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Hirden szeptember 14-én Falunapot tartunk. Részleteket a plakáton lehet olvasni.
A szervezők

BESZÁMOLÓ
Berek Wakeboard és Lovarda Nyári lovas napközis tábor

Pécs-Vasas, 2019. augusztus 5–9.

2019. augusztus 5–9-ig lovardánkban „lovas napközis tábo-
runkban” láttunk vendégül a Vasasi Szent Borbála Egyesület 
finanszírozásával 20 kisdiákot, akik mindannyian szeretik a 
természetet, az állatokat.

Első nap: Ruzsicsics Ferenc, az egyesület elnöke köszön-
tötte a résztvevőket.

Mi pedig (a lovarda dolgozói) ismertettük a házirendet, 
balesetvédelmi oktatást tartottunk a gyerekeknek. Megismer-
kedtünk egymással, körbevezettük a táborozókat a helyszínen, 
megmutattuk a lovardát, elpakoltunk az öltözőszekrényekben.

Ezután ismertettük a lóval való foglalkozás szabályait, be-
vezettük a lovakat a karámokból, a gyerekek közreműködésé-
vel leápoltuk őket, nyergeltünk, majd kiosztottuk a védőfel-
szereléseket és kilovasítottunk mindenkit.

10 órától megkezdtük a lovagoltatást. A legtöbb lovas 
futószáron lovagolt, néhányan (akik már tudtak lovagolni) 
pedig osztályban. Felváltva lovagoltak 30 percenként váltva 
egymást, aki épp nem lovon ült, az az istállóban más lovakat 
ápolt, lovat legeltetett.

Ebédelni a wakeboardpálya büféjéhez mentünk. Ebéd után 
a teraszon kis pihenő következett, ahol társasoztunk, beszél-
gettünk a lovakról, élveztük a nyári napsütést.

Délután a délelőttihez hasonlóan előkészítettük a lovakat, 
majd lovagoltattuk a gyerekeket. 

Második nap: Délelőtt a tegnapihoz hasonlóan lovagoltat-
tunk, majd ebédeltettünk. Nagyon meleg volt. 

A gyerekek szerették volna kipróbálni a wake boardo zást, 
ezért a 10 év feletti jelentkezőknek  úszásfelmérést tartot-
tunk, hogy megnézzük, biztos-e az úszástudásuk. Minden-
ki alkalmasnak bizonyult, így próbálgathatták az elindulást 
a wakeboarddeszkákkal. A wakeboardoktatók tanácsokkal 
segítették a gyerekeket, akik nagyon kitartóan próbálkoztak. 
Pár óra elteltével már sikerült megtenniük néhány métert. A 
10 évesnél kisebbekkel pedig a tóban fürödtünk és szurkol-
tunk a többieknek. Uzsonna után mindenki hazament.

Folytatás a hetedik oldalon, lent

Meghívó rendhagyó „fórumra”
Kedves Somogyi, Hirdi és Vasasi lakosok! Rendhagyó módon 
nem szokványos fórumra, hanem közös beszélgetésre, eszme-
cserére invitálom Önöket, hogy közösen beszélgessünk telepü-
léseink fejlődési lehetőségeiről, az itt élők gondjairól, problémá-
iról és a jelen helyzetben számunkra kínálkozó megoldásokról.

Ezért jelen soraimmal meghívom Önöket, hogy találkoz-
zunk, beszélgessünk, keressünk megoldási lehetőségeket, és 
ha eljönnek, akkor arra a kérdésre is választ kaphatnak, vajon 
miért gondolom, hogy lehetőséget tudok teremteni a fentiek 
megvalósítására.
A beszélgetések helye, időpontja:
Somogy: KoBeKo, Kossuth L. Művelődési Ház 

(Búzakalász u. 47.) 2019.  szeptember 4. 17.30 óra
Vasas: Berze N. J. Művelődési Ház (Szövetkezet u. 13.) 

2019. szeptember 5. 17.30 óra
Hird: Faluház (Harangláb u.) 2019. szeptember 6. 17.30 óra

A mielőbbi találkozás reményében, maradok tisztelettel:

B E R É N Y I  Z O L T Á N

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  K É P V I S E L Ő
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Kobekós nyári élmények
Mint a korábbi években, most is megszerveztük a Vidéki 
Hangulat Tábort, melynek fő bázisa a Kobeko volt. A csa-
pat tagjaival tematikusan építettük fel a hetek eseménye-
it, hogy hasznos, élményekkel teli nyári szünetet bizto-
sítsunk a résztvevőknek. Elsősorban a helyi gyerekeknek 
szerettünk volna kedveskedni a programokkal, de érdek-
lődés, illetve igény nem nagyon merült fel, annak ellené-
re sem, hogy szinte harmadannyi áron ajánlottuk tábo-
runkat. Köszönhető ez annak, hogy a Vasasért Egyesület 

elnöke, Berényi Zoltán képviselő úr közbenjárt annak 
érdekében, hogy önkormányzati támogatást kaphassunk.

Ebben az évben 4 × 1 hetes turnusukat szerveztünk, kü-
lönböző korosztályokkal, lányokkal fiúkkal vegyesen. Vol-
tak visszatérő gyerekek, akik jó hírünket vitték ismerőseik-
nek, barátaiknak, így egy pár helyi gyermek mellett jöttek 
hozzánk Pécs belvárosából, Uránvárosból, Nagykozárból, 
Szemelyről, Barcsról, Kozármislenyből és Gyódról is.

A hétfő ismerkedéssel kezdődött. Névtáblákat készí-
tettünk, amit ki is díszítettek a gyerkőcök, majd laminá-
lás után nyakba akasztottuk, hogy így gyakorolhassuk 
egymás nevét. A továbbiakban különböző memória-, ki-
rakós-, kártya-, illetve társasjátékok közül választhattak 
a gyerekek. Könyvtárunkban kódfejtős feladatot is kap-
tak, melyet ügyesen meg is oldottak. Az újonnan beszer-
zett légvár nagyon izgatta a lurkókat, örömmel vették 
birtokba azt is. A művelődési ház udvarát boldog, felhőt-
len nevetés töltötte be, megtörve az egyébként máskor 
oly csendes helyet. Ebéd után a Lukács-tónál fagyiztunk, 
majd a játszótéren folyt tovább a nap.

Keddenként a Dombay-tóhoz mentünk. Jókat füröd-
tünk, jégkrémeztünk, úsztunk, játszottunk, várat építet-
tünk a „dagonyába”, amit el is neveztünk, sőt körbe is vi-
rágoztunk. A szabadban eltöltött idő után szinte a „vasat 
is megették volna” a gyerekek, annyira jó étvágyuk volt.

Szerdánként a Kóta Lovardába látogattunk el. Voltak, 
akik nagyon élvezték, és voltak, akik kezdetben félve köze-
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lítettek az állatokhoz, de végül mindenkinek sikerült kö-
zel kerülni a lovakhoz. Az ő nyugodtságuk, a gondozójuk 
hozzáértése, a környezet szépsége, ápoltsága, a házigazda 
vendégszeretete meghozta a kedvünket, így fájó szívvel 
hagytuk el a portát. Ebéd után egészségvédelem kereté-
ben előadót hívtunk, hogy a gyerekek szintjén bemutassa, 
megtanítsa, gyakoroltassa az újraélesztés technikáját, a fél-
renyelés elhárítását, illetve a segítségkérés formáit.

Csütörtökönként a Mecsextrém Parkba vittük el a srá-
cokat. Ennek a programnak is nagy sikere volt. A bobo-
zás, a kötélpálya a legfelkapottabb, de nagyon szerették a 
trambulint, a bikát, a mosógépet, a gokartokat, a csúsz-
dákat, a fánkot és még sorolhatnánk! Nem nagyon volt 
olyan, amit ne próbáltak volna ki. A nap végén kelleme-
sen elfáradva, kimerülve tértek haza.

Péntekenként tábori olimpiát rendeztünk. Sorver-
senyekben, ügyességi versenyekben küzdhettek a gyer-
kőcök egymással, illetve csapatokban is összemérhet-
ték erejüket, tudásukat, gyorsaságukat. Előkerültek a 
görkorik, rollerek, labdák, karikák és egyéb kinti játékok. 

Minden délután a kézműveskedésé volt a főszerep. A 
kreatív gondolkodás, a különböző tevékenység határtalanul 
jött elő. Ennek keretében készítettünk szélforgót, babaru-
hát, repülőt. Festettünk kagylókat, csigákat, amikből képet 
alkottunk. Kézlenyomatokkal napocskát csináltunk, dugó-
nyomdával díszítettünk, dobozt hajtogattunk, fejformára 
gombot varrtunk. Vékony lemezből formált szívecskét de-
koráltunk, majd felfűztük, azóta is díszíti könyvtárunkat. 

A hét zárásaképpen emlékpólókat festettek a táborosok. 
Előre kivágott sablonnal, textilfestékkel dolgoztunk, majd 

saját ötleteiket is felhasználva mintázták a ruhadarabokat. 
Nagy örömmel húzták magukra, álltak be a fotózásra.

A gyerekek hangulata, a szülők mosolya, hálája – egy 
szóval a visszajelzések azt mutatják, hogy érdemes ezt 
csinálni! Reméljük, úgy érezzük, sikerült ezeket a napo-
kat tartalommal megtölteni. 

Köszönjük mindazoknak, akik a sikerhez hozzájá-
rultak: a gyerekeknek és szüleiknek, akik bizalommal 
hozták hozzánk őket, az Anikó boltnak, a Mosoly Sö-
rözőnek, hogy friss, ízletes étkekkel láttak el bennünket, 
Kóta Lászlónak és csapatának, a 400 ágyas klinika dol-
gozóinak, és nem utolsósorban munkatársainknak, akik 
ebben az olykor nehéz, de mégis szép és hálás feladatban 
helytálltak.

Szűcsné Erika
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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 csütörtökön a Kossuth 
Művelődési Házban. A nyári szünetben is nagy szeretet-
tel látogatták a klubbot az anyukák és a babák, de a na-
gyobb testvérek is elkísérték az anyukákat. Nagy öröm 
számunkra, hogy mindig vannak újonnan csatlakozó 

klubtagjaink. A nyáron nagy sikert aratott a légvárunk, 
amit a gyerekek nagyon élveztek. A színes programok az 
új tanévben is folytadódnak, minden újonnan csatlako-
zót sok szeretettel várjunk. Klubvezető: Csémi Hajnalka.

• Berze Darts Klub: Ebben a hónapban a foglalkozások 
gyakorlással, rögtönzött gyakorló meccsekkel teltek. 
Továbbra is edzőnk segítségével próbálunk folyamatos 
gyakorlással és különböző feladatokkal fejleszteni a tu-
dásunkon. Minden szerdán edzőnkkel várunk minden-
kit 17:30-tól a Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: 
Hering Gyula.

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár kétheti 
két alkalommal látogathatók. Szerdánként 10:00-től a 
Vasasi Öregek Napközije. (Jelenleg maximális létszám-
mal), illetve csütörtökönként 17:30–19:00 óráig a Somo-
gyi Kossuth Művelődési Házban. (Jelenleg is több hely 
van az érdeklődők számára. A találkozókon egyéni prob-
lémákkal foglalkozunk, illetve gyakorlati feladatokat ol-
dunk meg együtt. (Szövegszerkesztés, képszerkesztési 
feladatok, e-mail, közösségi oldalak stb.).  Foglalkozás-
vezető: 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 fitnesz-
termekbe eljárni, vagy nem tudják kire hagyni a kisgyer-
meket. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Az új tanév-
ben újra elkezdjük az edzéseket. Aki szeretne hozzánk 
csatlakozni, a Baba-mama klub Facebook-csoportban 
tud érdeklődni. 

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődő-
ket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth 
Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illet-
ve a +36-30/183-5730 
telefonszámokon és 
az info@kobeko.
hu e-mail-cí-
men.

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”
szeptemberi programjai

Darts: Minden szerdán 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden csütörtökön a Facebookon 
egyeztetett időpontban. (Kossuth).
Ringató: 2019. augusztus 15., 9.30 (Kossuth).
Egészségvédelem – „Fitt anya”: Szeptemberi kezdés 
egyeztetés alatt. A Facebook-csoportunk hoz lehet csatla-
kozni. (Kossuth).
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbek-
nek, minden csütörtök 17.30 (Kossuth).
Történelemklub: Következő alkalom – egyeztetés alatt. 
(Berze).
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 
alapján az alábbi elérhetőségeken.

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

telefonon a 72/337-838, illet-
ve a +36-30/183-5730 
telefonszámokon és 

info@kobeko.info@kobeko.
 e-mail-cí-

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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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 
konfliktus-megoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben résztvevő képessé tétele az 
ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a környeze-
te komplexitásának megértésére, belső és külső folyama-
tainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmóniájá-
nak megőrzésére, valamint helyreállítására.

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: szeptember 17., 10:40, szeptember 
30., 9:10. A változás jogát fenntartjuk. 
Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli já-
tékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos 
játékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs 
és egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal 
a picik testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesz-
tése, testrészek és oldalúság (jobb, bal oldal) tudato-
sítása.

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

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés (az ár a spirált, az elő- és hátlapot tartalmazza): vékony = 300 Ft, közepes = 500 Ft, vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 = 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás: fekete-fehér: egyoldalas 
A/4 = 15 Ft, A/3 = 30 Ft, kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 = 140 Ft, A/3 = 280 Ft, kétoldalas A/4 
= 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés (PDF formátumban): A/4 = 30 Ft/oldal, A/3 = 60 Ft/oldal. Fax fogadása és 
küldése: belföld: 250 Ft/1 oldal (150 Ft minden további oldal), külföld: 400 Ft/1 oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internethasználat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/oldal. CD-írás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. KArrIEr: Képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-írás és tanácsadás: 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00–17:00 óra között
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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
– Szeptember 8. Vasárnap 11.00
– Szeptember 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (08. 31.)
Vasárnap (09. 01.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (09. 07.)
Vasárnap (09. 08.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 14.)
Vasárnap (09. 15.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 21.)
Vasárnap (09. 22.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 28.)
Vasárnap (09. 29.)

17.00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

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

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

A számlaszám: 50300037-10604519 

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

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

A vasasi temetőben szeptemberben elkezdődik 
Horváth Dezső (Dezső bácsi) sírjának rendbetétele.  

Minden adakozónak köszönjük a hozzájárulását!

Nyitott templom!
Sok szeretettel várja az ARS SACRA fesztivál 

programján az érdeklődőket a Vasasi 
Evangélikus Templom.

Megismerkedhetnek a templom építésének 
körülményeivel, láthatják, hogy abban az 

időben mennyi ember összefogása segítette 
az építkezést több éven keresztül, képek és 

történetek kíséretében.
Napjainkra ez az összefogás csak egy 

egészen kis csoportra korlátozódik, de 
minden lehetőséget megragadva próbálja 

fenntartani, óvni állagát az épületnek.

A nyitott templomok napja 
keretében

2019. szeptember 14-én
a 13:00 órakor kezdődő műsorban 

fellépnek
a Berze-Nagy János Népdalkar,

a Bányászszív Dalcsapat, valamint
a Vasasi Óvodások.

A program szeretet vendégséggel 
folytatódik.

A Vasasi Evangélikus Gyülekezet

h i t é l e t
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Sporthír
Somogyi Bányász asztalitenisz-csapat hírei

id. Bocz József-emléknap és -sportnap

Második alkalommal rendeztük meg az id. Bocz József-em-
léknapot és -sportnapot a somogyi Kodály Művelődési Ház-
ban. Idén is sokan jöttek el az egykori tanítványai és sport-
társai közül. Öröm volt találkozni és pingpongozni olyan 
régi barátokkal, akikkel már lassan negyven éve, hogy nem 
találkoztunk és nem játszottunk. Az esemény nemcsak a 
pingpongról, hanem a régi barátságok felelevenítéséről és 
egy kiváló pörkölt és ital melletti baráti beszélgetésről is szólt.

Ennek az eseménynek a kitalálását, megrendezését és le-
bonyolítását Baumann Rudolfnak és segítőinek, László Já-
nosnak és Pap Györgynek köszönhetjük, ők készítették a 
finom vegyes pörköltet, és felvállalták azt a sok utánajárást, 
ami egy ilyen rendezvény lebonyolításával kapcsolatban jár. 
Köszönet és hála nekik ezért!

Ezen jeles alkalmon kb. húszan vettünk részt az egykori 
játékosok és sporttársak közül, melyen jelen volt Bodor At-
tila, a Vasasi TC sportszakosztályunk elnöke is. Az eseményt 
Baumann Rudolf és ifj. Bocz József nyitotta meg pár meg-
emlékező gondolattal. A régi játékosok közül jó páran vol-
tak jelen olyanok, akik a mai napig aktív NB-s és Városi I. 
osztályú játékosok, és olyanok is, akik már régóta nem ping-
pongoztak, de erre az alkalomra leporolták régi ütőjüket, és 
sok-sok év után végre egy jót játszhattak. Ez a nap nem a 
versengésről, hanem a sport szeretetéről szólt, ezért nem volt 

első és utolsó helyezett sem, hanem mindenki mindenkivel 
játszott. Összességében egy nagyon jó hangulatú és kiválóan 
megszervezett emlék- és sportnapnak lehettünk mindannyi-
an szereplői.

Most pedig apámról írnék pár ide tartozó gondolatot, hisz 
ez a sportnap az ő emlékének szólt. Ő volt, aki megalapozta és 
hosszú időn keresztül vezette a somogyi asztalitenisz sportszak-
osztályt. A kezdet valamikor a ’60-as évek elején történt, ekkor 
kezdte el összeszedni a somogyi kocsmák udvarán felállított 
asztalok mellől a csak kedvtelésből játszó tehetségesebb fiatalo-
kat, és velük alakította meg a helyi első pingpongcsapatot. 

A fiatal tehetségeket nemcsak okította, hanem folyamato-
san versenyeztette is, így igen hamar kialakult egy erős, ütő-
képes csapat, mely már a ’60-as ’70-es években komoly ered-
ményeket ért el a városi és a megyei első osztályban, közülük 
még a mai napig is sokan magas szinten pingpongoznak. 
Apám gyakorlatilag a kezdetektől fogva kb. 2000-ig vezette 
a somogyi asztaliteniszezőket, majd később, mint jelenlévő 
játékos-edző, minden egyes edzésen jelen volt és szinte halá-
láig, 2014-ig pingpongozott. 

Az István-aknai Bányászként működő csapat a ’70-es 
években nagyon közel járt az NB III-ba való feljutáshoz, és 
csak nagyon kevesen múlott a siker.

Jövőre ismét szeretnénk megrendezni az emléknapot, mely-
re már most várjuk a jelentkezőket, kérjük, adják meg a tele-
fonszámukat és e-mail-címüket a bocz.jozsef@gmail.com-ra.

A hétfő, szerda és pénteki edzésekre, melyek minden alka-
lommal 16–19 óráig tartanak, szeretettel várunk minden ping-
pongot szerető sporttársat, egyben szeretném felhívni a fiata-
lok figyelmét is, hogy jöjjenek és próbálják ki ezt a szép sportot, 
hisz örülnénk, ha lenne egy ütőképes utánpótlásunk. Ütőt és 
labdát biztosítunk, váltó tornacipőt mindenki hozzon magával.

Ifj. Bocz József

Harmadik nap: Délelőtt lovagoltattunk a szokásos rendben, 
ebéd után lovas kocsikázni vittük a gyerekeket. A jártatókocsira 
nem fértünk fel egyszerre, ezért két körben lovas kocsiztunk.

Negyedik nap: Érkezés után lóápolás, nyergelés, lovagol-
tatás következett. Az éppen nem lovagló gyerekekkel nyereg-
alátéteket mostunk, lovakat legeltettünk. 

Ebéd után sétáltunk a gyerekekkel a tó körül, trambuli-
noztunk. A pihenő után rendet tettünk a nyergesben, az istál-
lóban, gondosan lovakat ápoltunk, nyergeltünk, és izgatottan 
vártuk a szülőket a lovas bemutatóra. A lovaglás jó sikerült, 
a gyerekek nagyon ügyesek voltak. Uzsonnával búcsúztunk.

Ötödik nap: Reggel a szokásos rutin, majd lovaglás. A leg-
többen már futószár nélkül tudtak lovagolni. Lovaglás után 

fényképeket készítettünk a gyerekekről. Ebéd után mindenki 
kapott jutalomfagylaltot. Sokuknak tetszett a wakeboardozás, 
ezért újra kipróbálhatták magukat a vízben. A kicsikkel a tó-
ban úszkáltunk. Távozáskor átadtuk a meglepetésokleveleket.

Reméljük, hogy jól érezték magukat a táborban a gyerekek, 
szeretettel várjuk őket legközelebb is. Ezúton is köszönjük a 
Vasasi Szent Borbála Egyesületnek, hogy bennünket válasz-
tottak a táboroztatáshoz.

Mindenkit szeretettel várunk a Berek Wakeboard és Lo-
vardában, aki szeretne megtanulni wakeboardozni vagy lo-
vagolni, vagy csak egyszerűen szeretne szép környezetben 
kirándulni vagy pihenni.

Köszönettel: Komárominé Lukács Edit
Berek Wakeboard és Lovarda

Folytatás az első oldalról: BESZÁMOLÓ
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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, 

Gesztenyeméz 2500 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

Drahovszky Gábor 
parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 06-30/835-4306

Költözés miatt olcsón eladók 
különféle eszközök: edények, 

dísztárgyak, bútorok, szőnyegek, 
kerti gépek, műanyag hordók, 

kuka, alumíniumlétra, gázkazán 
alkatrészek, keringtető szivattyú, 

szerszámok, barkácsgép 
(221 V/1000 ford.) stb.

Megtekinthetők: 2019. 09. 07–08-án 
8:00–20:00 óra között. 

7693 Pécs-Hird, 
Tömörkény István u. 51. 

Tel.: 06(30)5428-642.

Reál Pont Hirden
Megújult, kibővült üzlettérrel 

és választékkal várjuk 
kedves vásárlóinkat.

– helyben sütött pékáru,
– csemegepult: szeletelt szalámi,
– sütemény, kávé, szendvics,
– csavaros fagylalt,
– zöldség.

Hird, Zengő utca 49., (óvoda mellett).
H–P 5:30–10,  14–20.
Sz–V 6:30–10,  14–20.  

„Legközelebb is”
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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!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
e-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-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!
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