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„Szerencse fel! Szerencse le! ilyen a bányász élete!”
„Bányászok! Legyen Tiétek mindenki dicsérete!” 

Meghívó 
a 70. Bányásznapra

A Vasasi Nyugdíjas Alapszervezet vezetősége szeretettel 
meghívja Önt szeptember 4-én (pénteken) tartandó bá-
nyásznapi megemlékezésre, melyet 14.30 órakor a Temp-
lomkertben, és 15 órakor a Bányászszobornál tartunk.

Jószerencsét!
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2  2020. szeptemberSok Hírünk Van

Tisztelettel:  
Berényi Zoltán
Pécs M. J. V. Önkormányzat
1. sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere
önkormányzati képviselő

Kontakt:
Pécs M. J. V. Önkormányzat
 H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Képviselői hírek
A nyári szünet miatt az utolsó rendkívüli közgyűlésre július 15-én került sor. Szeptember 1-jén, a Város Napján 
ünnepi közgyűlés lesz, ahol díjak, kitüntetések átadására kerül(t) sor. A munkaterv szerint szeptember 22-én 
lesz a következő, rendes közgyűlés.
A VasasSomogyHird Településrészi Testület következő ülése 2020. október 1jén 17 órakor a Berze Nagy 
János Művelődési Házban lesz. Jöjjenek el!
Közgyűlés, testületi munka augusztusban nem volt, a nyári szünet végeztével megkezdődik a képviselői-po-
litikai munka is, mert a lakossági megkeresések és feladatok folyamatosan jönnek, ezt köszönöm, igyekszem 
mindenkinek mielőbb segíteni. Ebben munkatársam, Gölöncsér József településrészi testületi referens nagy 
segítségemre van, ezúton is köszönöm a fi atalember áldozatos munkáját. A képviselői Facebook-oldalamon 
követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.
com/berenyizoltan/

 Nagyon jó hír, hogy a május 25-én a teljesen fel-
újított-korszerűsített hirdi ovi átadása után két 
hónappal, azaz július 28-án a szomszédban már a 
gyermekorvosi rendelőt is átadtuk. Mint korábban 
írtam, várhatóan szeptembertől vehetik birtokba a 
teljesen új gyermekorvosi rendelő és védőnői szol-
gálat épületét a hirdi lakosok, kedvező fejlemény, 
hogy a pécsi Művészeti Kar diákjai felajánlották se-
gítségüket a rendelő-védőnői szolgálat épületének 
dekorálásában, hangulatfestésében, ezt a helyiek 
szervezik, a jelenlegi információk alapján várhatóan 
szeptember 2. felére már a rendelés is megindulhat 
az új helyen.
 Amint azt megígértem, a közmunkaprogramban is 

kedvező átalakulás történt: három helyi civil szerve-
zet a Napüdvözlet, a Tegyünk Egymásért és a Vasa-
sért Egyesület összesen 29 fővel .„rásegít”, mintegy 
kiegészítve a BIOKOM helyi település-fenntartási 
zöldterületi munkáira. A konkrét felmérések már 
megtörténtek, az átadás-átvétel leltár szerint is le-
zajlott, minden eszköz rendelkezésre áll, a koráb-

ban beszerzett traktor javítása is folyamatban van, 
a munkások felvétele megtörtént, de még vannak 
üres helyek mindenütt, kérem, jelentkezzenek! A 
megkezdett egyeztetések a BIOKOM illetékes veze-
tőivel folyamatosan zajlanak, most az együttműkö-
dési megállapodás szövegezése és megkötése a cél, 
ennek megfelelően a közös, egymást kölcsönösen 
segítő, a rászoruló lakossági igények minél széle-
sebb körű kiszolgálása a cél, ahol ez indokolt, és a 
rászorultság megállapítható. Együttesen igyekszünk 
feladatokat vállalni, a terület új munkavezetőjével 
kiváló a kapcsolatunk, igazán segítőkész, de őt, őket 
is (BIOKOM) sújtja, mint ahogy minket is, a városi 
költségvetési megszorítások és az elvonások.
 Addig is természetesen továbbra is folyamatosan az 

alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:
interneten: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/
emailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
telefonon: 0630/2108120

Zárásképpen pedig kérem, fi gyeljék képviselői oldalamat, keressenek, legközelebb a szeptember 22-i városi 
közgyűlés után, október 1jén 17 órai kezdettel – A Berze N. J. Művelődési Házban – tartunk „részönkor
mányzati” ülést, ahol többek között az ülésen a településeink számára fontos ügyek kerülnek megtárgyalásra, 
mint például az elvonások után megmaradt képviselői keret felhasználása, az új közterületi közmunka
program tapasztalatai, közbiztonsági kérdések az illetékesek részvételével (rendőrség, polgárőrség), fejlesz-
tések, lakossági panaszok és azokra érkezett válaszok. Várunk minden érdeklődő állampolgárt a terem 
befogadóképességéig!
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Egész napos ünnep
a 100 éves Vasasi Füstölőben 

A 100 éves Vasasi Füstölő ünnepélyes átadása alkalmá-
ból szeretettel várjuk a helyi és a távolabbról érkező láto-
gatókat változatos programokkal. 

Kezdésként nagy megtiszteltetésünkre Bognár Szilvia 
alpolgármester asszony fogja átvágni a nemzeti színű 
szalagot Tóth Ádámmal a füstölő megmentésének kez-
deményezőjével. Az ünnepi beszédek után verset mond 
Vörös János. 

A füstölő hivatalos felavatása után kötetlen, vidám 
programok következnek. Lufi hajtogatás is lesz, de nem 
akármilyen. Lakatos Norbert a világon egyedülálló mó-
don lufi  hajtogatással foglalkozik vak létére. Bártan kér-
jetek majd tőle állat vagy virág fi gurákat, ő megcsinálja 
amilyen színből akarod. És aki kíváncsi, annak biztosan, 
mesél az életéről.

A Magyar Origami Kör segítségével egy különleges 
díszítést fogunk alkalmazni a füstölő falán. Az origa-
mi street art kis színes, hajtogatott papírvirágokból álló 

kompozíció, amelyet sok ember hoz létre. Magyarorszá-
gon még nem sok ilyent csináltak. Gyertek minél töb-
ben, a bányásznap délutánján a füstölő avatásra, hajto-
gassunk sok kis papírvirágot, hogy együtt alkothassuk 
meg a mi origami street artunkat!

Később óriásbuborékok készítésének technikáját le-
het elsajátítani, arcfestés és csillámtetoválás is lesz, akár 
a füstölő logóját is fel lehet tetováltatni. 

A füstölő eredeti rendeltetéséhez jól illik a régi disznó-
vágási kellékek kiállítása, amit az úgy nevezett sötét szo-
bában lehet megtekinteni. Ennek a helyiségnek a külön-
legessége, hogy a falak megmaradtak eredeti állapukban 
füstösen, kormosan, feketén és még az egykori jellegzetes 
füstölt disznóságok illatát is lehet érezni. De akinek az 
illat kevés, az a füstölt termékeket meg is kóstolhatja.  

Napközben a kisszobában fi lmvetítések lesznek a helyi 
bányászatról, disznóvágásokról, füstöléstől, a füstölőről. 

Tóthné Dobos Éva

Akkor most Vasas- vagy Komlosaurus?
Nemrégiben Taar Ica a Komlosaurusról írt az SHV hasábja-
in. „Az első hazai dinoszaurusz-lábnyomokat 1966-ban Wein 
György geológus találta a pécs-vasasi külfejtés területén. A ’80-as 
években Zobák-akna területéről újabb nyomok kerültek elő, ezek 
alapján 1983-ban Kordos László írta le és nevezte el Komlosaurus 
carbonisnak Komló városa és az itt bányászott szén után.”

Azóta több szobor is elkészült a szóban forgó dinóról. Az 
elsőt 2006-ban Ragács Gyuri készítette, s a tv-toronyban lett 
kiállítva. Aztán Komló keményen ráharapott a témára, Pecsics 
Tibor, az ELTE biológushallgatója a város számára is készített 
szobrot, melyet a komlói könyvtárban lehet megtekinteni, s 
talán a város legnagyobb látványosságának számít. 

Komló azonban ennél is tovább ment. Nyáron jelent meg 
SÁRKÁNYOK, ÓRIÁSOK, TÖRPÉK címmel egy mesefüzetem, 
melynek alapját szintén a Komlosaurus mesés története, dr. 
Pesti János: A Mecsek óriásai c. népmonda gyűjtése, valamint 
a bányászatot körüllengő Bányamanó históriák egyvelege adja. 

Az interaktív foglalkoztató füzetben a történet különböző 
szálakon fut. Az egyes fejezetek végén az útmutatót követve 
az olvasó döntheti el, melyik felkínált lehetőséggel él, melyik 
színt követi, azaz: az olvasó választ, miként folytatódjék a 
mese. Például, hogy az óriások előbb a törpék kincsét szerez-
zék-e meg, vagy a sárkányok tavát foglalják el? Vagy hogy az 
óriásokat a törpék csapdával ejtsék foglyul, vagy a „gáz” győz-
ze le őket? S a mese befejezésére is két lehetőséget adtam. A 
fejezetek végén különböző feladatok vannak, s mindegyikhez 
tartozik egy üres rész, ahová a fejezet témáját kell lerajzolni. 
Az illusztrációkat Ferling Szonja készítette.

Tanévkezdéskor a füzetet minden komlói általános iskola 
megkapja, célcsoport a 4. osztályosok. Mivel ez a téma Vasast 
is érinti, néhány füzetet „megmentettem” az itteni kis negye-
dik osztályos Vasassaurosok részére – ha má’ itt találták az 
első lábnyomot! Császár Levente

100 éves a vasasi Füstölő!
Ünnepélyes kiállításmegnyitó és közösségi-tér avatás

2020. szeptember 5., 10 óra

Napközben kreatív foglalkoztató programok 
gyerekeknek és örök gyerekeknek:

• Füstölt termékek kóstolója
• Régi disznóvágások kellékeinek kiállítása
• Filmvetítések a füstölőről, disznóvágásról, bányászatról
• 11 órától Lakatos Norbert, a vak lufis hajtogat lufifigurákat
• 13:30-tól origami street art készítése a füstölő falára
• 16 órától csillámtetoválás, arcfestés, óriásbuborék készítés.

A program a TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 
A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ 
ERŐSÍTÉSE PÉCS VÁROSÁBAN 
projekt keretein belül valósul meg.

SHV_2020-09.indd   3 2020. 08. 28.   7:34:53



4  2020. szeptemberSok Hírünk Van

Programfelhívás
Minden héten szerdán 10–12 óráig a hirdi faluházban, csütörtökön 9–12 óráig Vasa-
son, a Berze Művelődési Házban várjuk a kisgyermekes anyukákat, kismamákat 
egy kötetlen beszélgetésre, a gyermekeket pedig egy délelőtti közös mókára. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Klubvezető: Gattyán Tímea

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

Programfelhívás
Minden héten szerdán 10–12 óráig a hirdi faluházban, csütörtökön 9–12 óráig Vasa-
son, a Berze Művelődési Házban várjuk a kisgyermekes anyukákat, kismamákat 
egy kötetlen beszélgetésre, a gyermekeket pedig egy délelőtti közös mókára. 

Gattyán Tímea
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Kedves olvasók!
Egy nyári érdekes élményemet szeret-
ném megosztani önökkel. Komáromban 
jártunk, és ott a Duna Menti Múzeum 
előtti téren áll egy szobor Jókai Mórról, a 
város talán leghíresebb szülöttjéről, mely 
a felirat tanúsága szerint  Harmos Károly 
műve. Kicsit utánanézve az alkotónak, 
csodálkozva olvastuk, hogy a szobrász So-
mogyban – mai nevén Pécs-Somogyban 
– született. A Wikipédián olvasható róla 
néhány adat, és említenek bővebb irodal-
mi utalásokat. Érdekes, hogy a Somogy 
történetét leíró könyvben nincs említve, 
de jobb későn, mint soha megtudni, hogy 
kik éltek, születtek Somogyban.

Kérem, hogy aki többet tud a lentebb 
említett művész családjáról, somogyi 
gyökereiről, ossza meg velünk!

HARMOS KÁROLY
Harmos Károly, született Handverk Ká-
roly Emil[1] (Somogy, 1879. november 
28.[2] – Révkomárom, 1956. január 24.) 
festő, grafikus. 

Handverk Ferenc és Knabl Jozefa fia. 
1898–1902 között a budapesti Minta-
rajziskolában (Magyar Képzőművészeti 
Főiskola) tanult Székely Bertalan irányí-
tásával. 1902–1908 között Münchenben 
Azbe és Stuck növendéke volt. 1908–1910 
között a szentendrei magániskola rajz-
tanára, majd 1911-től Révkomáromban 
bencés gimnáziumi tanár. 1915-től rajzis-
kolát vezetett. 1920-tól a komáromi Jókai 
Egyesület mellett művészeti szabadiskolát 
nyitott, majd 1923-tól a Jókai Egyesület 
Szépművészeti Osztályának lett a vezetője.

1902-től kiállító művész. A komáromi 
művészképzés és művészeti élet szerve-
zője, a művészeti folyóirat megjelenését 
támogatja (A Szép, 1923), kiállításokat, 
képtárat szervez, animációs filmterveze-
tet készít (1939).

Nála tanultak többek közt Reichental 
Ferenc, Szobel Géza, Staudt Csengeli Mi-

hály, Csicsátka Ottokár, Luzsicza Lajos, 
Pleidell János és Zmeták Ernő. Emlékére 
képzőművészeti alkotótábort rendeznek.

1908-ban Londonban, Münchenben, 
Berlinben, Drezdában rendezett egyéni 
tárlatokat.
• 1917-ben száz darabból álló anyagát 

Budapesten a Nemzeti Szalonban állí-
tották ki.

• 1932-ben az Ernst Múzeumban, 1935-
ben pedig Pozsonyban mutatta be 
munkáit.

• Fametszetekkel illusztrálta Féja Géza 
Mesélő falu, rajzokkal dr. Borka Géza 
Kis képeskönyv (1935 k.) című művét.

• Műveit őrzi a Szépművészeti Múzeum, 
a komáromi Duna Menti Múzeum és 
pozsonyi közgyűjtemények.
(Wikipédiából) 

Meglepő felfedezés Komáromban

                                                                                                                                                                                                           

 

A  V A S A S - S O M O G Y - H I R D  T E L E P Ü L É S R É S Z I  
T E S T Ü L E T  I N F O R M Á C I Ó I :  

 

Tisztelt vasasiak, somogyiak, hirdiek! 
2020. július 1-től új közterületi munkaprogramot 
vezetünk be. 
Amennyiben a területen lévő olyan problémát észlel, 
amely ön szerint megoldásra vár (pl.: fűkaszálás, 
árkok, patakmedrek, hulladékprobléma, parkgondo-
zás stb.) Kérjük, jelezzék felénk: 

+36-30/183-5730 
+36-72/337-838 
+30/210-8120 

+36-80/200-590 
telefonszámok egyikén, 
illetve a kor@kobeko.hu e-mail-címen, vagy 
Facebookon: 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/ 
https://www.facebook.com/kobekomuvkozpont/ 
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Tisztelt vasasiak, somogyiak, hirdiek! 
 
A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület következő 
ülése 2020. október 1-jén 17 órakor a Berze 
Nagy János Művelődési Házban lesz.  
 
Az ülésen, a településeink számára fontos ügyek kerülnek 
megtárgyalásra, mint például az elvonások után 
megmaradt képviselői keret felhasználása, az új 
közterületi közmunkaprogram tapasztalatai, 
közbiztonsági kérdések az illetékesek részvételével 
(rendőrség, polgárőrség), fejlesztések, lakossági 
panaszok és azokra érkezett válaszok. 
Várunk minden érdeklődő állampolgárt a terem 
befogadóképességéig!  
Tisztelettel: 

         Berényi Zoltán s.k.      
          Pécs M. J. V. Önkormányzat 
          1.sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere 
          önkormányzati képviselő 
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közterületi közmunkaprogram tapasztalatai, 
közbiztonsági kérdések az illetékesek részvételével
(rendőrség, polgárőrség) fejlesztések, lakossági 

a terem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(rendőrség, polgárőrség)
panaszok és azokra érkezett válaszok.
Várunk minden érdeklődő
befogadóképességéig!
Tisztelettel:

        Berényi Zoltán s.k.
          Pécs M. J. V. Önkormányzat
          1.sz. evk. Somogy
          önkormányzati képvisel

(rendőrség, polgárőrség), fejlesztések, lakossági 
érkezett válaszok.

Várunk minden érdeklődő állampolgárt a terem 
képességéig!

Berényi Zoltán s.k.
Pécs M. J. V. Önkormányzat

z. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere
önkormányzati képviselő
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megmaradt képviselői keret felhasználása, az új 
közterületi közmunkaprogram tapasztalatai, 
közbiztonsági kérdések az illetékesek részvételével 
(rendőrség, polgárőrség), fejlesztések, lakossági 
panaszok és azokra érkezett válaszok. 
Várunk minden érdeklődő állampolgárt a terem 
befogadóképességéig!  
Tisztelettel: 

         Berényi Zoltán s.k.      
          Pécs M. J. V. Önkormányzat 
          1.sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere 
          önkormányzati képviselő 
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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 13. Vasárnap 11.00
– Szeptember 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (09. 05.)

Vasárnap (09. 06.)
–
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (09. 12.)

Vasárnap (09. 13.)
–
–

17.00 Igeliturgia

–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 19.)

Vasárnap (09. 20.)
–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 26.)

Vasárnap (09. 27.)
17:00 Mise

–
–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szeptemberi miserend
Kedves Testvérek! A katolikus szentmisék és igeliturgiák a hirdi 

református imaházban kerülnek megtartásra!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Hirdi templom 
felújítására elkülönített számlára: 10701214-68802589-
51500003 lehet átutalni, vagy sárga csekken postán befizetni. 

Köszönettel:  
Nagy Norbert plébános

tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) 
felújítása céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Somogyi templom 
felújítására elkülönített számlára: 10701214-68802589-
51400006 lehet átutalni, vagy sárga csekken postán befizetni. 

Köszönettel: 
Nagy Norbert plébános

Kertészeti tanácsok szeptemberre
Vége a nyárnak, szeptembertől főleg a betakarításra és 
a jövő évi telepítésekre kell koncentrálni. Szeptember 
elején nézzük át a gyümölcs-zöldség tárolókat, akinek 
van szőlője, a szüreteléshez való eszközöket, edényeket 
tegye rendbe. Ilyenkor már lehet szedni a csemegesző-
lőt, vigyázzunk, csak az éretteket szedjük le, a szőlő nem 
utánérő! Szedhetjük az őszibarackot, szilvát, egyes alma- 
és körteféléket. Ezeket vagy elrakhatjuk télire, vagy be-
főttet, lekvárt főzhetünk belőlük. Folyamatosan szedjük 
a borsót, babot, csemegekukoricát. Vessük el a sóskát, 
hónapos retket. Ilyenkor még érdemes a téli salátapalán-
tának való magot elvetni, és október közepe-vége felé a 
palántákat szétültetni a végleges helyükre. Szeptember 
közepéig még ültethetünk fenyőféléket, örökzöldeket. 
Pázsittelepítésre is kedvező lehet az időjárás. A hónap 
második felében teljesen takarítsuk be a zöldségeket, és 
el lehet kezdeni a borszőlő szüretelését is fajtától füg-
gően. A téli almát, körtét is szedhetjük. Ilyenkor „még 
nyílnak a völgyben a kerti virágok”, gyönyörködhetünk 

az őszirózsákban, dáliákban. Ezekből elvirágzás után a 
gumót kiásva eltehetjük jövőre. Szeptember végén a vi-
rághagymákat átültethetjük cserépbe, a szobanövénye-
ket vigyük védett helyre. Örökzöldjeinket és a gyepet, ha 
kell, rendszeresen öntözzük. Használjuk ki a szép napos-
hűvös őszi napokat, legyünk minél többet szabadban!

Taar Ilona

h i t é l e t
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Sporthír

Egészségnap 2020. szeptember 19.
Egy közelgő eseményre invitáljuk a településeinken élők apra-
ját-nagyját. Egyesületünk fő célkitűzése, hogy tudatosítsuk, saját 
felelősségünk az egészségünk megőrzése. A mostani rendez-
vényünk apropója egyrészt a tízéves működésünk megünnep-
lése, másrészről a járvány elleni védekezésben a médiák és az 
egészségügy fehér foltjainak kitöltése arra vonatkozóan, hogy 
mi magunk mit tehetünk a kockázatok csökkentésére. E téma 
köré építettük fel az Egészségnap programját, és kaphatnak itt 
ízelítőt az érdeklődők az immunrendszerük szerepéről és a jó 
karbantartásának technikáiról. Meghívott előadónk dr. Néme-
ti Virág körzeti orvos lesz, aki átfogóan fog beszélni, hogy mit 
tehetünk az egészségünk fenntartásának érdekében, ami a saját 
felelősségünk. A nap folyamán az érdeklődési körünktől függő-
en több „immuncsoport” munkájába tekinthetünk be, és ki is 
próbálhatjuk a hatékonyságukat, tanulhatunk, élményeket sze-
rezhetünk. A manuál terápiás csoporthoz (csontkovácsolás, ref-
lexológia, frissítő masszázs, kenés-inazás, köpölyözés) előzetes 
bejelentkezést javaslunk a 30 311-8010 telefonszámon. A moz-
gásterápiás csoportban ismerkedhetünk a jóga, a Do-In immun-
erősítő gyakorlataival, és igazi különlegesség is lesz itt, kipróbál-
hatjuk a dervis táncot. Lesz itt még lehetőség Mantak Chia által 

összeállított immunerősítő vizualizációs gyakorlat kipróbálá-
sára is. A zeneterápia csoportban a szabad asszociációs zenélés 
örömeivel ismerkedhetünk, különleges hangkeltő eszközökkel 
és zeneszerszámokkal, majd Gulyás Judit tart zenés meditáci-
ót. Az egészséges táplálkozás csoportmunkájában a fermentált 
ételek bélflóránkra gyakorolt jótékony hatásaival ismerkedhe-
tünk kóstolóval, receptek ismertetésével egybekötve. Egészség-
napunk egyik fénypontja az lesz, hogy ünnepélyes keretek közt 
felavathatjuk a  „Csi-Életerő Park”-nak elnevezett kültéri – fel-
nőtteknek is való – fitneszparkunkat. Az eső, ötszögletű elem 
megérkezett, és a következő hetekben telepítésre fog sor kerülni.  
Várjuk az önkéntes segítők jelentkezését a 30 603-6507-es tele-
fonszámon. A megnyitóban szó lesz arról, hogy mitől lesz ez a 
park különleges, hogyan tudjuk majd az eszközöket az energe-
tikai rendszerünk serkentésére, karbantartására használni úgy, 
hogy továbbfejlesszük saját fizikai erőnlétünket/egészségünket. 
Részletes programmal az egyesületünk Facebook oldalán (www.
facebook.com/napudvozlet) és a blogoldalunkon (napudvozlet.
blog.hu) is jelentkezünk. Keressen, lájkoljon, kövessen bennün-
ket, és ami a legfontosabb, személyes jelenlétével is gazdagítsa a 
napunkat és önmagát. Várjuk szeretettel! 

Az Egészségnap részletes programja:
09:30 Gyülekezés
10:00 Előzetes bejelentkezés alapján elkezdődnek a kezelések és foglalkozások
11:30 „Csi-Életerő” Park ünnepélyes megnyitója, köszöntő gondolatok a Napüdvözlet Egyesület vezetőjétől
12:00 Bemutatkoznak az „immuncsoportok”
13:00 Ebéd bográcsos lecsó (húsmentes, gluténmentes) ára 500 Ft/adag
14:00 Előadás. Meghívott előadó: dr. Németi Virág körzeti orvos, fülakupunktőr, családállító
15:00 Az „immuncsoportok” látogatása, kipróbálása – folytatás 
18:00 Eseményzáró zenés meditáció

Somogyi Bányász asztalitenisz hírek
Tisztelt olvasók!

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Bocz 
József-emléknap, ami az elmúlt évekhez hasonlóan kitűnő han-
gulatban, nagyszámú részvétel mellett zajlott! Baumann Rudolf 
megnyitóbeszéde után ifj. Bocz József emlékezett meg édesapjá-
ról, majd egyperces néma felállással tisztelegtünk egykori edzőnk, 
Józsi bácsi emléke előtt. Ezt követően Srp Gyula, egyesületünk el-
nöke köszöntötte az emléknap résztvevőit, és beszélt a vasasi TC 
egyesület jelen, és az előttünk álló terveiről. Ezúton is köszönjük, 
hogy megtisztelt a jelenlétével. Ezek után a teremben „elszaba-
dult a pokol”! Nagyon jó mérkőzéseket, küzdelmeket lehetett lát-
ni, miközben a résztvevők fele a szabadban, megterített asztalok 
mellett fogyasztották el azt az isteni finom pörköltet, amit Varju 
István játékostársunk főzött, és amit nem győztünk dicsérni. A jó 
hangulathoz hozzájárult, hogy aki akart, mindenkinek lehetősége 
volt a játékra, amit ki is használtak a résztvevők.

Ha a vírushelyzet engedi, az idei bajnokságra három csa-
pattal fogunk indulni, két csapat a városban, egy csapat pedig 
a vidéki bajnokságban. A csapatok egységes szereléssel lettek 
felruházva, most már csak az indulást várjuk. Az utánpótlás-
nevelés továbbra is folyik, várjuk az érdeklődőket. Végezetül 
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített az 

emléknap sikeres megrendezésében. Név szerint a Tegyünk 
egymásért Egyesületnek, Valikának, aki sokat segített a térítés-
nél, Albrechtné Terikének, a Somogyi Bányász Nyugdíjasklub-
nak, Varju Istvánnak és Palotai Tímeának, aki a kenyeret és az 
üdítőket adományozta a résztvevőknek. 

Tisztelt olvasók! A jövőben is tájékoztatjuk önöket egyesü-
letünk, azon belül is az asztalitenisz szakosztály eseményeiről. 
Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki részvételével 
biztosította az emléknap sikeres megrendezését. Jövőre ismét 
megszervezzük, addig is jó játékot, sok sikert, és JÓ SZEREN-
CSÉT! Hajrá, bányász!
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

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: 1300 Ft/kg
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

repceméz: 1600 Ft/kg
hársméz: 1700 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1700 Ft/kg
akácméz: 2500 Ft/kg

gesztenyeméz: 2500 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, sövény

vágást, díszkertek, telep
helyek rendben tartását, 

zöldhulladék elszállítását 
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306

Mesi Kozmetika!
Sok szeretettel várok minden 

relaxálni, szépülni vágyó 
vendéget a szeptember 7-én 
nyíló kozmetikámba. (Vasas, 

Szövetkezet utca, 15. volt cipész 
műhely helyén). Érdeklődni, 

bejelentkezni a +36-70 617-5098 
telefonszámon lehet.

Horváth Emese kozmetikus

2020. augusztus 20.  
Pécs-Somogy, 

Kodály Művelődési Ház

MIKLÓS
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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!
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