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EP-választások
Május 26-án, vasárnap szavaz-
tak Magyarországon az Eu-
rópai Parlamenti választások 
részeként. Ez a nyugati világ 
legnagyobb demokratikus vá-
lasztása, amelyen részt vesz 
spanyol és magyar, észt meg 
máltai, bajor és katalán, vagy 
londoni és vasasi, somogyi és 
hirdi lakos is, és együtt szavaz-
nak arról, hogy ki képviselje 
őket az Európai Parlamentben.

Az országos eredményeket 
és a főbb tényeket már lekö-
zölte az országos sajtó, mi a 
helyi eredményekről és sta-
tisztikákról szeretnénk rövi-
den hírt adni.

Településeinken összesen 
hét szavazókör volt, kettő-kettő 
Hirden és Somogyban, három 
pedig Vasason. Összesen 1841 
fő adta le szavazatát a három 
faluban, ez 35,81%-os részvé-

telt jelent. A legaktívabbak a 
Hirdi út 20. szám alatti szava-
zókör polgárai voltak 40%-os 
részvétellel, a legkevesebben 
pedig a vasasi iskolában felál-
lított urnákhoz mentek, itt alig 
több mint 31% szavazott. 

Ami a végeredményt illeti, 
településeinken az országos 
minta rajzolódott ki, a Fidesz a 
szavazatok nagyjából felét meg-
szerezve nyerte a szavazást, mö-
götte a Demokratikus Koalíció, 
a Jobbik, a Momentum Mozga-
lom, illetve az MSZP-Párbeszéd 
szerzett még legalább ötszáza-
léknyi szavazatot. 

Magyarországnak az Euró-
pai Parlamentben 21 képviselő-
je lesz, akik közül tizenhármat a 
Fidesz delegál, négyet a DK, ket-
tőt a Momentum, egyet-egyet 
pedig a Jobbik és az MSZP. 
Mindannyiuknak eredményes 
munkát és sok sikert kívánunk!

 SHV szerkesztőség

Minden igényt kielégítő 
idősek otthona nyílik 

hamarosan Hirden
Május 4-én ünnepélyes keretek között tették le az alapkövét a 
Pécsi Református Szeretetszolgálat által létesítendő idősek ott-
honának. A hirdi református templom mögötti területen egy 61 
férőhelyes, a XXI. századnak megfelelő színvonalú, ízléses, a táj-
ba illeszkedő ház fog felépülni, a beköltöző idősek, és remélhe-
tőleg a helyiek örömére. Az ünnepségen részt vettek az egyház-
megye lelkészei, presbiterei, dr. Hoppál Péter, Hird parlamenti 
képviselője, Czibere Károly, volt szociális ügyekért felelős állam-
titkár, Őri László alpolgármester – mindhárman a református 
egyház tagjai –, és sok pécsi és helybeli gyülekezeti tag.

Először Németh Norbert helyi lelkész tartott hálaadó isten-
tiszteletet, utána több beszéd következett. Győrfy Csabáné, a 
Pécsi Református Szeretetszolgálat Alapítvány elnöke elmond-
ta, hogy 25 éve, a megalakulásuk óta tervezték egy idősotthon 
létrehozását. Sokáig ez csak álom volt, aztán 2002-ben egy kert-
városi gyülekezeti tag igen jelentős összeget hagyott az egyházra 
végrendeletében, ebből sikerült három telket megvenni a hirdi 
templom mögött. Sokáig nem sikerült előbbre lépni, de min-
denfelé próbálkoztak, mindenkihez kérelmet nyújtottak be, és 
végül 2017-ben Hoppál Péter és Czibere Károly segítségével az 
állam 850 millió Ft támogatást adott az építkezésre. Így minden 
akadály elhárult, 2018 októberében el lehetett kezdeni az ala-
pok lerakását. Hoppál Péter beszédében örömét fejezte ki, hogy 
segíthetett, és felhívta a figyelmet, hogy Baranyában meny-
nyi mindent épített már a református egyház – iskolaépítés, 
iskolafelújítás, óvodaépítés, templomfelújítás –, ez felelősség-
gel jár a vezetőkre és a gyülekezeti tagokra nézve is. Dr. Hubay 
Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke a látványterv bemu-
tatásával ismertette a leendő otthon tervét: kétszintes épület 
két lifttel, önálló apartmanok, étterem, orvosi szoba, könyvtár, 
fodrászat, szépségszalon, sőt (gyógy)tornázási lehetőség is lesz 
benne. Szép kis parkon keresztül lehet majd a templomba átsé-
tálni. Végül reményét fejezte ki, hogy egy év múlva már szerke-
zetkészen állni is fog az épület, és hamarosan beköltözhető is 
lesz. A beszédek után a zengővárkonyi református kamarakó-
rus énekelt néhány zsoltárt, nagyon szépen.

Győrfi Bálint esperes tette le az alapkövet és az időkapszulát. 
Az ünnepélyes alapkőletétel, közös imádság és zsoltáréneklés 
után szabadtéri szeretetvendégségen láttak vendégül minden 
egybegyűltet.                                                                          Taar Ilona
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Leköszönő és elköszönő köszönő köszöntő
(avagy 2006–2019 dióhéjban)

Tisztelt Választópolgárok, 
Kedves vasasi, somogyi és hirdi Lakosok!

2006. október 1-i önkormányzati választáson kaptam meg 
első ízben Vasas, Somogy és Hird településrészek lakóinak 
bizalmát ahhoz a munkához, amit közel 13 évig, három vá-
lasztási cikluson keresztül végeztem. Úgy döntöttem, hogy a 
2019-es őszi önkormányzati választásokon már nem kívánok 
elindulni. Úgy gondolom, tizenhárom évi képviselői munkám 
befejezéseként valamilyen formában el kell köszönnöm azok-
tól, akik megadták a bizalmukat ehhez a 13 esztendőhöz, akik 
időnként biztatásukkal, véleményükkel, ötleteikkel, építő kri-
tikáikkal, tenni akarásukkal segítették a munkámat. Elköszön-
nék azoktól is, akik sokszor nem osztották a véleményemet, 
nem értékelték az erőfeszítéseimet, az örökös elégedetlenke-
dőktől, a rémhírterjesztőktől, a rosszindulatú véleményfor-
málóktól, időnként a munkavégzésben akadályozóktól. Nekik 
azt kívánom, hogy egy nálamnál lényegesen jobb képviselőt 
válasszanak az ősszel, vagy ha ilyet nem találnak, maguk in-
duljanak el a választáson.

Tizenhárom esztendő nagyon hosszú idő, ez idő alatt na-
gyon sok problémával, feladattal, konfliktussal kellett szembe-
néznem, ezt már a következő ötéves ciklusban nem vállalnám 
be. Még ma sem mondanám, hogy az önkormányzati munkát 
megszoktam, megismertem, mert rendkívül sok területet érint, 
és az élet mindig újabb és újabb feladat elé állítja az embert. 
Megválasztásom kezdeti időszakában láttam, hogy itt nem lesz 
könnyű dolgozni, mert a folyamatok bonyolultak, szerteágazó-
ak, és az eljárások rendkívül bürokratikusak. Sokan azt képze-
lik, hogy ha az önkormányzati képviselőtől kérnek valamit, az 
egy csettintéssel, egy szempillantás alatt meg tudja oldani. Aki 
ezt képzeli, bizony nagyot téved. Kisebb ügyek esetében talán 
ez lehetséges, de egyéb ügyekben rengeteg utánajárást, beszél-
getést, lobbizást, kilincselést, időnként torzsalkodást igényel. 
Többször előfordult, ha képviselőként elindítottam egy ügyet, 
abból semmi sem lett, vagy nem egészen olyan lett, amit szeret-
tünk volna, vagy egészen más lett. Olyan is előfordult, hogy én 
lepődtem meg a legjobban, hogy már egy elfeledett, régi ügyet 
sikerült elintéznem. Az önkormányzati munka egy sokszerep-
lős műfaj. Álláspontom volt, hogy nem a közgyűlésen a kame-

rák előtt népszerűséget hajszolva kell a felszólalások özönével a 
dolgokat elintézni (akkor már késő), hanem személyes kapcso-
latok kiépítésével, folyosói és irodai beszélgetések alkalmával. 
Tapasztalatom szerint következetes és kitartó háttérmunka és 
a jól kiépített személyes kapcsolatok előbb-utóbb meghozták a 
munka gyümölcsét. Mindhárom ciklusban a polgármesterekkel 
és alpolgármesterekkel, a jegyzőkkel és az apparátussal is sike-
rült jó kapcsolatot kialakítani, így néhány probléma megoldása 
is könnyebbé vált. 

„Nem ígérek meg önöknek semmit, csak azt, hogy meg-
próbálom elintézni” – ezt sokan hallhatták tőlem. Ezt nem 
azért mondtam, mert ha nem ígérek meg semmit, azt legalább 
könnyű betartani, hanem azért, mert pontosan tudtam, hogy 
szinte minden ügy megoldása a képviselő személyétől majd-
hogynem függetlenül kétesélyes. A „megpróbálom elintézni”-t 
viszont mindig betartottam.

A hosszú évek során nagyon sokan kerestek meg telefonon, 
e-mailben, utcai beszélgetések alkalmával, és természetesen 
a fogadóóráimon ügyes-bajos gondjaikkal. Az esetek jelentős 
többségében sikerült megoldásokat találni a felvetett pana-
szokra. Feltéve, ha olyan problémával kerestek meg, ahol a 
képviselőnek van lehetősége eljárni. Időnként meglepődtem a 
panaszosok tájékozatlanságán, mikor tőlem kérték pl. a gáz-
szolgáltatással, E.On-nal vagy éppen az internet, tv-szolgálta-
tóval kapcsolatos és hasonló problémáik megoldását. Gyakori 
volt például a haragos szomszéd megregulázásának kérése, 
mert hangosan ugat a kutyája, reggel kukorékol a kakasa, és 
ráadásul a kéményéből a füst is néha őfelé száll. 

Engedjék meg, hogy egy kis anekdotával lepjem meg önö-
ket. Az egyik fogadóóra alkalmával egy férfi keresett meg. Már 
a bejárati ajtóban kiabálva mondta a magáét. Borzasztó nagy 
problémáját három mondatban foglalta össze. Ezt a három 
mondatot ismételgette egymás után egyre indulatosabban. A 
kb. ötödik-hatodik ismétlés után próbáltam tudatni vele, hogy 
megértettem a mondandóját, próbájuk megbeszélni, néhány 
információra lenne még szükségem az elintézéshez. Nem tud-
tam rábeszélni a beszélgetésre, inkább a három mondatát ismé-
telgette hetedszerre… tizedszerre. Az indulata közben csillapo-
dott, gondoltam, talán most már meg tudjuk beszélni a dolgot. 
Tévedtem. Elcsendesedett, felállt a székéről, elindult az ajtó felé 
és visszaszólt: „Huba úr! Köszönöm, hogy meghallgatott” – és 
maga mögött csendesen becsukta az ajtót. Rajta nem tudtam 
segíteni, még a nevét, elérhetőségét sem sikerült megtudnom. 
Lehet, hogy most azt gondolja magában: ehhez a képviselőhöz 
nem érdemes elmenni, mert nem foglalkozik a panaszommal.

A képviselői munkám befejeződik szeptemberben, talán ér-
demes lenne írni egy rövid számvetést. Nem tudok részletes 
beszámolót írni az eltelt hosszú évek történéseiről, eredmé-
nyeiről és kudarcairól, mert az újság terjedelme nem teszi ezt 
lehetővé, és sok mindenre már talán én sem emlékezem. 

Mindenekelőtt az egyik legnagyobb eredménynek tartom, 
hogy közterületeink gondozása a 2006-os állapotokhoz képest 
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folyamatosan és látványos mértékben javult. A város támoga-
tása és Reisch Dezső által vezetett helyi közmunkásaink szor-
galmas, kitartó, következetes és kreatív munkája meglátszik 
a településeken. Sikerült elérni, hogy ez a csapat most már 
rendelkezik mindenféle géppel, eszközzel és járművel, ami a 
terület önálló ellátásához szükséges. A pécsi vélemények alap-
ján az így felállított rendszer példaértékű. Sikerült egy családi 
ház megvásárlásával minden igényt kielégítő telephelyet biz-
tosítani számukra a mostoha körülmények után. A telepü-
lésrészek szinte minden pontján virágok nyílnak, több mint 
ezer facsemete kiültetése történt meg a bekötőutak mentén és 
a belterületeken. Felszámolták az illegális szemétlerakókat, a 
lépcsőket, a támfalakat és árkokat kijavították számos helyen, 
az elbozótosodott területeket megtisztították, gyártottak és 
kihelyeztek utcatáblákat, a játszótereket karbantartották, kor-
látokat készítettek és festettek, elvégezték a ravatalozók hom-
lokzati felújítását… stb., a végtelenségig lehetne sorolni. Ren-
geteg olyan feladatot vállaltak be a lakók érdekében, ami nem 
tartozik közvetlenül a feladataik körébe. Ezúttal is szeretnék 
köszönetet mondani azért a sok-sok munkáért valamennyi 
aktív és már leköszönt közmunkásnak, és természetesen ve-
zetőjüknek, Reisch Dezsőnek. Öröm volt velük dolgozni, rájuk 
mindig lehetett számítani.

Ugyancsak nagy eredménynek tartom, hogy sikerült tele-
püléseinknek bekapcsolódni a város fonódó közösségi közle-
kedéshálózatába, hogy a megújult buszaink ma már közvetle-
nül érik el a belvárost. Mindezt már egy buszjeggyel, átszállás 
nélkül, lényegesen rövidebb idő alatt lehet megtenni.

Az eltelt időszakban az általam intézett városi támogatások-
ból és más pályázati forrásokból, közösségi összefogással, je-
lentős mértékben megerősödtek a helyi civil szervezetek, idő-
közben újak is alakultak. Jelenleg a területen tizenöt bejegyzett 
és öt hivatalosan be nem jegyzett civil szerveződés működik 
aktívan, melyhez még hozzá lehet számítani a négy vallási fe-
lekezet közösségeit is. Ma már a civil szervezetek üzemeltetik 
a művelődési házakat, a szociális programok lebonyolításá-
ban szerepet vállalnak, közösségi és kulturális programokat, 
továbbá ünnepi megemlékezéseket tartanak, rész vesznek a 
bűnmegelőzésben, emlékműveket emeltek, és igyekeznek a 
településeink hagyományait, értékeit is megőrizni. 

Érdekességként megemlíteném, hogy az eltelt 13 évben a 
civilek által szervezett ünnepségek vendégeként, szónoka-
ként több országosan ismert politikus, miniszter, államtitkár, 
nagykövet, sportoló, közéleti személy is ellátogatott hozzánk. 

Ismert politikusok: Kövér László, Tőkés László, Harrach Péter, 
Semjén Zsolt, Novák Katalin, Wittner Mária, Fónagy János, 
Hoppál Péter. Határon túlról: Brenzovics László,  Albert Ti-
bor, Duray Miklós, Roman Kowalszki. Sportolók: Erdei Zsolt, 
Csollány Szilveszter, Vári Attila és Iványi Dalma. 

A településeinken a három ciklus alatt sajnos több termé-
szeti katasztrófában is volt részünk: a Kút utcában négyszer 
és Hirden egyszer volt árvíz, sajnos hat esetben tűzvész is 
pusztított. Helyre kellett állítani 7 db ledőlt vagy meggyengült 
támfalat, hat esetben földcsuszamlás volt, vagy pince és egyéb 
üregek szakadtak be. Többször előfordult, hogy az utakat az 
iszap elöntötte, és három veszélyessé vált épületet is le kellett 
bontani.

Ez idő alatt több program is futott a városban, melyből te-
lepüléseink is részesültek, így az ISPA csatornázási program, 
a Sopianae, a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa, a Szoci-
ális Városrehabilitációs Programok és a most folyó Pécs2020 
program. 

A tizenhárom esztendő alatt nagyon sok minden történt. 
Talán nem untatom önöket, ha emlékeztetőül, ciklusok sze-
rinti bontásban a településeinket érintő, közös munkával elért, 
fontosabb eredményeinket felsorolom:
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2006-2010:
 – Sikerült a szippantott szennyvíz számlázását korrigálni.
 – Fűnyíró traktort vásároltunk.
 – Sikerült megakadályozni a hirdi és somogyi iskola felső 

tagozatának bezárását.
 – Elkezdődött az ISPA csatornázási program. 
 – Felújítottuk a vasasi piacot.
 – A közmunkások első telephelyükhöz jutottak.
 – Elindult a somogyi Bányatelepen a Szociális 

Városrehabilitációs Program.
 – A Kossuth és Berze N. János Műv. Házak működtetését a 

Vasasért Egyesület kapta meg, melyhez a város évi 3 M Ft 
támogatást nyújt.

 – Az R és S utcák csatornázását bevonták az ISPA-programba.
 – Elkészült a Bányász Emlékpark első elemeinek kivitelezése 

(Szent Borbála Egylet).
 – Városi támogatással a művelődési házaink a Vasasért 

Egyesület fenntartásába kerültek.
 – A Kút utcában új gyalogoshíd létesült.
 – A közmunkásaink teherautót kaptak.
 – A somogyi és vasasi orvosi rendelők tetőzetét felújították.
 – Tátika utcában betonozott árok létesült.
 – A Kút utcában több ízben árvíz volt, vizesedések, buzgárok 

keletkeztek.
 – A Parcsin utcába levezető hosszú lépcsőt felújították.
 – A Liget utcai hidat újjáépítették.
 – A Kút utcai patakot részlegesen árvízmentesítették.
 – A régi vasasi mozi veszélyes épületét lebontották.

2010–2014:
 – A három településre közel ezer rózsatő kiültetése történt 

meg.
 – Lélekharang készült a vasasi temetőbe.
 – Vásároltunk új fűkaszagépeket.
 – A Vöröshegy utcában kikövezett árok létesült.
 – Kicserélték a Berkenyés utcában a ivóvíz-fővezetéket.
 – A Berkenyés, a Széna, a Sas és a Hadik András utcákat 

javították.
 – Közösségi összefogással megépült a Zengő utcai közösségi 

tér (betonozás, színpad).
 – Mindhárom településen jelentős mennyiségű ároktisztítást 

és építést végeztünk.
 – A Kossuth Művelődési Házon tetőfelújítást végeztek 

(anyagköltség).
 – A Szövetkezet utcai játszóteret felújították.
 – Elvégeztük a Belvárdi vízfolyás kotrását, tisztítását.
 – Elkészült a vasasi bekötőút padkázása és az árkok kiásása.
 – Mindhárom temetői parkolót lekavicsoztuk.
 – Lebontották az Iskola közben a romos házat.
 – A hirdi Faluház tornyába harangjáték került.
 – Elvégezték a Hirdi út árok- és padkarendezését.
 – Felújítottuk a Berkenyés–Parcsin utcák közötti gyalogos-

hidat.
 – Megtörtént az Iskola köz aszfaltozása, a Sas utca és a 

Muromi utak javítása.
 – Robbanómotoros szivattyút és tartályt vásároltunk a köz-

területek öntözéséhez.

 – Újszerű buszokat helyeztek üzembe a 13, 14, 15-ös járatok 
vonalain.

 – Elindult a háztól történő szeletív hulladékgyűjtés (ingyenes 
kukák kiosztása). 

 – Kijavították a Kenderfonó utca burkolatát.
 – Javították a Bányatelep támfalait, útjait és árkait.
 – Elindult a II. Szociális Városrehabilitációs Program a Bá-

nyatelepen.
 – Ismételten árvíz volt a Kút utcában.
 – Támfal épült a Kút utcában a patak árvízmentesítésére.
 – Megújultak a buszmegállóink.
 – A Somogy utca Bányatelepi szakaszán elválasztották a gya-

logutat az úttesttől (korlát, tükör).
 – A Pór Bertalan utcai járdát felújították.
 – A 6-os út melletti gyalogutat javították.
 – Elkészült a vasasi Kultúrotthon előtti tér rendezése, aszfal-

tozása.
 – A somogyi veszélyes fákat kivágták.
 – Elvégezték az Őrmezei út átereszének tisztítását és az ár-

kok karbantartását.
 – Teljesen megújult a Bencze József utcai játszótér.
 – Elkészült a Lélekmadár-Bányászhimnusz emlékmű az em-

lékparkban. 

 – A Határ, a Toboz és a Sas utcák javítása megtörtént.

2014–2019 (ötéves ciklus):
 – Megszűnt a Budai vámnál történő átszállás, az új menet-

rend szerint a 13, 14, 15-ös buszok a belvárosig közleked-
nek.

 – Kikotorták a somogyi és a Petőfi-aknai főárkokat. 
 – Kikövezték a Bányatelepi árkok egy részét. 
 – A hirdi orvosi rendelőnél a parkolót lekavicsozták és járda 

létesült.
 – Új játszótér létesült a Hadik András utcában.
 – Az Erdőalja utcai lakók vízvezetéket kaptak.
 – A Kodály Zoltán Művelődési Házat és az idősek otthonát 

teljesen felújították.
 – Kijavították a Somoska utca burkolatát.
 – A Zámor utcai gyűjtőárkot lemélyítették, és a 6-os út alatt 

átvezetve föld alatti vezetéken a hirdi vízfolyásba kötötték 
(13 M Ft).

 – Bányatelepen új játszótér létesült.
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 – A közmunkások traktort kaptak, melyhez később adapte-
reket vásároltunk.

 – Mindhárom településen jelentős árok- és járdajavítások 
történtek.

 – A területen több száz fát ültettünk el az utak mentén és a 
közterületeken.

 – Lebontották a Rücker-aknai rossz állapotú lakóházakat.
 – A Bányatelepi önk.-i tulajdonú lakásokat részlegesen fel-

újították.
 – A rückeri lakókat a Bányatelepen és a Meszesi városrész-

ben helyezték el.
 – Felújították a somogyi iskola auláját.
 – Kijavították a Csap, a Sas és az Iparos utcák burkolatát.
 – A Szövetkezet utca végi lakások pótlólagos csatornabekö-

tése megtörtént.
 – Felújították az utcai szelektív hulladékgyűjtő állomásokat.
 – A Bányatelepen a házszámozás megszűnt, az utcák a lakók 

javaslata szerinti elnevezést kaptak.
 – A vasasi CBA áruház előtti tér rendezése, aszfaltozása meg-

történt.
 – A Kápolna téri játszóteret bővítették.
 – Számos közvilágítási probléma megoldásra került.
 – Útjavítások történtek a Gabona, a Somogy, a Sas, a Mázsa-

ház és a Berkenyés utcákban.
 – A Harangláb utcai buszfordulónál új buszmegálló épült.
 – A területen jelentős mennyiségű útszegélyezés, bozótirtás, 

árok- és egyéb karbantartás készült el.
 – Helyreállították a somogyi Bányatelepen a leomlott tám-

falat. 
 – A vasasi régi óvoda épületét városi költségvetésből teljesen 

felújították (25 M Ft).
 – Közmunkásaink új, minden igényt kielégítő telephelyet 

kaptak a várostól (családiház-vásárlás).
 – Felújították a Mázsaház utcai buszmegállók járdáját.
 – Elkészült a ravatalozó épületek homlokzati felújítása.
 – A somogyi polgárőrök használt autót kaptak a várostól.
 – Közösségi összefogással és adakozással az ’56-os forrada-

lom 60. évfordulója alkalmából gránit emlékoszlopot állí-
tottunk fel Somogyban. 

 – Elkészült a Pázsit – Harangvirág utca  teljes aszfaltozása.
 – Megvalósult a vasasi Kultúrotthon (óvoda) teljes felújítása 

(137 M Ft EU-s pályázatból).
 – Elvégezték a vasasi bekötőúton lévő híd felújítását.
 – A Búzakalász u. 3. sz. alatti nagy épület (önk.-i lakás, mú-

zeum, rendőrség) tetőfelújítását elvégezték.
 – Felújították a Hadik András u. végén lévő  

gyalogoshidat.
 – Közmunkásaink partfalat építettek, korlátokat javítottak, 

a játszótereket és a „vashidat” lefestették, utcatáblákat ké-
szítettek.

 – Vasasi polgárőrök használt autót kaptak a rendőrségtől.

2019–2020-ra megvalósuló beruházások:
 – Folyamatban van az orvosi rendelők teljes átépítése, felújí-

tása Vasason, Somogyban és Hirden (kb. 4-500 M Ft EU-s 
pályázatból).

 – Rövidesen kiírják a közbeszerzési eljárást a hirdi új, Zengő 

utcában létesülő Faluház építésére (95 M Ft EU-s pályázat-
ból). 

 – Rövidesen kiválasztásra kerül a hirdi óvoda átépítésének és 
felújításának a kivitelezője (99 M Ft EU-s pályázatból). 

 – Az óvoda területén újonnan létesülő gyermekorvosi rende-
lő építése előkészítés alatt van.

 – Be fogják fejezni a Szövetkezet utcai járda megkezdett épí-
tését (kb. 1 M Ft).

 – A Somogy utcai járda részleges javítása várható.
 – A Harangláb utcai toronyban a harangozó berendezés át-

építése, felújítása várható.
 – A Tömörkény és a Hirdi utak közötti gyalogos átjáró javí-

tása, korláttal történő bővítése folyamatban van.
 – A Csarnok közben a csapadék vízfogadó és gyűjtőárok 

javítása rövidesen el fog kezdődni .

Címszavakban, tömörítve ennyit tudnék leírni, de legalább 
ilyen hosszú lenne az a lista is, amit még nem végeztünk el.

Ősz elején ismét önkormányzati választások lesznek, és a 
további munka folytatását már az önök által megválasztásra 
kerülő új képviselőre hagyom, akinek már most kitartó, kö-
vetkezetes, odaadó munkát és kevés stresszt kívánok. Bizo-
nyára sokan vannak, akik elégedettek voltak a munkámmal, 
de azok száma sem lehet elhanyagolható, akik jobb munkát 
reméltek tőlem. Ez egy ilyen beosztás. Én magam úgy gon-
dolom, hogy amit vállaltam, körvonalaztam 2006-ban, azt a 
tizenhárom év alatt többé-kevésbé sikerült teljesítenem. Sze-
retném megköszönni azoknak a helybéli lakóknak, a Telepü-
lésrészi Testület tagjainak és az önkormányzat alkalmazot-
tainak a fáradozását, akik segítették a munkámat. Szeretnék 
köszönetet mondani feleségemnek is, aki mindvégig biztos 
hátteret nyújtott ehhez az időnként emberpróbáló munká-
hoz.

Egy szójátékkal „leköszönve elköszönnék” önöktől. En-
gedjék meg, hogy utolsó soraimban minden kedves vasasi, 
somogyi és hirdi választópolgárnak jó egészséget, vidám, 
gond nélküli boldog éveket, sok szerencsét és hosszú életet 
kívánjak.

Remélem, megőriznek emlékezetükbe, meleg kézfogással 
búcsúzom:

Huba Csaba
képviselő
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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. 

• Baba-mama klub: Minden héten pénteken 10.00 óra-
kor a Kossuth Művelődési Házban. A Ringató májusi 
foglalkozásán számos dal: Cifra palota, Sárkány pari-
pán vágtattam. Hangutánzók: így beszélgetnek a békák 
hangoztak el, amit többször ismétlünk, hogy a szülők 
is meg tanulják és otthon is tudják énekelni a gyere-

keknek. Közös játékok: a házat kiseperjük, borsót főz-
tem stb. így a gyermekeink játékos fejlődését segítjük. 
Minden érdeklődőt várunk, akik szeretnének egy jó 
hangulatú foglalkozásban részt venni. 

    Következő Ringató foglalkozás június 13-án 9.30-
kor a Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Csémi 
Hajnalka

• Berze Darts Klub: Májusban részt vettünk az orszá-
gos steel csapatbajnokságon, ahol az ország összes har-
madosztályú csapata felsorakozott. Először próbálták 
ezt a szervezési formát, eddig regionális versenyek vol-
tak. Jó volt látni és tapasztalni az ország másik feléből 

jött játékosok stílusát, erőviszonyát. Az eredményeket 
tekintve az 5. helyen zártunk, lesz ez még jobb is! Kö-
szönet a kis csapatnak: Klajbár Zoltán, Klajbár Gergő, 
Erős Tamás, Bedő Ferenc. 

   Minden szerdán edzőnkkel várunk mindenkit 17 
órától a Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: He-
ring Gyula

• Barkácsklub: Má-
jusi foglalkozásun-
kon nyomott min-
tás üdvözlőlapokat 
hajtogattunk, arra 
ragasztottunk virá-
gokat, szívecskéket, 
majd pár kedves 
szót írtunk rá. A hangulat most is, mint mindig, jó volt, és 
tetszésüket most is kifejezték a hölgyek. Alkotásban tar-
talmas délelőtt volt. Foglalkozásvezető: Szűcs Ferencné

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár két-
heti két alkalommal látogathatók. Szerdánként 10.00 
órától a Vasasi Öregek napközije. (Jelenleg maximális 
létszámmal), illetve csütörtökönként 17.30–19.00 órá-
ig a Somogyi Kossuth Művelődési Házban. (Jelenleg is 
több hely van az érdeklődők számára.) A találkozókon 
egyéni problémákkal foglalkozunk, illetve gyakorla-
ti feladatokat oldunk meg együtt. (Szövegszerkesztés, 
képszerkesztési feladatok, e-mail, közösségi oldalak 
stb.). Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

• Egészségvédelem (Fitt anya): A foglalkozáson hetente 
kétszer, hétfőn és csütörtökön 16.30-tól egy órát torná-
zunk, a nagyobb gyerekek egymással játszanak, vagy 
próbálják leutánozni a tornagyakorlatokat. A kisebb 
gyerekeket meg segédeszközként (súlyzóként) használ-
ják az anyukák. Minden anyukának a szülés után szük-
sége van a teste regenerálására. A mi kis közösségünk 
erre ad lehetőséget azoknak is, akik nem tudnak fi tnesz-
termekbe eljárni, vagy nem tudják kire hagyni a kis-
gyermeket. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Gyertek 
és próbáljátok ki a közös tor-
nát! A kedvünk töretlen, 
továbbra is várjuk 
a csatlakozni vá-
gyókat .

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 „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
júniusi programjai

Darts: Minden szerdán 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub:  Minden pénteken 10.00 (Kossuth)
 Ringató: május 16., 9.30 (Kossuth)
Egészségvédelem –„Fitt anya”: Minden héten hétfő és péntek 
16.30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelemklub: Következő alkalom témája: A Dráva csodá-
latos világa II. Időpont: június 5., 17.30 (Berze)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alap-
ján az alábbi elérhetőségeken.

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

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; személyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-
838, illetve a +36-30-183-5730 telefonszámokon és az info@kobeko.hu e-mail-címen.

és próbáljátok ki a közös tor-
nát! A kedvünk töretlen, 
továbbra is várjuk 
a csatlakozni vá-
gyókat .

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 

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; személyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-

 e-mail-címen.
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EFOP 3.7.3 programsoroló „Tanulj, Tinó!” KOBEKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP 3.7.3.-16. sz. Egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívás beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon. (Helyszín: Kos-
suth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz 
fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítés-
re, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli 
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabad-
idős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, 
képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás 
között.
Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon.
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása, a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktus-megoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben részt vevő képessé tétele 
az ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a kör-
nyezete komplexitásának megértésére, belső és külső fo-

lyamatainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmó-
niájának megőrzésére, valamint helyreállítására.

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: június 05., 10.45, június 17., 9.10 .

Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli já-
tékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos já-
tékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és 
egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a 
picik testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, 
testrészek és oldalúság (jobb, bal oldal) tudatosítása.

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a 
programok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek meg-
rendezésre.

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 06-30/183-5730.

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” 
KoBeKo ok(os)ító című EFOP 3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének kedvezményezettje.
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán
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A nyári hónapokban az alábbi programjainkra várjuk szere-
tettel a településeinkről minden korosztály képviselőit:

2019. június 6-án, pénteken 19.30-kor filmvetítésre és azt kö-
vető beszélgetésre invitálunk. A téma: a gondolatok és a szívmű-
ködés összefüggései, szerepük a gyógyulás folyamatában és ered-
ményességében. A témát orvosok, kutatók, természetgyógyászok 
interjúiból ismerhetjük meg a legújabb kutatások tükrében.

Rendszeres, lassan tíz éve futó programunk a felnőtt kor-
osztály részére tartott jógafoglalkozások. Csütörtökön And-
rea gyógyulni, regenerálódni vágyókkal dolgozik segédeszközök 
használatával. Hétfői csoportjába olyan további új érdeklődőket 
vár, akik szintén rászorulnak a különböző jóga segédeszközök 
használatára a korlátozott mozgásképességük, hajlékonyságuk 
miatt. Rózsa péntekenként azokat várja, akikkel már egy ide-
je együtt gyakorol, vagy vannak alapismereteik a jóga terén. 
Minden második hét keddjén a jóga japán ágának gyakorlására 
várja az érdeklődőket (ez az irányzat nem igényel előképzett-
séget, a gyakorlatok egyszerűek, szórakoztatóak, ütögetésekkel, 
nyújtásokkal élénkítjük a keringést). Mindezek a foglalkozások 
17.30-kor kezdődnek. Az újonnan csatlakozni vágyók számá-

ra kezdő jógafoglalkozások indulhatnak megfelelő érdeklődés 
esetén. Az alapozó tanfolyam keretében a jelentkezők megis-
merkedhetnek a klasszikus jóga alapfogalmaival, gyakorlataival, 
légzésmódszerekkel, relaxációval, koncentrációval, meditáci-
óval. Várja Rózsa a jelentkezőket a 30/603-6507-es telefonon, 
vagy az egyesület Facebook-oldalán (Napüdvözlet Egyesület). 
A nyári időszakban napközbeni időpontokban (egyeztetve 
a szülőkkel) általános iskolás korosztályú gyermeket is vár 
jógafoglalkozásokra, ahol segíteni tud a figyelemzavaron, tartás-
hibákon, frusztráltságon. Egyéni terápiára is fogadja valameny-
nyi korosztály érdeklődőit.

Az egyesület szívügye és vállalt feladata a környezettudatos 
életre nevelés, példamutatás. Ezen okból működtetjük a minta-
kertünket, gondozzuk az iskolai gyakorlókertet, szárnyas jószá-
gok keltetésével, gondozásával, méhecskékkel, aszalással befő-
zéssel, gabonahántolással, őrléssel is foglalkozunk. Mindezeket 
igyekszünk életkárosító hatások nélkül tenni. Szeretnénk teret, 
otthont adni a helyi kertbarátoknak, ahol tapasztalatokat, 
magokat, palántákat cserélhetnek, új, hasznos információkat 
szerezhetnek. Várjuk a jelentkezőket, akikkel létrehozhatjuk a 
helyi kertbarátok körét a 30/6036-507-es telefonon, illetve az 
előbb említett facebook-oldalunkon.

A középiskolás korosztályt önkéntes munkára várjuk. 
Izgalmas feladatokat tudunk adni a kertben és a házunk mű-
helyében, igazolni tudjuk az érettségihez szükséges közösségi 
szolgálatot.

Minden tevékenységünk pályázatmentes, szabad. Nálunk 
nem kell jelenléti íveket, kérdőíveket töltögetni, működésünk 
szeretet és összefogás alapú.

Hangulatos házunk szolid, működésünkkel összeegyeztethe-
tő rendezvényeket befogad, ilyen célra bérelhető.

Napüdvözlet 
Egyesület 

(Vasas, 
Bethlen G. u. 8.)
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Egy régi somogyi futballcsapat története
Valamikor régen, még az ’50-es években Somogyban, 
ezen a Pécshez közeli kis bányásztelepülésen volt egy na-
gyon jó és híres futballcsapat, melynek tagjai mindany-
nyian bányászok voltak. Abban az időben, amikor még 
televízió és rádió is csak kevés somogyi családnak volt, 
akkoriban focistának lenni nagy kiváltság volt, és csak 
a legjobbak kerülhettek be a csapatba. A fiúk nagyon 
szerették ezt a sportot, a játékuk örömteli, sportszerű és 

tisztaszívű volt. A nehéz bányamunka után fáradhatat-
lanul mentek Rücker-aknára edzeni, mivel akkoriban a 
somogyi focistáknak ott volt a futballpályájuk. Meg kell 
jegyeznem, ők a futballjátékukért nem kaptak anyagi 
juttatást, csak egy kevés ösztönző kedvezményt az Ist-
ván-aknai bányaüzemtől, de fiatalos lendületük és sport-
szeretetük minden nehézséget legyőzött. Két bátyám is 
oszlopos tagja volt ennek a csapatnak, Faitig Jenő, aki 
hátvédként, és Faitig Imre csatárként játszottak.

A somogyi sportszerető emberek már nagyon várták 
a vasárnapi meccseket, ebéd után kiürültek a bányászla-
kások, és szinte mindenki vonult át az erdőn keresztül 
a Rücker-aknai focipályához drukkolni. Itt jegyezném 
meg, legtöbben kulcsra sem zárták a házuk ajtaját, és 
mégsem kellett attól tartaniuk, hogy kirabolják ottho-
naikat. Nem is hallottam akkoriban ilyenről. Tudvalévő, 
hogy a bányászok nagyon összetartó és becsületeses em-
berek voltak, úgy a föld alatt, mint a föld felett, nemcsak 
a saját életükre és vagyontárgyaikra vigyáztak, hanem 
máséra is ugyanúgy, mint a magukéra. Úgy gondolom, 
a sok bányabéli tragédia, a nehéz fizikai munka, a több-
generációs ismeretségek és barátságok, a szegénység úgy 
összekovácsolták az itteni bányászcsaládokat, amitől 
életre szóló barátságok és tartós rokoni kapcsolatok tud-
tak kialakulni.

Nagyon jó visszaemlékezni arra az időre, és a meccsek 
hangulatára, a mező és erdő illatára, a Rückeri-forrás 

jéghideg, kristálytiszta vizére, a sportszerű, hangulatos 
mérkőzésekre, a hangos „góól!” kiáltásokra, a „somogyi 
bányászok” győzelmeire és az azt követő örömkönnyek-
re. Ha a fiúk máshová mentek játszani, a fél Somogy vo-
nattal oda is utánuk ment drukkolni.

Volt egy Dallos nevezetű pécsi bíró, aki nagyra értékel-
te és szerette a somogyi bányászok sporttudását és sport-
szeretetét. Mikor nem ő bíráskodott a meccseiken, akkor 
is mindig ott volt a somogyi drukkerek közt és az első 
sorból hangos kiáltásokkal biztatta kedvenc csapatát.

Jenő bátyám hátvéd volt, de nem egy alkalommal a sa-
ját kapujuk közeléből lőtt gólt az ellenfél kapujába, ami-
vel igencsak meglepte az ellenfeleket. A későbbiekben 
az ellenfelek erre mindig nagyon odafigyeltek. A közép-
csatár Imre bátyám a gyorsaságával és rafinált cseleivel 
pedig a csapat egyik legjobb játékosának bizonyult, és 
nagyon sok gólt lőtt.

Még egy érdekessége volt a somogyi focistáknak, volt 
egy különleges drukkerük is, a Deák Ruzsinka néni, aki 
nemcsak a meccseken, de minden alkalommal, még az 
edzéseiken is ott volt a somogyi focistákkal. Amikor 
Dallos bíró vezette a meccset, mindig megkérdezte a fiú-
kat amikor nem vette észre, „a Deák néni itt van már?” 
Igenleges válasz esetén kiadta az utasítást, „akkor kezd-

hetjük a meccset!”. Ruzsinka néni a pálya széléről folya-
matosan biztatta kedvenceit, minden egyes alkalommal 
végigszurkolta a játékokat. Amikor Deák néni meghalt, 
a somogyi focisták a vállukon vitték a néni koporsóját a 
sírjához és eresztették le a sírgödörbe. A fiúk így adták 
meg a végső tisztességet a leghűségesebb drukkerüknek, 
Ruzsinka néninek.
A csapat tagjai: a kapus Vókó János és Klepach János, 
a játékosok: Faitig Jenő, Faitig Imre, Róth János (Lata), 
Mészáros Zoltán, Deák György, Walter József, Rajnai 
Lőrinc, Pernecker Gyula, Pernecker László, Pernecker 
Bandi. Ez a jó kis csapat most már együtt játszik az égi 
pályán, és Dallos bíró vezeti a játékot.

Boczné Faitig Rozália
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

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.
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

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

Somogy Vasas Hird

Szombat (06. 01.)
Vasárnap (06. 02.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 08.)
Vasárnap (06. 09.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Mise

Szombat (06. 15.)
Vasárnap (06. 16.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Búcsúi mise

Szombat (06. 22.)
Vasárnap (06. 23.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 29.)

Vasárnap (06. 30.)

17.00 Búcsúi 
mise

–

–

–

–
8.30 Igeliturgia

Júniusi miserend
Figyelem! Változások a szertartások rendjében Vasason és Somogyban!

Kedves Testvérek! Az új plébános új szertartásrendjének kialakítása 
folyamatban van, kérjük szíves türelmüket és megértésüket! 

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

Kedves Olvasóink!

Bizonyára sokan, jó szívvel emlékeznek még Hor-
váth Dezsőre („Dezső bácsira”), aki a múlt század 
’50-es éveitől egészen haláláig volt pap Vasason. 
Sok ma is élő embert keresztelt, tanított hittanra, 
esketett. Sokakat temetett is, 1986-ban ő is elhunyt, 
a vasasi temetőben lévő síremléke azóta nagyon 
tönkrement. Néhány régi híve kezdeményezte a 
javítást, a sírköves szakember kb. 200 000 Ft-ra 
becsüli a helyreállítás költségeit. Erre indítanak 
gyűjtést, kérik az embereket adakozásra. Aki úgy 
gondolja, hogy szeretné tiszteletét, szeretetét így 
kifejezni Dezső bácsi iránt, adományát leadhatja a 
vasasi Gazdaboltban, a somogyi Kolping Házban 
kedd délutánonként, vagy Gasparits Zoltánnak Va-
sason, a Fenyő u. 18-ban. Minden adományt kö-
szönettel vesznek a felújítást intéző hívek, a mun-
káról folyamatosan beszámolnak.

h i t é l e t
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Sporthírek

Somogyi Bányász asztalitenisz hírek
Tisztelt Olvasó! A Somogyi Bányász asztalitenisz első 
csapata számára véget ért a 2018–19-es évad bajnoksága. 
Csapatunk gyenge kezdés után egyre jobb teljesítményt 
nyújtott, így feljutott a mindent eldöntő felsőházi ráját-
szásba, ahol 2 vereség, 3 döntetlen és 3 győzelemmel 
zártunk. Nagyon erős volt a mezőny, csapatunk tisztes-
ségesen helytállt. Hogy ez milyen helyezéssel ér fel, azt 
a következő számunkban tudom csak közölni, mivel a 
többi csapatnak még vannak vissza mérkőzései, ami 
befolyásolhatja a tabella állását. A bajnokság indulása-
kor az első csapat számára a dobogóközeli helyezés volt 
megcélozva, ez már teljesült. A csapat Baumann Rudolf 
vezetésével a következő játékosokból áll. Képünkön bal-
ról jobbra: Pap György, Bocz Attila, László János, Bocz 

József és Baumann Rudolf. Köszönet a helytállásért, és 
további sikereket kívánunk. 
A második csapatunk célkitűzése volt a rutinszerzés, a já-
téktudásuk fejlesztése. Ezt maximálisan teljesítették. Bát-
ran ki merem jelenteni, hogy látványos fejlődésen men-
tek keresztül, amit a következő szezonban hasznosítani 
tudnak. Csak gratulálni tudunk a kitartásukhoz, a küzdő-
képességükhöz. A csapat tagjai, balról jobbra: Danis Imre 
csapatvezető játékos, Vókó Tamás és Czúth József. Tisz-
telt Olvasó! A következő szezonig is tájékoztatjuk önöket 

az egyesület munkájáról, terveiről. Szeretnék köszönetet 
mondani a szurkolásért, a sok biztatásért, ígérem, hogy 
játékunkat jobb szerepléssel fogjuk meghálálni. Hajrá Bá-
nyász, jó szerencsét!

Baumann Rudolf

Futóhír
A vasasi Schneider Pál májusban 
sem pihent, helyette Szekszárdon 
vett részt a X. Szekszárdi Borvidék 
Félmaraton elnevezésű versenyen. 
Ezen a versenyen a nevével ellentét-

ben nem csak 21 kilométeres távon 
lehetett elindulni, Schneider Pál a 
30 kilométeres kiírásra nevezett be, 
amit 2 óra 55 perc és 25 másodperc 
alatt teljesített. Ezzel az eredmény-
nyel a 61 év feletti versenyzők kö-
zött az első helyet szerezte meg, de 

talán nem túlzás azt mondani, hogy 
egy ilyen eredmény a fiatalabbaknak 
is becsületére válna. Schneider Pál 
pedig már sokadszorra bizonyítja, 
hogy 60 év felett is lehet kiemelkedő 
teljesítményt nyújtani, nem kell ab-
bahagyni az aktív sportolást.

Hamarosan itt a bikiniszezon!
Aki úgy érzi, rakódott rá egy kis felesleg télen, ledol-

gozhatja a KoBeKo aerobicóráin!
Aki szeretné ízületeit lazítani, felfrissülni, erősödni, 

annak is ideális ez a mozgásforma.
Minden kedden 18–19-ig zumba, csütörtökön 18–19-

ig aerobic. Mindenkit, nőket, férfiakat, szeretettel várunk 
a KobeKo-ban!

Búzakalász u. 47.
Jávorka Gabi edző és társai
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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.: NMHH 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!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg, 

hársméz: 1500 Ft/kg, repceméz: 1500 
Ft/kg, virágméz: 1400 Ft/kg, 

akácméz: 2000 Ft/kg.
A készlet erejéig kapható még

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

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre nagyon jó, 
tisztítja a légutakat, tüdőtisztító hatású.

Bejelentkezés szükséges!
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel.: +36 72/337-838 
E-mail: info@kobeko.hu

Drahovszky Gábor 
parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.

Elérhetőség: 0630/835-4306

Házi tej: 180Ft /liter
Házi sajtok hatalmas választékban!

Natúr gomolya 2000 Ft/kg
Lila hagymás, kapros vagy kömé-

nyes gomolya: 2200 Ft/kg
Natúr sajt: 2300 Ft/kg

Foghagymás, kapros, tarka borsos 
vagy köményes 2500 Ft/kg

Aszalt paradicsomos-kapribogyós 
vagy medvehagymás sajt: 2800 Ft/kg

Chilis sajt 2500 Ft/kg

KRAFT TÜNDE & SCHILLER LÁSZLÓ

Tel.:  +36-72-337-995
+36-30-956-6092

Pécs-Vasas, Parcsin utca 21 .

Serpenyőben pirított vargánya fokhagymával, petrezselyemmel
Hozzávalók: 600 g vargánya, 2 gerezd fok-
hagyma, hámozva és finomra vágva (kö-
zépső csírarész eltávolítva), 1 csokor pet-
rezselyem levele, finomra vágva, olívaolaj, 
só, frissen őrölt feketebors

A tisztított gombát 3-4 mm vastag hosz-
szanti lemezekre vágjuk. Vághatjuk cikkek-
re is, a kicsi, egyenletes formájú/méretű 
vargányát negyedelhetjük. Serpenyőben 3 
ek olajat hevítünk. Annyi vargányát teszünk 
bele, hogy egy rétegben épp elférjen. (Cél-
szerű egyszerre két serpenyőt használni.)

Élénk lángon készítjük, nem mozgat-
juk, míg az egyik oldal aranyos színt nem 
kap. (Ne legyen túl erős a láng, mert gyor-
san megég.) Körülbelül másfél perc után 
megfordítjuk a szeleteket.

Mikor mindkét oldala egyformán ara-
nyos színű, hozzáadjuk a fokhagymát, és 
addig hagyjuk a tűzön, míg a fokhagyma 
el nem veszti nyerseségét. Vigyázzunk, ne 
barnuljon, ne keseredjen meg. Ha a láng 
erősségét jól szabályozzuk, akkor a művelet 
4,5-5 percig tart összesen. A végén sózzuk-
borsozzuk, meghintjük petrezselyemmel.
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Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-péntek
05–21 óráig,

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 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!


