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5. Retro Bányásznap 2021. 09. 04., Szent Borbála Park
 12 óra Körhinta, büfé, zene
 12.30: Vasasi Bányász Fúvószenekar
 13.00: Szent Borbála-Emlékmű avatása, koszorúzás
 14.00: Millich József zenés-táncos kavalkád
 15.15: Bányászszív Dalcsapat
 16.00: Pécs Város Mazsorett
 16.45: Csillag Mazsorett Egyesület
 17.30: Csajághy Szabolcs és Csajághy Miklós operettek
 19.00: Rudán Joe Akusztik
 20.30: Tűzijáték

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

Magyarok kenyere
A Magyarok kenyere rendezvény augusztus 20-hoz, az új ke-
nyér ünnepéhez kapcsolódó program, mely kifejezi a magyar 
nemzet összetartozását, és jelentős a karitatív szerepe is. A 
program keretében Magyarország összes megyéjéből, vala-
mint a Kárpát-medence magyarlakta területeiről összegyűj-
tik a felajánlott búzát, majd az ünnepélyes összeöntés és őrlés 
után készítik el az augusztus 20-i ünnepi kenyeret Pécsett. 
2010-ben indult el a kezdeményezés, amelynek hatására 
2011-ben már 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze, és az ebből 
őrölt lisztből sütötték az országos augusztus 20-i ünnepi ke-
nyeret és cipókat. A megmaradt lisztet a Böjte Csaba vezette 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, az általuk nevelt több 
ezer gyerek négyhavi étkezésének támogatására.
2012-ben 130 helyről érkezett a gabona:  városok,  agrárka-
marák, cégek, magánszemélyek több mint 20 tonna búzát 
ajánlottak fel. A Testvérvárosok Országos Szövetsége segít-
ségével Székelyföld nagy részét is bevonták az akcióba. A 
Pécsről Budapestre szállított ünnepi nagykenyeret Erdő Pé-
ter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
érseke áldotta meg a Szent Jobb-körmeneten. A Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány 14 tonna lisztet kapott.
2013-ban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is bekap-
csolódott a jótékony kezdeményezésbe. Immár közel 400 tele-
pülésről küldték a búzát, kb. 100 tonna gyűlt össze. Ennek az 
évnek a különlegessége a „vendégkovász” volt: a Hargita megyei 
Oroszhegy településről érkezett kovász felhasználásával készül-
tek az ünnepi kenyerek és cipók. Az ünnepélyes kenyéráldást 
dr. Udvardy György pécsi megyés püspök, valamint Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes közösen végezte. Az összegyűlt lisztből 
a dévai gyerekek egész éves kenyérszükségletét fedezni lehetett, 
sőt 5 tonna jutott a Pécs környéki és baranyai családoknak is.

2014-ben  44 állomáson várták a gabonát. Ebben az évben  
csaknem 215 tonna búza érkezett 420 magyar és 51 hatá-
ron túli településről, így már nemcsak a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványt, hanem a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthon lakóit, a Baranya Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ 200 gyermekét, valamint az Oltalom 
Egyesület rászorulóit is részesítették lisztadományban. A ko-
vászt a kárpátaljai Verbőc  küldte, a szükséges só pedig az 
erdélyi Parajdról érkezett. A program egyik nagy eredménye, 
hogy immáron harmadik éve az augusztus 20-ai budapesti 
Szent Jobb Körmenet nagy, 5 kg-os kenyerét is a Magyarok 
kenyere programból adták, melyet Erdő Péter bíboros áldott 
meg. Az augusztus 20-i ünnepen fellépett a Pécsi Balett és a 
Misina Néptáncegyüttes, Tolcsvay László énekes, zeneszerző 
pedig külön erre az alkalomra írt dalát adta elő.
2015-ben  a Vajdaság is csatlakozott a kezdeményezéshez. Újból 
megduplázódott az adományozott búza mennyisége: összesen 
440 tonna búza gyűlt össze 47 gyűjtőponton, mintegy 3100 ha-
táron inneni és túli adományozótól.  Az ország minden megyé-
jéből érkező és a külhoni területeken termelt gabona egy részét 
a mohácsi Szent Miklós vízimalomnál öntötték össze, majd az 
ebből a lisztből készült, a vajdasági Bácskatopolyáról érkezett 
kovász és az erdélyi Parajdról küldött só felhasználásával sü-
töttek kenyeret. Az őrlés ebben az évben  már 20 malomban 
történt, ennek megfelelően a fuvartávolságok lecsökkentek, az 
adományozotti kör pedig rendkívüli mértékben kibővült.
2016-ban  a kezdeményezés beindult Felvidéken és Észak-Er-
délyben is. Az összeöntési ünnepséget augusztus 7-én tartot-
ták, a Pécshez közeli Orfű malommúzeumában. Az augusztus 
20-i kenyerekhez a felvidéki Gútáról érkezett Baranyába a ko-
vász, a sót ismét az erdélyi Parajdról küldték, elkészítéséhez 
a legmagyarabb folyóként emlegetett Tisza forrásvidékéről 
származó vizet használtak. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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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, Perczel M. u. 2.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Képviselői hírek
A következő közgyűlés szeptember elsején a városnapi ünnepség keretében lesz, de előtte volt egy rendkívüli köz-
gyűlés is j ú l i u s 13-án. A képviselői facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol 
üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

 KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 
közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. 
Köszönöm nem csak a KÖR-ös kollégáimnak, de kife-
jezetten a BIOKOM-os közfoglalkoztatottaknak, mert a 
szerény lehetőségekhez képes mégis szép, rendben tar-
tott „falukép” az ők kezük munkáját dicséri.
 Amíg a veszélyhelyzet tartott, addig ONLINE FOGADÓ-

ÓRÁ-kat tartottam csütörtökönként, ez megszűnt, így 
már voltak fogadóórák is 2021. július 12-én, kedden a 
Hősök terén és Fehérhegyen, július 13-án, szerdán Hir-
den, és július 14-én Somogyban összevontan Vasassal 
együtt. Köszönöm az aktív részvételt, legközelebb szep-
temberben lesz fogadóóra. Kérem oda is jöjjenek, keresse-
nek, addig is elérhető vagyok, hívjanak telefonon a 30/210-
8120 vagy Messengeren és Viberen egyaránt, vagy írjanak 
berenyi.zoltan@ph.pecs.hu e-mailt.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:

o Önkormányzat TV élő online közvetítése (VIDEÓ)
Botrányos ülés, szétszakadó és belharcokkal telített város-
vezető frakciók, polgármester kizárása, alpolgármester le-
váltása, se nyilvános élő online közvetítés, indokolatlan ÚJ 
napirendek, mindjárt 6 (hat), új alpolgármesterek mindjárt 
2 (kettő) is, és egy méltóságon aluli felmentése, bővebben, 
fenti linken „élőben” visszanézhető
Online tartalom, KLIKK

o Megújult többek közt a hirdi Zártkerti út, KLIKK az 
online tartalomért, képek alább.

Több más kisebb-nagyobb útjavítást is elvégzett területün-
kön kezdeményezésemre – amire az önöktől kapott jelzé-
sek késztettek intézkedésre – a BIOKOM. Köszönet mun-
kájukért, remélem, tovább épülnek-szépülnek a jelenlegi 
nehézségeink ellenére „falvaink”.

A következő közgyűlés szeptember elsején a városna-
pi ünnepség keretében lesz, addig is figyeljék képviselői 
oldalamat, kövessék az oldalt, ahol további videós-képes 
tartalmakat találnak! Ehhez mindössze csak egy lájkot 
kell nyomni és természetesen továbbra is az alábbi elér-
hetőségen állok rendelkezésre:
Facebookon: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 0630/210-8120

Képviselői hírek
A következő közgyűlés szeptember elsején a város napi ünnepség keretében lesz, de előtte volt egyrendkívüli köz-
gyűlés is, j ú l i u s 13-án. A képviselői facebook oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol 
üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

fenti linken „élőben” visszanézhető

o BaMa riportja
o Pécs Aktuál tudósítása
o Pécsért riportja

További riportok, videók a FB-oldalamon

Aki illegális fakivágás, hulladéklerakás vagy egyéb a kö-
zösségi életet veszélyeztető információval rendelkezik, 
jelezze, hívjon telefonon, bejelentéseket az ingyenesen 
hívható anonim telefontanúra:

+36-80/555-111 vagy a 112-es segélyhívón, vagy ide ne-
kem az ismert elérhetőségeken 0630/210-8120, vagy írjon 
üzenetet, vagy e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

A következő közgyűlés szeptember elsején a város napi 
ünnepség keretében lesz, de előtte rendkívüli közgyűlés 
lesz  j ú l i u s-ban, jöjjenek a fogadóórákra, addig is figyel-
jék képviselői oldalamat, kövessék az oldalt, ahol továb-
bi videós-képes tartalmakat találnak! Ehhez mindössze 
csak egy lájkot kell nyomni, és természetesen továbbra is az 
alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:

Facebookon: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 0630/210-8120

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
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Megváltozott a számlaszámunk! 10102440-71927700-01005007 Budapest Bank
Mostantól már bank és SZÉP kártyával is fizethetnek nálunk!
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(Folytatás a következő számban)

Császár Leventének tavaly jelent meg a komlói meséje. Fő témája a Komlosaurus, amelyről ugye tudjuk, hogy 
igazából Vasassaurus, mivel a lábnyomot nem Komlón, hanem itt találták, csak a komlóiak lecsaptak rá. A szerző 
a történetet némileg átírta, hogy a vasasiak is magukénak érezhessék. A mesét részleteiben közöljük. 

Császár Levente

SÁRKÁNYOK, ÓRIÁSOK, TÖRPÉK
A mese alapját dr. Pesti János „A Mecsek óriásai” c. népmonda gyűjtése, a „Komlo-, illetve Vasassaurus” mesés történe-
te, valamint a bányászatot körüllengő „Bányamanó históriák” egyvelege adja.

Mikor már az összes Kőmorzsoló ott tolongott körü-
lötte, egyszer csak megnyílt a föld, és a Kőmorzsolók egy 
hatalmas, kivájt tárnába zuhantak. Sűrű por szállt fel, 
ahogy a súlyos testek beleestek a mély, föld alatti üregbe. 
Mindent feketeség borított. Hiába próbálkoztak, hogy 
elérjék a lyuk peremét, nem sikerült olyan magasra ug-
raniuk. A tárna fala meredek és omlós volt, állandóan 
bedőlt, így felmászni sem tudtak, hiába tartottak egy-
másnak bakot, vagy állt egyik a másik vállára. S a tárna 
peremén a Fanyűvők sem érték el társaik kinyújtott ke-
zét, hogy segítségükre legyenek.

Dühöngtek a pórul járt Kőmorzsolók, hogy így rá-
szedték őket. Kiabáltak, szitkozódtak, rugdalták a fe-
kete port a tárna alján, mindhiába. Átkozták a törpék 
csalafintaságát, viszont a csapdából nem tudtak szaba-
dulni.

10. Az óriások feladják

S ezzel még korántsem ért véget a Kőmorzsolók megpró-
báltatása. Hatalmas, fülsiketítő robaj rázta meg a levegőt, 
majd a tárna oldala beomlott, s maga alá temette a csap-
dába csalt ellenséget.

A felszínen maradt Fanyűvők először nem akartak 
hinni a fülüknek, majd a szemüknek sem. Mi volt ez a 
hatalmas robbanás? S mi történik ott lenn a lyukban? 
Hiába kiáltoztak társaiknak, betemette őket a fekete föld.

– Varázslat! – kiáltott Kitépő. – Ezek a gonosz kis tör-
pék elvarázsolták fegyvertársainkat. Meg kell bosszul-
nunk őket! – recsegte teli torokból.

Ráadásul azt is látták, hogy kincsnek semmi nyoma, 
mindent feketeség borít ott lent.

– Bolond beszéd volt a kincs, hisz nincs itt se arany, se 
ezüst, se gyémánt, csak ez a fekete föld borít be mindent! 
– kiáltotta dühösen Kitépő.

– Menjünk, mielőtt minket is elvarázsolnak – hallat-
szott innen is, onnan is. – Keressük meg inkább a titkos 
bányalejárót.

A Fanyűvőkben forrt a düh, amióta látták betemetett 
társaikat a beomlott tárnában.

– Igen, keressük meg a lejárót és bosszuljuk meg a 
többieket.

11. A mérgesgáz

A Fanyűvők ismét szétszéledtek, hogy megleljék a titkos 
lejárót. Egyszer csak Kitépő szalad visszafelé, döngött a 
föld léptei alatt.

– Gyertek, találtam valamit! – üvöltötte már messzi-
ről, mire a társai nyomban nekiindultak.

Kitépő egy elhagyatott vájatra bukkant.
– Nézzétek! – mutatta. – Biztos ez a lejárójuk.
Egymás után beléptek az óriások a vágatba. Kicsit 

meg kellett görnyedniük, de azért lépésben tudtak ha-
ladni. Útközben erősen fogadkoztak, hogy most aztán 
jól elbánnak a hitvány kis törpékkel, majd fokozatosan 
elcsendesedtek. Egyszer csak már nem hangoskodott 
egyikük sem. Hirtelen fáradtság vett rajtuk erőt. Le kel-
lett, hogy üljenek, sőt, többen le is feküdtek a vájat aljára. 
Bután néztek egymásra, nem értették, mi történik velük.

Nem is érthették, hiszen a törpék Kacaj vezetésével a 
föld mélyének mérgesgázát engedték a csapdának hasz-
nált járatba, amit azért szélesítettek ki, hogy az óriásokat 
becsalják. A lépre csalt Fanyűvők a csaléteknek használt 
vájatban örök álomra hajtották a fejüket.

12. Akcióban a törpék

Időközben a Vasgyúrók megérkeztek a sárkányok tavá-
hoz. Hatalmas csata bontakozott ki. A sárkányok hegyes 
fogaikat, félelmetes agyaraikat, vastag farkukat használ-
ták fegyverként. De hiába a borotvaéles fog, a hegyes 
agyar, s a kemény, pikkelyes farok, a Vasgyúrók dárdái és 
kardjai ellen csak nehezen tudták felvenni a harcot. A há-
rom óriásnemzettség közül ők voltak a legharciasabbak.

Villogtak az óriások kardjai, csattogtak a sárkányfo-
gak. Rettenetes volt a küzdelem. Már-már úgy tűnt, hogy 
a felfegyverkezett Vasgyúrók győznek, amikor a bokrok-
ból gömbölyű bőrlabdák záporoztak elő, amelyekből égő 
kanócok lógtak ki. A törpék dobálták az óriásokra a saját 
maguk készítette salétrombombáikat. A robbanások zaja 
pont akkora volt, mint amikor beomlasztották a csap-
dának szánt tárnát. A robbanások ereje a fákat tövestül 
csavarta ki. A Vasgyúrók teljesen megzavarodtak.
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Sporthír

2017-ben a gyűjtés  rekordot döntött: a 3900  magyarországi 
és határon túli magyar gazdálkodó mintegy 600 tonna búzát 
gyűjtött össze, így az őrlés után 360 tonna liszt állt rendelke-
zésre karitatív célokra.
2018-tól a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége átvette a program lebonyolításának jogát, egyúttal 
a Magyarok Kenyere Alapítványt is.  A program társadalmi 
sikerét és összekovácsoló erejét bizonyítja, hogy az adomá-
nyozott mennyiség mellett az adományozó gazdák száma is 
jelentős növekedésnek indult. A 19 megyéből és 12 határon 
túli régióból 5019 adományozó, 2760 magyarországi és 2259 
határon túli, 605 tonna búzát ajánlott fel, amelyből végül 360 
tonna lisztet tudott a program szétosztani a karitatív szerve-
zeteknek. A liszt egy részét 2018-ban is a program kiemelt 
kedvezményezettjei kapták, de a korábbi évekhez hasonló-
an ismét lehetőség nyílt arra, hogy minden magyarországi 
megye egy vagy több karitatív szervezete is részesüljön az 
összmagyar lisztadományból. Az év nagy sikere, hogy a Ma-

gyarok kenyere – 15 millió búzaszem programot a „példaér-
tékű nemzetegyesítő szolgálatáért” 2018. szeptember 29-én 
Magyar Örökség címmel tüntették ki.
2019-ben az alapítvány legfőbb célkitűzése volt, hogy a Kárpát-
medencei magyarok mellett a nyugati, tengerentúli szórvány 
magyarságot is bevonja az adományozásba. A Kárpát-medence 
megyéi és az elszakított országrészek egy-egy zsák búzát küld-
tek az ünnepi rendezvényre, ahol népzenei műsorokkal kísérve 
egyesült szétválaszthatatlanul a határon inneni és túli magyar-
ság keze munkája. Az adományok kiszállítása után került sor a 
Magyarok kenyere Program záróünnepségére, hagyományosan 
egy külhoni településen, ezúttal a kárpátaljai Nagydobronyban.  
A program sikerességét mutatja, hogy minden eddiginél több, 
összesen közel 5700 – 3551 magyarországi és 2117 határon túli 
– magyar gazda ajánlott fel búzaadományt. 2020-ban már 1000 
tonna búzából készült a liszt, a felajánlott mennyiség 10 év alatt 
megszázszorozódott! Látszik, hogy egy jó kezdeményezés mellé 
mindig vannak jó emberek, akik odaállnak.

Forrás: Wikipédia

Folytatás, az 1. oldalról

Sziasztok mindenkinek! 
Augusztus 14-én újabb nagy napra ébredünk, ritka, hogy egy sportklub 100 évet megéljen. Rengeteg pozití-
vum, siker és kudarc után is talpon tudtunk maradni. A sikeres jövő érdekében töltsünk el egy kellemes napot!
Programjaink:
 09–11 óráig Kutya-szépségversenyt és -vásárt, tartunk, „Egyszer volt Vasason kutyavásár címen!”
 12:00  A Tizenegyesrúgórugó-verseny selejtezői lesznek.
 14:00 Gyerekek ügyességi versenye. 
 15:00 Erősemberek-bemutatója. 
 16:00 Táncbemutató. 
 16:45 A Vasasi Bányász elnöke, Srp Gyula mond köszöntőt.
 17:00 A Bányászszív Dalcsapat műsora, majd a játék indításaként a Bányászhimnusz hangzik el.
 17:30 A nap legnagyobb eseménye, a Vasasi Bányász – Ferencváros öregfiúk derbije. 
  A szünetben a Tizenegyesrúgórugó-verseny döntősei rúgnak kapura a Ferencváros kapusának a végső  
  győzelemig. Utána találkozás a Fradival, élménybeszámolók. 
Minden program ingyenes. • A meccset érvényes belépővel lehet megtekinteni. • Jegyek elővételbe 1000 Ft,  
a helyszínen 1200 Ft-ért vásárolhatók. • Lesznek még vacsorajegyek (belépő + vacsora + egy ital 2500 Ft. 
Mindenkit szeretettel várunk. • Jegyek kaphatók a Mosoly sörözőben, illetve a 06-20-342-4514 telefonszámon.
Mert múlt nélkül nincs jövő!                   Károly Deák (Kuna)
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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 
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Augusztus 8. Vasárnap 11.00
– Augusztus 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird 
(Ref. templom)

Szombat (07.31.)
Vasárnap (08.01.)

–
–

–
–

–
8:30 Mise

Szombat (08.07.)
Vasárnap (08.08.)

–
–

17.00 Igeliturgia
–

–
8:30 Mise

 Szombat (08.14.)
Vasárnap (08.15.)

–
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (08.21.)
Vasárnap (08.22.)

17.00 Igeliturgia
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (08.28.)
Vasárnap (08.29.)

–
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Augusztusi miserend
A hirdi katolikus szentmisék és igeliturgiák 

a hirdi református imaházban kerülnek  megtartásra!
Személyi és területi változások 2021. augusztus 1-től!

– Az újonnan alapuló Hosszúhetényi Plébániához augusztus 1-től Pécs-
Gyárvárostól elcsatolják a hird-i, a vasas-i, a somogy-i és a pereked-i 
filiákat, templomokat. Az egykori gyárvárosi káplán, Bartha Zsolt kapott 
plébánosi kinevezést Hosszúheténybe!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus 
Plébánia 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-gyárvárosi Római Katolikus Plébánia 
Somogyi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51400006 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Várjuk a fiatalokat a Somogyi Bányász asztalitenisz-csapatába
Szakosztályunk ismét foglalkozik utánpótlás-neveléssel, továbbra is várjuk a fiatalokat edzéseinkre. A tanítás 
és az edzés teljesen ingyenes. Az edzésekre hétfőn és szerdán 16–18 óra között várjuk a fiatalokat. Jelentkezni 
Danis Imre szakosztályvezetőnél lehet a 06/30-559-4524 telefonon.       Bocz József

A szertartások rendje változhat! Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel  
a templomi hirdetéseket és hirdetőtáblákat!

Újra élet van a kultúrházakban
Hosszú szünet után újra működik a Baba-mama klub. Csü-
törtökönként 9-től 12 óráig a Berze Művelődési Házban (Va-
sas, Szövetkezet u. 13.) jönnek össze az anyukák és a babák.

Augusztusban újra indul a Darts klub. Várjuk a régi és az új 
tagok jelentkezését. Részletek később a Facebook Kobeko ol-
dalán, vagy az info@kobeko.hu e-mail-címen lehet érdeklődni. 

A vasasi Kistamás Gyula Könyvtár is újra várja az olva-
sóit, ahol nemcsak könyvek, de újságok, magazinok is meg-
találhatók minden kedden 16.30-tól 17.30-ig. Bencze J. u. 6. 

h i t é l e t
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2021. augusztus További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

Sporthír

100 éves a Vasasi Bányász TC Egyesülete

CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG
A Vasasi Bányász TC Egyesület asztalitenisz-szakosztálya és a PKK Kodály Zoltán Művelődési Ház 
megemlékező ünnepséget szervez az egyesület 100 éves fennállásának megünneplésére, melynek ke-
retében megrendezésre kerül az id. Bocz József-emlékverseny is, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

Az ünnepség 2021. augusztus 21-én lesz a Kodály Művelődési
Házban, Pécs-Somogy Bányatelep. 

Rendezvényünket megtiszteli két világbajnok asztaliteniszező: 
Gergely Gábor és Klampár Tibor 

PROGRAM
 13:45-től  Vendégek, meghívottak érkezése
 14:15-kor   Ünnepi megnyitó beszédek és a vendégek köszöntése:
 Pataki Tamás, a PKK Sportegység vezetője, Nyőgéri Lajos alpolgármester úr, 
 Srp Gyula elnök úr és Bocz József játékos 
 Bányászhimnusz és a Bányászinduló a Bányászszív Dalcsapat előadásában

 15:00-tól  Bemutató mérkőzés (világbajnokok egymás között) 
 15:15-től  Mindenki pingpongozik (ütésváltások a világbajnokokkal)
 15:30-tól  Ebéd (aki nem pingpongozik – ebédel) 
 16:00  Bognár Szabolcs operetténekes, a Bányászszív Dalcsapat és a Kavicsok együttes műsora
 20:00  A nap zárása 

A meghívottak számára ebédet biztosítunk, melynek ára 1500 Ft, az igénylést és a pénzt 
legkésőbb augusztus 13-ig kérjük leadni, hétfő, szerda vagy pénteki napokon 16–19 óra között 

a Kodály Művelődési Házban tartandó edzéseken Danis Imrének (30/559-4524)
vagy Bocz Józsefnek (30/2666-653). 

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
Rendezvényünk fővédnöke Nyőgéri Lajos P. M. J. V. alpolgármestere,

védnöke Berényi Zoltán önkormányzati képviselő
Támogatók: Pécs M. J. Város Önkormányzata, Pécsi Kulturális Központ, Vasasért Egyesület 
   (KoBeKo M. K. ), Budai Lajos, Tornyos Pékség, Timi-Market, Bocz Nyomda ipari K� ., 
   Vasasi Gyógyszertár, Tom Market Vasas, Ruzsisics Ferenc

MEGHÍVÓ

A színpadot a látogatók 
részére tartjuk fenn, 
onnan nézhetik a mér-
kőzéseket. Jó idő esetén 
a zenés műsort a  mű-
velődési ház udvarában 
rendezzük.

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

100 éves a Vasasi Bányász TC Egyesülete

CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG
A Vasasi Bányász TC Egyesület asztalitenisz-szakosztálya és a PKK Kodály Zoltán Művelődési Ház 
megemlékező ünnepséget szervez az egyesület 100 éves fennállásának megünneplésére, melynek ke-
retében megrendezésre kerül az id. Bocz József-emlékverseny is, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

Az ünnepség 2021. augusztus 21-én lesz a Kodály Művelődési
Házban, Pécs-Somogy Bányatelep. 

Rendezvényünket megtiszteli két világbajnok asztaliteniszező: 
Gergely Gábor és Klampár Tibor 

PROGRAM
 13:45-től  Vendégek, meghívottak érkezése
 14:15-kor   Ünnepi megnyitó beszédek és a vendégek köszöntése:
 Pataki Tamás, a PKK Sportegység vezetője, Nyőgéri Lajos alpolgármester úr, 
 Srp Gyula elnök úr és Bocz József játékos 
 Bányászhimnusz és a Bányászinduló a Bányászszív Dalcsapat előadásában

 15:00-tól  Bemutató mérkőzés (világbajnokok egymás között) 
 15:15-től  Mindenki pingpongozik (ütésváltások a világbajnokokkal)
 15:30-tól  Ebéd (aki nem pingpongozik – ebédel) 
 16:00  Bognár Szabolcs operetténekes, a Bányászszív Dalcsapat és a Kavicsok együttes műsora
 20:00  A nap zárása 

A meghívottak számára ebédet biztosítunk, melynek ára 1500 Ft, az igénylést és a pénzt 
legkésőbb augusztus 13-ig kérjük leadni, hétfő, szerda vagy pénteki napokon 16–19 óra között 

a Kodály Művelődési Házban tartandó edzéseken Danis Imrének (30/559-4524)
vagy Bocz Józsefnek (30/2666-653). 

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
Rendezvényünk fővédnöke Nyőgéri Lajos P. M. J. V. alpolgármestere,

védnöke Berényi Zoltán önkormányzati képviselő
Támogatók: Pécs M. J. Város Önkormányzata, Pécsi Kulturális Központ, Vasasért Egyesület 
   (KoBeKo M. K. ), Budai Lajos, Tornyos Pékség, Timi-Market, Bocz Nyomda ipari K� ., 
   Vasasi Gyógyszertár, Tom Market Vasas, Ruzsisics Ferenc

MEGHÍVÓ

A színpadot a látogatók 
részére tartjuk fenn, 
onnan nézhetik a mér-
kőzéseket. Jó idő esetén 
a zenés műsort a  mű-
velődési ház udvarában 
rendezzük.

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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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  
   info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: info@shvonline.hu 

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

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1700 Ft/kg

repceméz: 1800 Ft/kg
hársméz: 1800 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1800 Ft/kg
akácméz: 2800 Ft/kg

fenyő méz:2800 Ft/kg,
Propolisz tinktúra kapható!

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

Apró

eriKA FoDrÁSZAt

MANIKŰR,
pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján

72/267-723, 06-30-824-5663

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306 
06-30-937-9943

Mesi kozmetika
Kozmetika nőknek, férfiaknak 

és tiniknek. Arctisztítás, 
arcmasszázs, arcvasalás, ránckezelés, 

speciális kezelések, szőrtelenítés, 
szempilla lifting…

Bővebb információ, bejelentkezés, 
36-70-617-5098.

Vasas, Szövetkezet u. 15.
HorvátH EmEsE, kozmetikus

S z é p ü l j ö n  o t t h o n á b a n !
Előre egyeztetett időpontban ottho-

nában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás, vala-

mint festés, melír, dauer.
Mágika Mobil FodráSzda, 

ami csak az ön kényelméről szól.
tel.: 30/376-3404

Pedikűr
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona: 20/412-4748

Szent Borbála táró megtekintése
előzetes

bejelentkezés 
alapján:

Fejes József 30/692-0095
Orosz Ferenc 30/307-0555
Schiffler Károly 20/956-0186

Jó szerencsét!
Vasasi Szent Borbála EgyesületMIKLÓS

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

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
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  
   info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: info@shvonline.hu 

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.

eriKA FoDrÁSZAt

MANIKŰR,
pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján

72/267-723, 06-30-824-5663
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