg eladták valakinek és az illető 
megvette és ráismer a képen látható szoborra, 
akkor kérem jelezzék nekünk a 06-30-827-
6386 vagy a 06-30-827-6396 - os számon.

Köszönettel: Elhunyt  Rózsa- Bakacsi Gergő 
szülei!!

Ismét Hazatérnek Gyaloglóink!
Nemrégiben meglátogattak az U23-as 
Eb-re készülő gyaloglók, (ahol Récsei Rita 
20 km-en 9. helyezést ért el) s egy jó kis 
edzést csináltunk a faluban. Kerékpárral 
kísértem őket, s két néni beszélgetésére 
lettem figyelmes: „Ezek  a mi gyalogló-
ink” , „most mintha többen lennének”.

A miskolci Kovács Soma meg is je-
gyezte: akikkel találkoztunk az utcán 
integettek meg bíztattak, itt szerethetik 
a gyaloglást!

Ismét lehetőség nyílik e szeretet kimu-
tatására! Október 14.-én immár negye-
dik alkalommal rendezzük meg a Marcz 
Róbert Nemzetközi Gyalogló Emlékver-
senyt. A helyszín a szokásos Szövetkezet 
utca, Kút utca 1km-es pályája.

A verseny résztvevői között köszönt-
hetjük a Budapest Honvéd Olimpikon-
jait: Récsei Rita, Venyercsán Bence, Srp 
Miklós személyében. Már jelezték rész-

vételüket a miskolci, székesfehérvári, 
tatabányai szakosztályok. Ismét lesznek 
külföldi versenyzők Horvátországból,- a 
zágrábiak tavaly azt mondták hozzánk 
szinte haza járnak,- Szerbiából, Auszt-
riából. Érdeklődtek a verseny iránt a 

munkácsi( Ukrajna) gyaloglók, minden 
bizonnyal itt lesz francia barátunk, Emá-
nuel Tardi is. A PSN-Zrt-nél is elkezdtük 
a gyaloglást, a kicsiknél már tavaly is vol-
tak indulóink. Egy visszatérőt is köszönt-
hetünk, az elmúlt évi versenyt Rabné 
Récsei Petra anyai örömök miatt kihagy-
ta, és itt tervezi visszatérését. Tehát egy 
színvonalas remélhetőleg jó hangulatú 
versenyt láthatnak az oda kilátogatók, s 
ha már kijöttek, akkor gyalogoljanak is 
egyet az amatőrök versenyén!

Visszatérve a színvonalra, nem túl 
nagy múltra visszatekintő versenyün-
kön eddig két horvát és két magyar 
korosztályos csúcsnak örülhettünk! Ba-
ranya Megyében sem tavaly sem idén 
nem volt olyan verseny egyetlen sport-
ágban sem, ahol három olimpikon is 
részt vett volna!

Srp Gyula

Augusztusban is jeleskedtek
a vasasi amatőr futók

Múlt hónap elején rendezték a 30. Orfűi tó-futást, 
ahol már nem csak egy kört ( 6.2 km) lehetett fut-
ni, hanem volt két körös kategória is (12.4 km) A 
hosszabb távon vasasi győzelem született, Schne-
ider Pál megnyerte a 60 év felettiek versenyét, 
56.07 perc alatt tette meg a távot, ezzel az abszo-
lút versenyben a 6. helyet szerezte meg. Lánya, 
Schneider Erika pedig az összesített versenyben 
a 28. helyen ért célba 1.08.37 perc alatt. Gratulá-
lunk, csak így tovább! 

Szerkesztőség

Megújul a Vasasért Egyesület székháza, valamint a benne található Kistamás Gyula könyvtár!
Júliusban elkezdődtek a felújítási munkák a székházban. A Kis-
tamás Gyula Könyvtár csatlakozik a Csorba Győző Könyvtár 
könyvtárPont hálózatához, és újabb szolgáltató hely nyílik meg 
Pécs-Vasas településen, amelynek megnyitója október 5-én 
lesz.  Ennek okán a PMJV úgy döntött, hogy a székházat felújít-
ja, hogy új és szebb kultúrkörnyezet alakulhasson ki és mozgás-
korlátozottak számára is használható legyen a KönyvtárPont.

Lehetőség lesz, nem csak a helyben megtalálható könyvek 
közül kölcsönözni, hanem Tudásközpont teljes állománya el-
érhetővé  válik, az igényelt könyveket a Csorba Győző Könyv-
tár munkatársai rövid határidővel kiszállítják a Kistamás 
Gyula KönyvtárPontba.

A megnyitóra sok szeretettel várjuk a lakosságot, régi és új 
könyvtár tagokat!

Novák Gyöngyi-könyvtáros
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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.: 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 kapható még 
lépesméz és propolisz

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u.32.

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

Pécs Somogy u. 44. eladó 100 m2 
alap területű felújított ingatlan par-
kosított udvaron.

Irányár: 19.000 000 Ft
70/607-4442

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 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

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.

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!

FundamentaFundamenta

lakástervei lakástervei megvalósításáhozlakástervei megvalósításáhozmegvalósításához

Milyen Milyen lakástakarék futamidők közül választhatok?Milyen lakástakarék futamidők közül választhatok?lakástakarék futamidők közül választhatok?

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

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet
7691, Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. 

Tel.:72/337-434 

7693, Pécs-Hird, Zengő u. 49. 

Tel.:72/337-310


