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Retro Bányásznap

A Vasasi Szent Borbála Egyesület immár hagyományosnak 
mondható Retro Bányásznapot rendezett szeptember első hétvé-
géjén. Ezen a napon avattuk fel a Szent Borbála-tárót és mellette a 
színpadot, melyet az egyesület bányásztagjai és önkentesei építet-
tek meg. A táró igazi szakmunkát igényelt. Igazi kihívás volt 23 év 
után a bányabezárást követően egy vágatot építeni. A vágat ötlet-
gazdája, megtervezője és a munkák irányítója Orosz Ferenc csa-
patvezető vájár-bányamentő volt. A pandémia hátráltatta a mun-
kavégzést, ezért a három hónapos csúszás miatt az avató előtti 
napon készült el a táró, lett berendezve bányászati eszközökkel, 
és készült el a külső körlet is. Június 11-én kezdtük el a parkban 
a mozdony és népeskocsi festését, a csille körbuktató és ponvádli 
elhelyezését, beépítését, lefestését, a Vasassaurus Carbonis Em-
lékmű áthelyezését. Ezután álltunk neki a vágatépítésnek és a 
színpad készítésének. Összesen 2000 önkéntes munkaórával ju-
tottunk idáig, hogy a Retro Bányásznapon avatni tudjunk. Külön 
ki szeretném emelni támogatóinkat, akik nélkül ezt nem tudtuk 
volna megvalósítani: PÉTÁV Kft., Quartz Kft., KŐKA Kft., a Be-
ton–Viacolor Térkő Zrt., Mecsekerdő Zrt., Keszerice Vilmos bá-
nyavillamossági vezető, Lukács Kft. és LD–FF Kft.

A Szent Borbála-tárót építették: Kakas Ferenc vájár, Csölley 
Robert vájár, Mag József vájár, Ruzsicsics Ferenc vájár, Mócz 
Sándor bányamozdony-vezető, Tóth József bányalakatos, 
Jázbinsek László aknász. És most következzék a kemény mag, 
akik nap mint nap fáradságot nem ismerve jöttek és csinálták 
reggeltől estig. Orosz Ferenc vájár, Kovács István vájár, Fe-
jes József vájár és Schiffler Károly bányabiztonsági vezető. A 
táró ajtaját Lovász Géza lakatos készítette. A súlytólégbiztos 
villanyszerelést Schvedics Zoltán és Kakócz Gábor bánya-vil-
lanyszerelők készítették. A színpad építésében a kemény mag 

mellett az önkéntesek is kivették részüket a munkából: Kóré 
Zoltán, Rózsa Bakacsi Kevin, Rózsa Bakacsi Ferenc, Kardos 
Rikárdó, Bózsa Gergő, Kengyel Ferenc és ifjú Ruzsicsics Fe-
renc. A munkálatok alatt az étkeztetésről Ruzsicsics Ferenc-
né Lívia gondoskodott. Külön köszönjük, hogy Somlai Erika 
vezető óvónő megengedte, hogy az óvoda udvari tárolóját 
használhassuk szerszámaink elhelyezésére. Köszönjük Fábián 
Ancsinak és Molnár Istvánnak a kapu nyitásának biztosítását.

Az idei Retro Bányásznapot a Vasasi Bányász Fúvószenekar 
térzenével kezdte, majd az avatóünnepség aktív résztvevője volt. 
Vezényelt: Vucseta László karnagy. A himnusz eléneklése után 
az avatóbeszédek következtek, majd pedig a Szent Borbála-táró 
avatása dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a Szent Borbála 
Park fővédnöke-tiszteletbeli bányász, Vida János bányamérnök 
PÉTÁV igazgató, és Orosz Ferenc csapatvezető vájár közremű-

ködésével. Ezután a Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékművet 
megkoszorúztuk, fejet hajtva hősi halott bányász munkatársa-
ink emléke előtt. A koszorúzásnál a szolgálatot és a díszsortüzet 
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület ifjúsági tagozata végezte el 
Tóth János irányításával. Az ünnepségünk végén a bányászhim-
nuszt énekeltük el. Szemet kápráztató műsorban gyönyörköd-
hettünk Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara előadásá-
ban, Hajdu Orsolya művészeti vezetésével. Színvonalas műsort 
hallhattunk a kibővült Bányászszív Dalcsapattól, Bocz József 
vezetésével. Ezután következett az itteniek legnagyobb örömére 
a Csillag Mazsorett Egyesület Kelemen Csilla művészeti vezetésé-
vel. Millich József zenés-táncos szórakoztató műsora nagy sikert 
aratott, a pólónyereményeknek többen örülhettek. Felejthetetlen, 
gyönyörű műsort hallhattunk ünnepségünk végén Csajághy Sza-
bolcs operaénekestől, és édesapjától, Csajághy Miklóstól, 
aki tárogatón játszott. Az est koronája a tűzijáték volt.

Jó szerencsét!
Vasasi Szent Borbála Egyesület vezetősége

1956. Október 23., a szabadság napja!
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Képviselői hírek
Közgyűlés, testületi munka a nyári szünet után először szeptember 22-én volt, ezzel megkezdődött/folytatódott 
a képviselői-politikai munka is, mert a lakossági megkeresések és feladatok nem álltak le, folyamatosan jönnek, 
igyekszem mindenkinek mielőbb segíteni. Ebben munkatársam, Gölöncsér József településrészi testületi referens 
nagy segítségemre van, ezúton is köszönöm a fiatalember áldozatos munkáját. A képviselői Facebook-oldalamon 
követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/

	Kedvező fejlemény a vasasi INSZI (Idősek Ottho-
na) és óvoda fejlesztése: elfogadtuk a B utcai felújí-
tott épületbe való átköltözésüket, s ezzel egyidejűleg a 
vasasi óvoda is kibővülhet egy újabb csoportszobával

	Jó hír, bár az örömbe egy kis üröm is csöppen, 
ugyanis a hirdi faluház jövő nyárra elkészül(het), 
egyelőre forráshiány miatt csak a nagyterem nélküli 
rész, egy kis 40 m2-es „közösségi” résszel. Az építke-

zést két ütemre bontják, (lásd a tervrajzon a képen). 
Az I. ütem becsült értéke 72.155.839 Ft + áfa, míg a II. 
ütem becsült értéke 33.234.512 Ft + áfa.

	Szeptember 23-án fél 10-kor a Holding szakembere-
ivel újból bejárást tartottunk a somogyi füstölőnél, 

ahol már sikerült kérésemre és közbenjárásomra romos 
épület balesetveszélyes állapotát megszüntetni, most a 
további munkálatokat egyeztették a szakemberek.

	Ugyanitt alatta a támfalat a Kodály alatti szűk ka-
nyarban a járdával együtt jövőre megjavítják/felújít-
ják biztonságossá teszik, ezt a jövő évi költségvetésbe 
felveszik, rögzítik

	A KMB-iroda létesítését a meszesi KMB-centrum 
tapasztalatai alapján fél évvel rá döntik el, ez min-
denesetre reményteli, no majd meglátjuk, figyelünk!

	KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a he-
lyi közmunkaprogramban is folyamatos a munka-
végzés. Három helyi civil szervezet a Napüdvözlet, a 
Tegyünk Egymásért, és a Vasasért Egyesület összesen 
29 fővel „rásegít”, mintegy kiegészítve a BIOKOM helyi 
településfenntartási zöldterületi munkáira. A munká-
sok felvétele megtörtént, de még vannak üres helyek 
mindenütt, kérem, jelentkezzenek! A megkezdett 
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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

egyeztetések a BIOKOM illetékes vezetőivel folyamato-
sak, a közös, egymást kölcsönösen segítő, a rászoruló 
lakossági igények minél szélesebb körű kiszolgálása a 
cél, ahol ez indokolt, és a rászorultság megállapítható. 
Együttesen igyekszünk feladatokat vállalni, a terület új 
munkavezetőjével kiváló a kapcsolatunk igazán segí-
tőkész, de őt, őket is (BIOKOM) sújtja, mint ahogy 
minket is a városi költségvetési megszorítások és az 
elvonások.

	Ugyanakkor a várost vezető koalíció leszavazva (ki-
hátrálva korábbi döntéséből) olyan személyt nevezett 
ki a Zsolnay-negyed vezetésére, akit sem a Kulturá-
lis Bizottság, sem a kultúráért felelős alpolgármester 
nem támogatott, és lesz megint egy új polgármesteri 
biztos havi 1,1 millióért, továbbá a BIOKOM ügyve-
zetőjének tartós betegsége miatt egy TÁRS-ügyvezetőt 
is kineveztek.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
o Szeptember 25-én Budapesten két szakállamtit-

kárságon voltam Kővári János frakcióvezetővel, 
témák többek közt a munkahelyteremtő helyi fej-
lesztések, energiahatékonysági lehetőségek, 
és a vasasi szeméthegy felszámolása
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3261758223944986

o Önkormányzat TV élő online közvetítése (VIDEÓ)
http://onkormanyzati.tv/stream/pecs

o Saját oldalamon közgyűlési beszámoló
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3242553442532131

o A Hirdi Közösségi Ház fejlesztése tárgyú projekt-
tel kapcsolatos döntések meghozatala (VIDEÓ) 
https://www.facebook.com/watch/?v=323877665351
856&extid=9NKGJJW6IU352kVC

o Polgármester válasza a kérdéseimre (VIDEÓ)
https://www.facebook.com/watch/?v=778609969581
226&extid=KQIp4wWI5q6FFgXl

o A Pannon Tv tudósítása a hirdi faluházról 
létesítéséről (VIDEÓ): 
https://youtu.be/-TPSc0E38Ic

o BaMA napilap közgyűlési tudósítása
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/zajlik-
a-pecsi-kozgyules-ujabb-polgarmesteri-biztost-
jelolnek-ki-2883539/
Pécsért újság közgyűlés előtti beszámolója:
http://pecsert.hu/kovari-janos-nincs-mire-
varni-pecsnek-fejlodnie-kell-az-ope-konkret-
varosfejlesztesi-javaslatcsomagot-nyujt-be-a-pecsi-
kozgyules-fele/

o Pécsért újság beszámolója költségvetés 
módosításáról: 
http://pecsert.hu/modositjak-a-pecsi-koltsegvetest/

o Pécsért újság beszámolója az új kinevezésekről, 
pozíciókról
http://pecsert.hu/bar-millios-jutalmakat-
osztogattak-maguknak-a-szocialistak-peterff y-latja-
bennuk-a-lehetoseget/

A következő közgyűlés 2020. október 20-án lesz, ad-
dig is fi gyeljék képviselői oldalamat, kövessék az oldalt, 
ahol további videós-képes tartalmakat találnak! Eh-
hez mindössze csak egy lájkot kell nyomni és termé-
szetesen továbbra is az alábbi elérhetőségen állok rendel-
kezésre:
Facebookon: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 06-30/210-8120

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 

Pécs-Somogy,
Búzakalász u. 3–5. 

Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3. Látogatható 

minden pénteken 15:00–16:30-ig.

Kossuth
KönyvtárPont:

hétfőtől péntekig: 
12.00–14.00

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYVTÁRPONT

(VASAS):
hétfőtől péntekig:  14.30–17.30
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„Napüdvözlet” Egyesület – 10 évesek lettünk!

Talán van, aki még nem tudja, hogyan is 
indultunk. 2010-ben lelkes, frissen vég-
zett jógaoktatóként éppen alakulóban 
lévő egyesületünkkel termet kerestem a 
foglalkozásokhoz. Akkor a házunk, a régi 
gyógyszertár, már évek óta üresen állt. 
Ami mozdítható volt benne, leszerelték, 
elvitték. Az udvara, kertje elburjánzott. 
Előtte mentem el mindennap, és egyszer 
csak egy merész ötletem támadt. Barát-
nőmmel időpontot kértünk az akkori 
polgármestertől, Páva Zsolttól, és meg-
kértük, hogy adja az egyesületünk hasz-
nálatába az épületet. A válasz az volt, res-
pektálja az önkormányzat az egyesületi 
kezdeményezéseket, megkapjuk a házat, 
de a felújításban, fenntartásban ne szá-
mítsunk önkormányzati támogatásra. 
Így is lett, 2010 szeptemberében öröm-
mel és nagy lelkesedéssel birtokba vettük 
az épületet, és elkezdtük a felújítást. Nem 
volt éppen kedvező a helyi megítélésünk, 
hiszen gyüttmentnek számítottunk, és 
még ráadásul egy ilyen furcsa elneve-
zéssel jöttünk, hogy „Napüdvözlet”. És 
egy ekkora épülettel hogyan is tudnának 
megbirkózni páran – így vélekedtek töb-
ben a „tükék”. Szerencsére a közmondás 
igaznak bizonyult: „Ahova az Isten bá-
ránykát ad, oda legelőt is”. Visszatekint-
ve azt látom, hogy a teremtő támogatását 
élveztük, és élvezzük most is. Nem volt 
pénzünk, tehetős támogatónk, nem volt 
pályázatírói gyakorlatunk. Minden új 
volt és ismeretlen, csak a bátorságunk és 
a lelkesedésünk volt töretlen. Egyesületi 
tagjaink, barátaink kétkezi munkájával 
indultunk neki a felújításnak. Az első 
komolyabb forrás, amit a jószerencsénk 
elénk tett, az egy kompetenciafejlesztő 
pályázat volt. Kétszer két napot kellett 
Harkányban önismereti és csapatépítő 
játékokkal töltenünk a Baranya Szálló-
ban, és mindezért a delegáló – azaz az 
egyesületünk jelentős (közel egymillió 
forintos) támogatáshoz jutott. Ez az 

adott helyzetben kétszeres haszon volt: 
összekovácsolódtunk, és a felújításban 
is előbbre léphettünk. Az egyesületünk 
tagságát azóta is az ebben a programban 
részt vevő mag képezi. Csak egy példát 
hozok a forráshiány-kompenzációs fel-
újítási technikáinkból. Mindenki dicséri 
a kreatív járólapozásunkat. Ez úgy állt 
össze, hogy végigjártuk Pécs csempeáru-
házait, és volt, ahonnan ingyen elhozhat-
tuk a kifutó és maradék lapokat. Ezekből 
kreálta Krámos Zoli, Andi férje (aki saj-
nos már nincs köztünk) a kompozícióit 
a konyhába és a folyosóra. Az épület bal 
oldali felébe közösségi részt, jógatermet, 
konyhát, szociális helyiségeket, a másik 
felébe egy hiányzó kisgyermekes alap-
ellátást, családi napközit álmodtunk. 
Utóbbi a kedvezőbb finanszírozás ér-
dekében kistérségi pályázatban valósult 
meg. Ezzel viszont lemondtunk a kapott 
épület egy részéről, de ezt nem bántuk, 
mert az intézmény azóta is működik, 
az egyik legkihasználtabb a városban. 
Örömünkre, mert így az udvarunkat 
gyermekzsivaj is színesíti. 2012-ben, az 
akkori egészségnap keretében került ün-
nepélyesen birtokba vételre a ház. Egy 
Böjte Csaba idézetet hoztam akkor: „Aki 
nem hisz abban, hogy mennyi jó ember 
van, kezdjen el valami jót cselekedni, 
és meglátja, milyen sokan odagyűlnek 
köré”. Így is lett, és évről évre egy kicsit 
mindig tudtunk fejleszteni, programokat 
hozni. Ezekben az adó egy százalékok, a 
képviselői keretből biztosított éves száz-
ezer forint és alkalmanként városi zöld 
pályázatok segítettek bennünket. Így ké-
szült a hangulatos kemencekályhánk, így 
valósulhattak meg fejlesztések a kertje-
inkben. Közfoglalkoztatottjainkkal mára 
már egy jó kis csapatunk van, akikkel 
nemcsak a házunk, kertjeink gondozását, 
de a település közterületeinek egy részét 
is gondozzuk. Saját erőből, adományok-
ból ajtó- és ablakcseréket végeztünk az 

épületen, kialakítottuk a számunkra ide-
ális belső teret, tavat építettünk, aszalót, 
tyúkólakat. Fásítottunk. Ahogy a jóisten 
forrásokat biztosított a ház működtetésé-
re, úgy a jó embereket, jó programokat is 
ide vezette. Jóga és Do-In foglalkozások 
heti rendszerességgel kezdettől folynak 
itt. Túrák, sárkányhajózás, pingpong is 
színesíti még a mozgáspalettánkat. Ön-
ismereti klubot, boldogságprogramot, 
vállalkozásra ösztönző tréninget működ-
tettünk. Wass Albert tiszteletére mara-
toni felolvasásokat vállaltunk. Otthont 
adunk hagyományőrzőknek és a helyi 
citerazenekarnak. Rendszeres adventi 
programunk a közös mézeskalácssütés, 
a családi napközivel együtt pedig miku-
láskereső túra. Hagyományőrző társasá-
gokkal közösen szertüzekkel ünnepeljük 
a napfordulókat, a farsangot, és pünkös-
di zarándoklatokat tartunk. Házunkban 
képződtek a régió népi gyógyászai, akik-
kel sok közös programot szervezünk az-
óta is. Számtalan, a mai szóhasználattal 
élve – kompetenciafejlesztő programnak 
adtunk otthont – sajtkészítéstől, mag-
börzétől a masszázson át a fermentálásig. 
Az épület korábbi funkciója gyógyszertár 
volt. Talán nem túlzok, ha azt mondom, 
most gyógyító házként él tovább. Bár le-
het, hogy a kuruzslótörvény szigora utol-
ér bennünket a szóhasználatért, bátran 
merjük vállalni, hogy gyógyító tevékeny-
séget végzünk. Ha személyiségünk har-
monizálódik, gyógyul a lélek. Ha megis-
merjük, megértjük testünk működését, 
önmagunkat, egészségesebbé válunk.

Megint csak Böjte Csaba testvért kell 
idéznem, aki szerint: „A legnagyobb 
gyógyító az, aki örök célokat tud felmu-
tatni az embereknek, felemeli az égre a 
tekintetüket, értelmet ad létezésüknek.” 
Házunk, társaságunk ezen elvek szerint 
működik, ősi, örök érvényű tudást igyek-
szik megosztani, rávilágítani arra, hogy 
az egészségünk a saját felelősségünk. Ezt 
pedig békés, szeretet- és felelősségteljes 
magatartással, tudásunk növelésével, a 
világra tágabb perspektívából tekintéssel 
érhetjük el.

A tizedik születésnapunkat, mint 
szinte valamennyi rendezvényünket 
a fennállásunk alatt (politikai dörgö-
lőzés és a téma, mármint a preventív, 
a teremtő bölcsességében bízó egész-
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ségszemlélet gazdaságilag sem gyü-
mölcsöző volta miatt) pályázati forrás 
hiányában önerőből valósítottuk meg. 
A nap folyamán lehetőség nyílt az EFI 
által kitelepült egészségügyi dolgozók 
standjánál vérnyomás-, vércukor- és 
testzsírmérésre, értékelésre és tanács-
adásra. A Bach virágterápia rejtelmeibe 
Szilágyi Erikánál nyerhettek betekintést 
az érdeklődők. Az újraélesztés és az el-

sősegélynyújtás hasznos praktikáiról 
két helyi egészségügyi dolgozó adott 
nagyon látványos, interaktív bemutatót. 
Az egészséges ételek fogyasztásának je-
lentőségéről, a fermentált ételek készí-
téséről Molnár Ildikótól tanulhattunk. 
Különböző masszázstechnikák tudorai, 
csontkovácsok, reflexológusok folyama-
tosan fogadták a bejelentkezőket. Egész 
nap folytak a nagy igényre tekintettel 
a kezelések. Előadónk, dr. Németi Vi-
rág körzeti orvosként és természetgyó-
gyászként is praktizáló doktornő átfo-
gó tájékoztatást adott arról, hogyan is 
vagyunk a vírusokkal, baktériumokkal, 
kell-e félnünk tőlük, és hogyan tudjuk 
a testi működésünk és a mentális álla-
potunk egyensúlyát fenntartva a legki-
sebbre csökkenteni a megbetegedések 
kockázatait. A délutáni órákban Bors 
Zita tartott jógafoglalkozást, ezt pedig 
immunerősítő vizualizációs gyakorlat 
követte. A zene gyógyító, személyiség-
harmonizáló módszereiből Miklán Bi-
anka zeneterapeutától kaphattunk ízelí-
tőt. A napot már estébe nyúlóan zenés 
meditáció zárta, melyet Kondi Gyula 
gongjátéka és Gulyás Judit hangtálai 
és csodálatos hangja tett felejthetetlen-
né. A napról és a doktornő előadásáról 
videóanyag készült, melyet megtekint-
hetnek az érdeklődők az egyesületünk 
Facebook- és blogoldalán, valamint a 

YouTube-on Egészségnap Pécs-Vasas, 
2020. 09. 19. címen. A Pannon Televí-
zió is megjelent a megnyitón, és felvet-
te a parkátadó ünnepséget, mely másik 
apropója volt a napnak. Az egyesületi 
házunk előtti téren elhelyezésre és fel-

avatásra került a CSÍ-Életerő parkunk 
első eleme, melynek forrása a Pécs Vá-
ros Önkormányzata által kiírt „Miénk 
itt a tér” elnevezésű zöld pályázaton 
elnyert 450 ezer forint volt. Ez az ösz-
szeg, melyért nagyon hálásak vagyunk, 
arra volt elég, hogy az első elemet beál-
lítsuk, a CSÍ parkunk csírája megterem-
tődjön. Ezt is azonban csak úgy tudtuk 
megoldani, hogy amit lehetett, magunk 
végeztünk el, mert egy ilyen elemnek a 
felállítására a legolcsóbb árajánlat is 690 
ezer forint volt. Maga a gyártó pedig 900 
ezerért szállította és állította volna fel. 
Nekünk itt a város végén a legkisebb fej-
lesztésekért is meg kell keményen dol-
goznunk, de talán ezért annál értékeseb-
bek, kedvesebbek a teremtményeink, 
még ha nem is profi szintűek. Szeren-
csére megvan már a továbblépés iránya. 
Sikeresen pályáztunk egy adomány-
gyűjtő programba – Swimathon Pécs, 
2020, https://pecsikozossegialapitvany.
hu/swimathon-pecs-2020/ – amely 
keretében általunk felkért követek fog-
ják népszerűsíteni a park fejlesztési el-
képzeléseit, és buzdítanak embereket 
adományozásra. Aki úgy érzi, szívesen 
tenne maga is ez ügyben valami hasz-
nosat, jelentkezhet még adománygyűjtő 
követnek Solya Mónika, az egyesüle-
tünk alelnökénél, aki készséggel ad fel-
világosítást a részletekről. Úgy tűnik, 
megint egy furcsa elnevezéssel jövünk 
a „Napüdvözlet” után, „CSÍ park”. De 
idegen-e ez számunkra? A kínai, japán 
rendszerekben az élet energiáját, az élet-
erőt jelenti. Képzeljék, képzeljétek el, 
nálunk is. Őrzi a nyelvünk ezt a tudást. 
Figyeljük meg, hogy a következő szavak 
szógyökeként a „csí” a kiáradó éltetőt, 
energiát idézi: csinál, csíra, csízió, csi-

bész, csihol, csípős, csillag, csípő, csihán 
(Erdélyben még így hívják a csalánt), 
csinos, csillog, csikó, csirke, Csinom 
Palkó… és még sorolhatnánk. Ebből 
(is) eredően a park továbbfejlesztése so-
rán az újabb elemek kihelyezése mellett 
olyan ismeretterjesztő táblákat fogunk 
kihelyezni, melyeken láthatóak lesznek 
a testünket működtető anyagi és finom 
anyagi rendszerek (energiapályák), és 
arról is felvilágosítást fognak majd adni, 
hogy az elemek használata hogyan segíti 
a keringésünket, energiaáramoltatásun-
kat. A park átadásának ünnepi fényét 
díszvendégünk, Kordé Emese fitnesz-
világbajnok emelte, és köszöntő gondo-
lataival hangsúlyozta a mozgás jelentős 
szerepét az egészségmegőrzésben. A 
nap végén felvágtuk és elfogyasztottuk 
az egyesület születésnapi tortáját, ami 
nemcsak ízvilágában, de küllemében is 
különleges volt. A fekete-fehér jin-jang 
formában a nap és a hold ragyogott. 
Fusch Ervinné Mariann, a családi nap-
közi vezetőjének remekműve volt, mely-
lyel nagy örömet szerzett nekünk.

Köszönet illeti egyesületünk aktív 
tagjait, akik 10 éve, minden ellenszolgál-
tatás nélkül működtetik a házat, munka 
mellett vállalják a szervezést, könyvelést, 
pályázatírást, a közfoglalkoztatással járó 
sok bürokráciát, gondot. Köszönet bará-
tainknak, akik éltetik a rendezvényein-
ket, eljönnek helyből, más települések-
ről, akár más megyékből, mert jónak 
és hasznosnak tartják programjainkat. 
És köszönet helyi érdeklődőknek, akik 
látogatják a foglalkozásainkat, rendez-
vényeinket. Köszönet a rendezvénye-
inkre barátsággal eljövő népi és termé-
szetgyógyászoknak, akik a munkájuk, 
kezeléseikért kapott adományokat fel-
ajánlják egyesületünknek. Szeretettel 
várjuk az önmagukért, egészségükért 
felelősséget vállalókat közös testkar-
bantartásra, tanulásra rendszeres prog-
ramjainkon minden héten hétfő, kedd, 
csütörtök és pénteki napokon fél hattól. 
Kövessék és kedveljék. Facebook https://
www.facebook.com/napudvozlet/ és 
blogoldalunkat https://napudvozlet.
blog.hu/, ahol a tudásmegosztás mellett 
programjainkról is értesülhetnek. Aki 
pedig maga is szeretne egy elkötelezett 
jó csapat tagjaként tevékenyen részt vál-
lalni a munkánkban, azt szeretettel vár-
juk tagjaink sorába.

Szőts Rózsa, egyesületi elnök
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– Milyen volt a gyermekkorod, merre 
éltél, mi indított el a tanári pályára, mi-
lyen tantárgyakat tanítottál?

– Először is! Jó szerencsét! Köszö-
nöm az érdeklődést, nagy örömmel 
teszek eleget a felkérésnek. Szombathe-
lyen születtem – most is a szívem csücs-
ke –, az alsós osztályokat is ott jártam, 
de a „sors” úgy hozta, hogy nevelőapá-
mat, Kálmán István bányamérnököt 
Komlóra helyezték, majd István-aknán, 
Petőfi-aknán, és végül a Szénbányák 
Központjában dolgozott. Így kerültem 
Pécs-Meszesre, és kezdtem a felső 
tagozatot a meszesi iskolában. Itt kezd-
tem sportolni, és ez a választás megha-
tározta egész életemet.

– Sportoltál versenyszerűen is?
Ez a sportág az úszás volt. A Pécsi 

Dózsa szakosztályának közel 10 évig 
voltam tagja, több-kevesebb sikerrel, 
de annál nagyobb lelkesedéssel róttam 
a „köröket” a vízben. Úgy gondolom, ez 
indított el azon az úton, amit bejártam, 
nevezetesen a pedagóguspályán, első-
sorban mint testnevelő. Ehhez akkori-
ban még két szakot kellett választani, a 
kémiára és matematikára esett a válasz-
tásom, de mindig testnevelő akartam 
lenni. Középiskolába a Janus-gimná-
ziumba jártam, majd jelentkeztem az 
előbb említett szakokra. A főiskolán 
ismerkedtem meg közelebbről a kosár-
labdával, kezdtem játszani a csapatban.

– Merre tanítottál, mikor és meddig 
oktattál Somogyban, majd utána hol 
dolgoztál?

A főiskola után Vasvárra kerültem 
tanítani, de egy év után visszajöttem 
Pécsre. Ekkor 1968-at írtunk, és itt kez-
dődött a munkám a somogyi (akkor 
Vasas I.) iskolában. Kémiát és testne-
velést tanítottam, jól megfértek egymás 
mellett. Kémia szakkör, sport szakkör. 
A körülményeket sokan ismeritek, zsi-
bongó, körbe üveggel, udvar, kultúr 
volt a helyszíne az óráknak, mindent 
csináltunk, megoldottunk: akkor még 

voltak havas telek, szánkózni mentünk 
mindennap, tömött labdával rögbizte-
tek a focipályán a hóban. És igen, Bocz 
Józsi bácsi asztalitenisz-edzései már is-
mertek voltak. Sok tehetséges gyereket 
láttam, de a körülmények a fejlődésük-
höz egy idő után kevésnek bizonyult. 
Volt lány kézi és fiú focicsapat, atlétika, 
asztalitenisz-csapat. Később rövid ideig 
úszásban edzősködtem, vittem többe-
ket is edzésre. A tehetséges tanulókat 
igyekeztem városi egyesületekbe irányí-
tani. (Kézi, foci, vívás, úszás stb.), mun-
kámhoz az iskola sport iránt elkötele-
zett vezetőitől – Vókó János és Spolár 
János – minden támogatást megkap-
tam. Többen jártak át Vasas II-re Spolár 
János kéziedzéseire, és itt ismerkedtem 
meg későbbi férjemmel, aki vasasi lé-
vén Jánosnál kézilabdázott. 1971-ben 
férjhez mentem, ’72-ben megszületett 
fiam, majd 74-ben lányom. Ekkor két 
évet gyesen voltam, de visszatértem, és 
még 3 évig itt tanítottam. Ekkor kaptam 
egy ajánlatot az akkori szakfelügyelőtől, 
hogy a meszesi iskola testnevelő tagoza-
tán csak testnevelést kellene tanítanom. 
Nehéz döntést kellett meghoznom. 
Nagyon szerettem Somogyban lenni – 
családias, lelkes, tehetséges gyerekek 
és szülők, nevelők voltak körülöttem. 
Soha nem felejtem el, nagyon jó szívvel 
gondolok az itt töltött időkre, de sajnos 
már akkor világos volt, hogy tornate-
rem soha nem lesz itt, és én szerettem 
volna kipróbálni magam. 1977-ben 
„visszamentem” abba az iskolába, ahol 
én is nevelkedtem – csak oda tudtam 
jó szívvel menni. Innen már sehova, 
csak nyugdíjba. Valóban nagyon sok 
tanítvánnyal van máig kapcsolatom, 
többekkel mint szülővel Meszesen is 
találkoztunk.

– A somogyi tanításod idejéből lenne 
valamilyen érdekes történeted?

– Éva nénivel együtt tanítottunk 
több éven át, amikor Somogyba kerül-
tem kezdőként. Temesi Jenő – Éva néni 

férje – volt az igazgató, Laci fiuk, ha jól 
emlékszem, 6. osztályba járt. Délután 
„különtorna” a kultúrban, rendetlenke-
dés a sorban, nem teljesen szabályosan 
„eligazítottam” az egyik fiút. Másnap 
tudtam meg, Temesi Lacikát igazítottam 
el, ez volt a „belépőm” az új iskolában. 
Somfordáltam Éva nénihez bevallani tet-
temet, de megnyugtatott, semmi prob-
léma, nem kivétel az ő gyermekük sem. 
Későbbi találkozásunknál erre már nem 
emlékezett – én azóta is –, de megkö-
szönte, hogy Lacit elküldtem vívóedzé-
sekre, a sportban vezette le az energiáját.

– Manapság mivel foglalkozol, hogy 
telnek napjaid, pár szót mondanál a 
családodról?

Tavaly 50 éves találkozón voltam, de 
már sok osztálynál 35-40 éves találkozó-
kon emlegetjük a nem mindig szabályos 
fegyelmezéseimet, az újhegyi salakos 
pályán focimeccseket, tanár-diák foci-
meccseket, sportünnepélyeket, kémia-
bukásokat, balatoni táborokban éjszakai 
fürdéseket, és „vérre” menő meccseket 
pl. a vasasi iskolával. Még sok emlékem 
van, de remélem, még személyesen is ta-
lálkozok veletek. Már húsz éve nyugdíjas 
vagyok, sajnos a sport azért a térdemben 
okozott problémákat, de úszni tudok, az 
1000 m-t rendszeresen úszom, sokat va-
gyok Harkányban, aktívan élek. Lányom 
egy nyelviskolát vezet, fiam autós üzlet-
ben „utazik”, 4 unokám van, 3-an még 
tanulnak. Most is figyelemmel kísérem 
a bányászmúlt emlékeinek megőrzésé-
re tett erőfeszítéseket, gratulálok a Bá-
nyászszív dalkör tagjainak. Jó szerencsét! 

Ősze Judit Jufi néni

Köszönöm, hogy elvállaltad a riportot 
és a gratulációt is, a továbbiakban pedig 
kívánok neked hosszú, boldog, egészsé-
ges, sportban gazdag  nyugdíjaséveket.

Bocz József

Jufi néni
Ősze Judit, akit mindenki csak Jufi néni néven ismer, sok éven keresztül tanított a 
somogyi általános iskolában. Tanóráin úgy, mint a versenyeken, csak ritkán volt 
szigorú a gyerekekkel, de az óráin mégis mindig fegyelem és rend volt, tanítványai 
szerették, tisztelték és szinte mindenkivel meg tudta szerettetni a sportos és az 
egészséges életre való törekvést, amit még sokan a mai napig is követnek.
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A Napsugaras Ősz Asz-
szonyklub tagjai augusz-
tus 1-én klubdélutánt tar-
tottak, melyre a férjeket 
is meghívták. A korona-
vírus-járvány miatt sok 
minden elmaradt, így hát 
volt mit bepótolnunk. Két 
klubtársunk is betöltötte a 
80. életévét, a névnaposok 
köszöntése is elmaradt. 
Ezért 12 fő klubtársunk 
tartotta a névnapját.

A születésnaposok közül 
sajnos csak Tóth Péterné 

Marika tudta meghallgatni klubvezetőnk, Ancika, az énekkar és 
a versmondók jókívánságait, mert Piti Jánosné Gizike kórház-
ban volt. Természetesen a fiával felvettük a kapcsolatot, megbe-
széltük, ha a kórházból hazaengedik, mindent bepótolunk.

Ezen a délutánon nemcsak sütemények (sós, édes) és tor-
ták kerültek az asztalra, hanem kétfajta főtt étel is volt. Er-
délyi töltött káposzta és kakaspörkölt krumplival, nokedlivel 
vagy kenyérrel, káposztasalátával. Sokat beszélgettünk, és 
nagyon örültünk egymásnak, hiszen február óta nem talál-
koztunk. Ezen a napon azt is elhatároztuk, hogy augusztus 
végén elmegyünk egy hajókirándulásra a Drávára.

Augusztus 25., kirándulás:
Délelőtt fél 10-kor indultunk két 20 személyes Mercedes 
busszal Drávaszabolcsra. Egy klubtársunk pedig a férjével 
és három unokájával, saját kocsijukkal. Így 44 fős volt a ki-
rándulócsapatunk. A hajóállomáson a kishajó üzemeltetője 
fogadott minket. Pár szóval ismertette tevékenységüket, a 
látnivalókat, és hogy a hajón milyen szabályokat kell betarta-
ni. Ismertetője mindenki számára érdekes volt, így jó hangu-
latban indultunk hajóutunkra.

A kis hajó egészen az országhatárig ment lefelé a gyors fo-
lyású Dráván. Jobbról és balról az érintetlen ártéri erdőket 
láthattuk, a folyó partján a sok-sok horgászállást, de láttuk 
egy réti sast is felszállni az ártéri erdőben fészkelő sascsaládok 
közül. A kopár fák lakói pedig a kárókatonák vagy kormorá-

nok. Ezek közül is többet láthattunk. A hajóút kb. másfél órás 
volt. Visszatérve a hajóállomáson már szépen terített aszta-
lok vártak minket. Az ebéd sertéspörkölt galuskával, friss fe-
hér kenyérrel, savanyú uborkával, aki kérte, erős Pistával és 
hideg ásványvízzel. Nagyon finom és bőséges volt.

Ezután Harkány felé vettük az utunkat, ott pedig a Viktória 
Cukrászdában fagyiztunk, sütiztünk, kávéztunk.

Következő állomásunk a Máriagyűdi kegytemplom és 
környéke. A látogatóközpontban megnézhettünk egy kisfil-
met a templom történetéről, vásárolhattunk kegytárgyakat, 
képeslapokat. Volt időnk a templom alapos megnézésére, 
imádkozásra, lelki feltöltődésre és gyertyagyújtásra. Aki te-
hette, megnézhette a kálváriát is. Másfél órát töltöttünk itt el.

Délután fél 5-kor indultunk haza.
Ezen a napon is sok szépet láttunk, és nagyon jó volt végre 

egy napot együtt tölteni.
Békefi Ernőné, Napsugaras Ősz Asszonyklub

Végre kicsit kimozdultunk!
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Hivatalosan is felavattuk a vasasi füstölőt

Amikor majdnem két évvel ezelőtt 
elhatároztuk, hogy az elhanyagolt 
vasasi füstölőt a 100. születésnapján 
fogjuk ünnepélyesen felavatni, az 
épület még düledezett, életveszélyes 
volt. Még nem volt pénz, megnyert 
pályázat, tervrajz, csak néhány lelkes 
és elszánt ember, akik hitték, hogy 
az épületbe újra élet költözhet. Az-
tán folyamatosan beindult a dolog, 
a részletekről mindig beszámoltunk 
az újságban. Ha nincs is teljesen 
készen – a vírushelyzet minket is 
hátráltatott –, de látogatható, lehet 
programokat szervezni, kiállításo-
kat rendezni. Az avató előtt néhány 
nappal az áram is be lett vezetve. 

Az átadó ünnepségen Bognár Szil-
via, Pécs város alpolgármestere vág-
ta át a nemzetiszínű szalagot Tóth 
Ádámmal. Szilvia megható beszéde 
mellett még Bánki Károly és Tóth 
Ádám beszélt, és Vörös János kelle-
mes hangját hallhattuk két ide illő 
vers erejéig. A Hrubi család tisztele-
tére és fi atalon elhunyt önkéntesünk-
re emlékezve piros és fehér léggöm-
böket engedtünk a magasba. 

A füstölő eredeti állapotában 
meghagyott sötét szobában régi disz-
nóvágások kellékeiből rendeztünk 
kiállítást. A füstös falakkal körbevett 

régi tárgyak megtekintése közben a 
hangulatot még emeli, hogy az igazi 
füstölt illatot még most is lehet érez-
ni. A kiállítás most is megtekinthető 
előzetes egyeztetés alapján. Csopor-
tokat is szívesen fogadunk.

A nap további részében a fi ata-
loké és a gyerekeké volt a füstölő és 
környéke. Lakatos Norbert, a vak lu-
fi s készített lufi fi gurákat, és közben 

mesélt az életéről és a vakságáról. 
Döbbenetes volt hallgatni, hogy vak-
sága ellenére tanfolyamokra jár és 
lufi hajtogató világversenyeken mé-
retteti meg magát látó társai között. 

A csillámtetoválás és arcfestés 
most is, mint mindig, nagyon nép-
szerű volt. A füstölő logóját sokan a 
karjukra tetováltatták. 

A nap másik izgalmas része az 
origami street art volt. Az origami 

kör egy ügyes kezű csapattal sok kis 
színes virágot hajtogatva feldíszí-
tette a füstölő utca felőli oldalát egy 
olyan formában, hogy az a füstölő 
logóját jelenítette meg. A végered-
mény nagyon különleges és egyedi 
lett. 

Napközben füstölt termékeket és 
Kraft  Tünde fi nom sajtjait lehetett 
kóstolni.

Reméljük, hogy mindenki, aki 
meglátogatta a füstölőt ezen a na-
pon, jól érezte magát és érdekesnek 
találta a kiállítást. Bízunk benne, 
hogy ezután minden évben együtt 
emlékezhetünk a bányásznapon a 
bányászmúltra, hiszen a füstölő is 
szerves része volt a helyiek életének 
a bányászat virágzása idején. 

Tóthné Dobos Éva

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 ve-
hetők 13:00–17:00 óra között



2020. október További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

Születésnap az Asszonyklubban
A Jószerencsét Asszony-
klubban minden alkalom-
mal köszöntjük az aktuá-
lis születés- és névnapos 
tagjainkat. Ez alkalommal 
azonban rendkívüli szüli-
napot tartottunk, hiszen 
szenior rangidős tagunk, 
Szántó Jánosné Etuskánk 
9o. születésnapját ünne-
peltük, aki régi vasasiként 
sok éve már a belvárosból 
buszozik vissza hozzánk a 
klub tagjaként, reméljük, 
még sokáig.

Édes Etuskánk! Az isten 
éltessen erőben, egészség-
ben, boldogságban, és szív-
ből kívánjuk, hogy élj oly soká, míg szeretnél, és szeress élni, míg 
élsz! Boldog születésnapot kívánunk!

Olvasói levél
Tisztelt Szent Borbála Egyesület!

Nagy tisztelettel és köszönettel tartozunk az egyesü-
letnek, hogy azt a csodálatos parkot megvalósították az 
utókornak!

DE! Azt a szörnyű tűzijátékot miért kellett? Csak azért 
írom, mert nekünk, akik ott élünk a közelben, szörnyű 
volt végighallgatni azt a negyedórát. Nem beszélve sze-
gény kis háziállatok félelméről.

Tisztelt egyesületi vezetők! Nekem volna egy javasla-
tom: Mi „csóró” vasasiak, ahol ennyi a szegény ember, 
kisnyugdíjas, beteg, nem is beszélve a közmunkásokról, 
akik szégyenbérért dolgoznak, hogy a környezetünk 
szebb legyen, talán ezeknek az embertársainknak kel-
lene valamennyi összeget juttatni, még akkor is, ha a 
tűzijáték pályázati pénzből van. Ha már a kedves kor-
mányunk igencsak megfeledkezett a szegényekről. 

Biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek nagyobb 
tisztelettel lennének az egyesület iránt, ha így tennének!

Tisztelettel: egy vasasi lakos



10  2020. októberSok Hírünk Van

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
– Október 11. Vasárnap 11.00
– Október 25. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (10. 03.)

Vasárnap (10. 04.)
–
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (10. 10.)

Vasárnap (10. 11.)
–
–

17.00 Igeliturgia

–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 17.)

Vasárnap (10. 18.)
–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 24.)

Vasárnap (10. 25.)
17:00 Mise

–
–

–
–

8.30 Igeliturgia

November 1. 
Mindenszentek

16:00 Temető - 
megemlékezés

15:30 Temető - 
megemlékezés

16:30 Temető - 
megemlékezés

Októberi 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

gYász HÍr

Akik ismerték és szerették

Märcz ÁdÁMnét,
azoknak az evangélikus templomban 2020.10.11. 11:00 órakor 

tartandó istentiszteleten van lehetőségük elbúcsúzni tőle. 
Kérését tiszteletben tartva, szűk családi körben kísértük   

utolsó útjára.  (Családja )

MegeMlékezés

2020. október 27-én (kedden) 16 órakor a vasasi templomban  
szentmise keretében  emlékezünk meg 

KisKőrösiné Wesz Teréziáról, 
aki áprilisban hunyt el, és a járványügyi előírások miatt   

zártkörű temetése volt.

h i t é l e t
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SpORthÍR

Kertészeti tanácsok októberre
Október elején elkezdhetjük a dió és a mandula szüretét. A lehullott 
termést minél hamarabb szedjük össze, és szellős, száraz helyen tárol-
juk. Felszedhetjük a káposztaféléket, végleg takarítsuk be a fejes sa-
látát, babot, répát, burgonyát. A letermett zöldségágyások őszi ásását 
is elkezdhetjük, szerves trágyázást is végezhetünk. Október közepe 
felé még egyszer nyírjuk le a füvet, és szintén szórhatunk rá szerves 
trágyát. Október vége felé szedjük le a téli almafajtákat is. Ültessük 
ki a téli salátapalántákat. Ültessük el a fagytűrő gyümölcsfacsemeté-
ket, díszfákat, díszcserjéket. Ha kell, öntözzük is őket. Október végén 
nyílik a krizantém, ez idén az utolsó virág. Díszíti a kertet, de szép 
csokrot készíthetünk belőle a vázába, esetleg szeretteink sírjára.

Gévay János könyve alapján szerkesztette Taar Ilona

„Miért rohanna, ha gyalogolhat is?!”

VII. Märcz Róbert Nemzetközi Gyalogló Emlékverseny
október 18-án, vasárnap 10:00 órától

RAJT:
a Berze Nagy János Kultúrház előtti térről

Versenyútvonal: Pécs-Vasason, a Szövetkezet-Kút utcában.
• Felnőttek 5, 10 km-es gyaloglóversenye
• Utánpótlás korúak 3 és 5 km-es gyaloglóversenye
• Amatőr iskolai és felnőtt 1 és 2 km-es versenyek

Időrend:
11:00 10 km női, fér� , felnőtt, junior
  5 km női, fér� , i� úsági
12:00 3 km újonc, serdülő leány, � ú,
  1 km gyermek, leány, � ú
12:30 1 km és 2 km amatőr felnőtt és iskolai gyaloglóverseny.

A versenyen riói olimpikonok is részt vesznek!

Récsei Rita és Venyercsán Bence olimpikontársaimmal is találkozhatsz! Lesz lehetőség közös fotózásra 
és dedikálásra. Várlak! Mi biztosan ott leszünk!

Versenyközpont:
Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház
7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.
Nevezés: sropii@gmail.com
info@kobeko.hu

Rendező:
Bányász Torna Club Sportegyesület
Srp Gyula elnök
7691 Pécs-Vasas, D utca 3.
Telefonszám: 20/322-8215
E-mail: sropii@gmail.com

Futóhír
Sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán 
megrendezik-e az idei budapesti Wizz 
Air félmaratonversenyt, ami az egyik leg-
nagyobb  tömegsportrendezvény Euró-
pában. Szerencsére a biztonsági előírások 
betartása mellett meg lehetett tartani, és 
újra született egy vasasi siker is. Schneider 
Pál immár szokásosan – jó eredményt ért 
el.1.39.50.-es idővel meg is nyerte a korosz-
tálya bajnokságát. Gratulálunk, sok továb-
bi jó futást és versenyt kívánunk!

A szerkesztőség
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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

Mesi kozmetika!
A hagyományos kozmetikai 

kezeléseken kívül (pl.: arctisztítás, 
arcmasszírozás) speciális 

kezelésekkel, elektrokozmetikai 
kezelésekkel, illetve férfi kozme ti-
kával, gyantázásokkal, szempilla-

szemöldök festéssel és formázással 
várok minden kedves érdeklődőt 

Vasason, a Szövetkezet utca 15. szám 
alatt. Érdeklődni, bejelentkezni a 06-
70-617-5098-as telefonszámon lehet. 

Forduljanak hozzám bizalommal. 
Horváth Emese kozmetikus

Teri – Turi
Nyitvatartás:  

Hétfő – Péntek: 8:00-17:00  
Szombat: 8:00-14:00

7691 Pécs, Nevelők u. 4 
Folyamatos akciók

MÁGIKA MOBIL FODRÁSZDA
Otthonában, kényelmesen, a higiéniás 

előírásoknak megfelelően elkészítem frizuráját.                                                                          
Festés, vágás, dauer stb.                                                                                    

Keressen bizalommal!

Telefon: +3630/376-3404

MIklós
FOdrászat
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

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!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
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Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
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 2100 példányban
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• somogyi, vasasi és hirdi patika
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   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838  
    info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
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