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Megújult a vasasi iskola udvara

Újabb bizonyíték arra, hogy ha összefogunk, igenis el le-
het érni régen vágyott álmokat.

Régóta problémát okozott az iskolában, hogy tavasztól 
őszig a gyerekek az udvaron a játszástól felverik a port, 
illetve koszosan mennek haza. Ősztől tavaszig viszont az 

udvar csupa sár, ami a cipőkbe beragad, a folyosók és 
tantermek padlózatán sárhegyek voltak láthatók. 

Pár telefon után lehetőséget kaptunk arra, hogy a se-
lejtes gumilapokból kiválaszthassunk sokszor teljesen 
hibátlan darabokat, és 8 tanulónk, valamint a Gelencsér 
házaspárnak köszönhetően elhozzuk azokat. A teljes 
felső tagozat részt vett az autó lepakolásában, valamint 
csatárláncban a helyszínre juttatásában.

Iskolánk udvarosa próbálta a munka megkezdése előtt 
a helyszínt síkba hozni, hogy mire október 23-án a segít-
ség megérkezik, viszonylag egyenletes legyen a terep.

20 szülő (ebből egy a volt tanítványunk , nevüket az 
iskola Facebook-oldalán név szerint is felsoroltuk) se-
gítségével valósult meg ez a csoda, akik munkaszüneti 
napjukat nem sajnálták ránk áldozni. 

Ezúton is köszönjük munkájukat!
Az iskola tanári kara

Képes beszámoló a szarvasi kirándulásról
A Vasasért Egyesület tagjai, a KoBeKo munkatársak és a Füstölő csapat együtt kirándult Szarvasra egy csodálatos őszi napon. Megnéztük 
a Mini Magyarország Parkot, az Arborétumot, és hajókáztunk a Holt-Körösön a Katalin II. sétahajóval. Köszönjük a lehetőséget a Vasa-
sért Egyesületnek. Ez a nap még jobban összekovácsolta a Vasasi Füstölő megmentéséért szerveződött csapatot.          Tóthné  Dobos Éva
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Képviselői hírek
Közgyűlés október 20-án volt, előtte, október 13-án közmeghallgatás volt, majd másnap a Kommunális Bi-
zottság ülésezett október 14-én. A következő közgyűlés november 17-én, kedden lesz, de még előtte ülésezik 
ez évben utoljára a Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület november 12-én 17 órakor a Berzében. A képvi-
selői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/

	Az október 20-i közgyűlésre a következő 3 kérdést tettem fel:

1. Hova tűnt 5 napirend?
2. Hol marad a szakmaiság és a párbeszéd a közművelődési 
civil szervezetek érdekében?
3. Mit remélhet, remélhet-e még valamit a „Távol-Kelet” 2021-re?
	Polgármester úr nem először nem is érti a kérdést, az-

tán igen, egy jó hír: a V-S-H TT 2021-es költségvetésére 
benyújthatunk tervezési, fejlesztési elképzeléseket, ezt 
Ruzsa alpolgármester úr ígérte meg, és még valami: a Pécsi 
Közművelődési Kerekasztal is remélheti, hogy bevonják 
a civil támogatások, források jövő évi tervezésébe. Ér-
demben csak Ruzsa Csaba alpolgármester nyilatkozott 
pozitívan a településrészeinket illetően, aki kiemelte, hogy 
javaslatkérő levélben várják tőlünk, a területről a fejlesz-
tési, költségvetési igényeket, ennek a levélnek a kiküldését 
október utolsó hetére ígérte.

	Október 1-én tartotta a Vasas-Somogy-Hird Településrészi 
Testület soron következő ülését 17 órakor a Berzében, ahol 
többek közt a képviselői keret felosztása, támogatások meg-
ítélése, településfejlesztési kérdések, közterületi karbantartó 
rendszer aktuális kérdései és lakossági problémák, gondok vol-
tak napirenden. A szűkös és megnyirbált keretből 13 szerve-
zet részesült az általa beadott pályázati kérelemnek megfe-
lelően egyenként mintegy 60.000 Ft-os támogatásban.

	A következő ülésen – november 12-én 17-kor a 
Berzében – többek közt a Vasas-Somogy-Hird Te-
lepülésfejlesztési Kerekasztal javaslatait tárgyal-
juk, és a városi rendőrkapitány és a területileg 
illetékes gyárvárosi őrparancsnok részvételével 
közbiztonsági kérdésekkel kezdjük az ülést. Jöjje-
nek, kérdezzenek!

	KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a 
helyi közmunkaprogramban is folyamatos a mun-
kavégzés. A megkezdett egyeztetések a BIOKOM il-
letékes vezetőivel folyamatosak, a közös, egymást köl-
csönösen 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 segítőkész, de őt, 
őket is (BIOKOM) sújtja, mint ahogy minket is, a 
városi költségvetési megszorítások és az elvonások.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
o Önkormányzat TV élő online közvetítése (VIDEÓ)

http://onkormanyzati.tv/stream/pecs

o Saját oldalamon közgyűlési beszámoló
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3337707256350082

o Sajtótájékoztató és évértékelő az „Óriáskerék” árnyé-
kában (VIDEÓK):
https://www.facebook.com/watch/?v=360336635386740
https://youtu.be/NaqDyBJLgNc
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3327701404017334
http://pecsert.hu/kovari-janos-es-berenyi-zoltan-
az-oriaskerek-arnyekaban-ertekeltek-a-baloldali-
varosvezetes-eddigi-teljesitmenyet/
https://hirtv.hu/.../fejlesztesek-helyett-oriaskerek...
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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

http://pecsert.hu/peterffy-attila-131-bune-a-pecsiek-
rovasara-evertekelo/
http://pecsert.hu/kommentmustra-egyertelmu-a-pecsiek.../

o Polgármester úrnak feltett kérdéseim (ÉLŐ VIDEÓ)
https://www.facebook.com/watch/?v=357624358650097
https://www.facebook.com/watch/?v=674105473249176
https://www.facebook.com/watch/?v=369197157463440

o A Pannon Tv tudósításai (VIDEÓ):
https://youtu.be/o3TnySPUJGg
https://youtu.be/FRgPi1kaQYA

o BaMA napilap közgyűlési tudósítása
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozgyules-
ujabb-belso-konfliktus-a-pecsi-a-varosvezetesben-2942854/

o 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 Pécsi STOP beszámolója költségvetés módosításáról:
https://pecsistop.hu/regio/intezmenyi-koltsegvetes-
modositas-fenntarthato-fejldes-porog-a-kozgyles/505493

o Pécs MA városi kéthetilap közgyűlési beszámolója
https://www.pecsma.hu/top/tuke-busz-arpad-felujitas-
fenntarthato-kozlekedes-ulesezik-a-pecsi-kozgyules/

A következő közgyűlés november 17-én, kedden 
lesz, de még előtte ülésezik ez évben utoljára a Vasas-
Somogy-Hird Településrészi Testület november 12-
én 17 órakor a Berzében, addig is fi gyeljék képviselői 
oldalamat, kövessék az oldalt, ahol további 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

                                                                                                                                                                                                           

 

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 egy új közterületi munkaprogramot 
vezettünk be. 
Amennyiben a területen lévő olyan problémát észlel, 
amely Ön szerint megoldásra vár (pl.: fűkaszálás, 
árkok, patakmedrek, hulladékprobléma, parkgon-
dozás 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/ 
   

          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

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! 
A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület következő – 
ez évi utolsó ülése 2020. november 12-én 17 óra-
kor a Berze Nagy János Művelődési Házban 
lesz. 
Az ülésen a településeink számára fontos ügyek kerülnek 
megtárgyalásra: a városi rendőrkapitány és a területileg 
illetékes gyárvárosi őrparancsnok részvételével közbiz-
tonsági kérdésekkel, az illetékesek részvételével (rend-
őrség, polgárőrség) kezdjük az ülést, majd többek közt a 
Vasas-Somogy-Hird Településfejlesztési Kerekasztal fej-
lesztési terve, az új közterületi közmunkaprogram ta-
pasztalatai, lakossági panaszok és azokra érkezett vála-
szok lesznek napirenden. 
Várunk minden érdeklődő állampolgárt a terem befogadóképes-
ségéig! 
Tisztelettel: 

         Berényi Zoltán s.k.      
          Pécs M. J. V. Önkormányzat 
          1.sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök-tere 
          önkormányzati képviselő 
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A Szent 
Borbála táró 
megtekintése,
tárlatvezetés-
sel. 
Előzetes 
bejelentkezés 
alapján
Orosz 
Ferencnél 
06/30/3070555.

Kertészeti tanácsok 
novemberre

Novemberben a vége felé közeledik a telepíté-
si idény, az ültetéseket a föld átfagyása előtt be 
kell fejeznünk. A fekete és piros ribiszke, a kösz-
méte és a málna telepítését hagyhatjuk utoljá-
ra. A hónap közepe felé már előfordulhatnak 
komoly fagyok, fedjük a szőlőt, kupacoljuk fel 
az új tőkéket, és a fiatal gyümölcsfák, díszfák, 
cserjék tövét is. Ha tudjuk, fejezzük be a kert fel-
ásását. A hónap második felében még duggat-
hatunk fokhagymát, vethetünk rövid tenyész-
idejű zöldborsót, petrezselymet. Ha nem jönnek 
kemény fagyok, akkor átvészelik a telet és sok-
kal előbb fejlődésnek indulnak, mint a tavaszi 
vetések. Helyezzünk ki madáretetőket! Egyre 
több kertben van fügebokor, ennek a fagyérzé-
keny növénynek az ágait is célszerű takarni. Ha 
a kertben minden kész van, foglalkozhatunk a 
szerszámok, gépek rendbe rakásával, az esetle-
ges kerítésjavítással. Így meg tudjuk óvni a nö-
vényeinket az egyre gyakrabban lakott területre 
is betérő vadaktól.

Rendszeresen ellenőrizzük a télire eltárolt 
gyümölcsöket, zöldségeket, nehogy egy-két 
romlott a többit is megfertőzze. Ha már nyá-
ron megdolgoztunk a termésért, élvezzük is az 
eredményét!

Összeállította: Taar Ilona

Őszi gombaszezon
Az idei száraz nyár nem kedvezett az erdei és mezei gombáknak Bara-
nyában, június közepétől októberig nem is lehetett találni a Mecsekben 
semmilyen gombát a szárazság miatt. A májusi eső ugyan meghozta egy 
rövid időre a korai gombákat, hisz május közepétől június elejéig volt 
vargánya, piruló galóca, rókagomba, galambgomba és mezei gombák 
is, de a bőség hamar elmúlt. Hiába esett nyáron az eső több alkalommal 
is, és meleg is volt, a gombák mégsem tudtak kifejlődni, mivel elmaradt 
az esőutánpótlása, így az erdő hamar kiszáradt. Míg nálunk semmilyen 
gomba nem volt, addig Zala megyében, a Bükkben, a Mátrában, Zemp-
lénben egész nyáron gombadömping volt az oda lehulló sok csapadék 
és meleg miatt.

Az októberi csapadéktól előbújtak az őszi gombák, nagy mennyiség-
ben volt nagy őzláb, karcsú őzláb, piruló őzláb, petrezselyemgomba és 
ezeken kívül még kevés ehető és nagyon sok mérgező gomba. A Pécsi 
Vásárcsarnokban minden nap tartanak ügyeletet a szakértők, hétköz-
naponként reggel fél hattól tizennégy óráig, szombaton reggel fél hattól 
délig, míg vasárnap 17.00 és 19.00 óra között várják a gombát gyűjtőket, 
hogy bevizsgált, ehető gomba kerülhessen az asztalukra.
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Egy gombnyomással tehet Ön is a szemét felszámolásáért!
Tisztelt lakosok!
Tudjuk, hogy az itt élők többsége tiszta, rendes ember, aki rend-
ben tartja saját házát, udvarát, és az utcán, erdőben sem szemetel. 
De sajnos van egy kisebbség, akik trehányságból, igénytelenség-
ből, vagy „takarékosságból” mindenfelé szétszórják a szemetüket, 
a mcdonaldos zacskótól kezdve a kibelezett hűtőszekrényig, épí-
tési törmelékig mindent. Ez nagyon elcsúfítja a buszmegállókat, 
bekötőutat, az erdőt, rontja mindenki közérzetét. Sajnos ez orszá-
gos jelenség, ezért most a kormány elhatározta, hogy komolyan 
nekilát az illegális szemétlerakók felszámolásának. Kifejlesztet-
tek egy mobiltelefonos applikációt, amely ingyenesen letölthető 
bármelyik okostelefonra. Egy egyszerű regisztrációt követően le 
kell fényképezni a talált szemetet, néhány szóban leírni a jellegét 
(háztartási, építési, veszélyes hulladék stb.), és rányomni a kül-
dés gombra. A telefon helymeghatározója segítségével be lehet 
azonosítani a szemét pontos helyét. Éljünk ezzel a lehetőséggel, 
tisztíttassuk meg a környezetünket!

A vasasi bekötőút mentén, a vasúti átjáró melletti szemét-
domb egy részét már elhordták egy ilyen bejelentés nyomán!

A HulladékRadar mobilalkalmazás célja az illegális hulladék-
lerakó helyek bejelentési lehetőségének biztosítása Magyarország 
lakosai számára. Állítsuk meg együtt az illegális szemétlerakás 
terjedését! Csatlakozz a közösséghez, és telepítsd az alkalmazást 
most! Mi a célja? A HulladékRadar egy mobil alkalmazás, mely-
nek célja az illegális szemétlerakás terjedésének megakadályozása. 
Az alkalmazás biztosítja a lakosság számára az illegális hulladék-

lerakó helyek bejelentési lehetőségét mobil eszköz használatával. 
A bejelentés az illetékes hatósághoz érkezik meg. Hogyan műkö-
dik? Az applikációval az illegálisan elhelyezett hulladékra vonat-
kozó adatokat lehet bejelenteni Magyarország területén. A rövid 
regisztrációt követően egyszerűen lehet bejelentéseket tenni, így 
az illegális hulladékot az illetékes hatóság gyorsabban és hatéko-
nyabban tudja eltávolítani. További információ: 1818 1818@1818.
hu https://hulladekradar.hu/          A szerkesztőség

Fűtse be otthonát 

vasasi szénnel!

www.veolia.hu

• Magas fűtőérték – alacsony ár

• Bármilyen vegyestüzelésű 

kazánban vagy kályhában 

elégethető

• Kellemesen meleg otthont 

teremt

• Baranya megyei – akárcsak mi

További információért hívja a 

+ 36 30/ 469-2361-es 

számot munkanapokon

08:00 – 16:00 óra között!
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Sporthír

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
– November 8. Vasárnap 11.00
– November 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (10. 31.)

Vasárnap (11. 01.)
–
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (11. 07.)

Vasárnap (11. 08.)
–
–

15.00 Mise

–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 14.)

Vasárnap (11. 15.)
–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 21.)

Vasárnap (11. 22.)
15.00 Igeliturgia

–
–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 28.)

Vasárnap (11. 29.)
–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Novemberi 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

Gyalogló hírek

Október 18-án immár VII. alkalommal sikerült megren-
deznünk a Märcz Róbert Gyalogló Emlék versenyt. Sajnos 
a vírushelyzet rányomta bélyegét erre az eseményre is. 
Külföldi barátaink nem tudtak eljönni, s a hazaiak is csak 
kevesebben jöhettek. Aki eljött, az viszont nagy kedvvel 

versenyzett, mert az utóbbi időben kevés versenyt sikerült 
megrendezni. Ezt jelzi a négy egyéni csúcs és a két idei leg-
jobb eredmény. A női versenyt Spíler Ticiána nyerte, még-
pedig olyan eredménnyel, amivel teljesítette a jövő évi ifi 
EB nevezési szintjét. 2. Récsei Rita Rabné 3. Récsei Petra. 
A férfiversenyt Srp Miklós nyerte, Tóth Norbert és Papp 
Ferenc előtt.

A rendezés a már szokásos magas színvonalon történt, 
melyet kiemelt jelentésében a MASZ ellenőre is! Ezúton 
is köszönet minden közreműködőnek!

Ez a verseny felvezetője volt a tavaszról elmaradt hosz-
szú távú bajnokságnak, ahol kiemelkedően szerepeltek a 
Bp. Honvéd színeiben versenyző tanítványaim.

A női 35 km-en Récsei Rita országos csúccsal nyert, 
nővére, Rabné Récsei Petra a 20 km-es versenyt nyerte 
hatalmas egyéni csúccsal, Srp Miklós a férfi 35 km-en 
végzett a második helyen szintén egyéni csúccsal!

Srp Gyula

h i t é l e t
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Sporthír

Fradi öregfiúk – Vasasi bányász focimeccs beszámoló

2020. augusztus 30-án Vasas lakossága csodás napra 
ébredt. Olyan eseményre, amelyre még nem volt példa 
településünkön. Hosszú és nehéz munkával teli időszak 
után sikerült megvalósítani:

2019. december 21-én hangzott el először: Mi lenne, 
ha meghívnánk a Fradi öregfiúkat? Sokan legyintettek 
rá, de volt, aki hitt a csodában. Nagy lelkesedéssel és 
ambícióval vágtunk neki. Megalakult a hatfős szerve-
zőbizottság: Berényi Zoltán, Somlai Erika, Srp Gyula, 
Lukács János, Deák Károly, Ragács György. A cél az volt, 
hogy olyan eseményt hozzunk létre, amelynek a csodá-
jára járhatnak az emberek. Róth Norbival az élen, és a 
Csonka és Gergics család hathatós segítségével, Lukács 
János gépeivel tökéletesen rendbe tettük a pályát és kör-
nyékét, majd az öltözők is sorra kerültek. Somlai Erika 

nagyon sok energiát fektetett a programok kitalálásába 
és megszervezésébe, Berényi Zoltán a média beszerve-
zésébe és az engedélyek beszerzésébe, Srp Gyula pedig 
összefogta a mi kis csapatunkat tanácsokkal, ötletekkel, 
Ragács György pedig csodás plakettekkel segítette csa-
patunkat. 

2020. augusztus 30-án eljött a nagy nap. A programok 
női focival kezdődtek, majd a komlói ificsapatot fogadta 
a vasasi fiatalok gárdája, ezt követően pedig lelkes óvo-
dásaink mutatták meg, hogy az elkövetkezendőkben lesz 
miből meríteni. A mérkőzés közvetlen felvezetésében 
Kelemen Csilla mazsorettcsoportjának tánca kápráztatta 
el a nézőket, majd a Bányászszív Dalcsapat hangjára vo-
nultak be a csapatok közel 800 néző előtt. A Ferencváros 
rengeteg legendával megtűzdelve érkezett (pl. Fischer 
Pál, Ebedli, Bánki, Kuznyecov). Természetesen győzni 
szerettünk volna, de az első félidőben a Fradi uralta a já-
tékot. A második játékrészben Schneider Zsolt két gólja 
visszahozta a reményeket, de a végén így is a Ferencváros 
örülhetett a győzelemnek, 3-2 arányban nyerték a mér-
kőzést, de ezt senki sem bánta.

A találkozót követően a Mosoly Söröző támogatásának 
köszönhetően vacsorával láttuk vendégül a zöld-fehére-
ket, amely egy kellemes estébe torkollott. Rengeteg fotó 
és barátság született, rég látott ismerősök, osztálytársak 
találkoztak újra. Bánki József, a Ferencváros kapitánya 
hálás volt a vendéglátásért, és megjegyezte: Ilyen szép 
pályán és rendezett körülmények között ritkán játszhat-
nak, és kijelentette, hogy ha visszavágóra hívnánk őket, 
bármikor, soron kívül jönnek!

Köszönjük a biztatást és szurkolást minden kedves 
szurkolónknak és támogatónknak, a Belcat Bt.-nek és a 
Mosoly Sörözőnek!

Deák „Kuna” Károly

Somogyi Bányász asztalitenisz hírek
Tisztelt olvasó! Épp hogy elkezdődött az őszi forduló, 
csapataink máris túl vannak a második fordulón. Idén is 
két csapattal indultunk, az első csapatunk egy győzelem-
mel és egy döntetlennel, míg a második csapatunk két ve-
reséggel kezdte az idei idényt. Személyi változások is tör-
téntek szakosztályunknál, az első csapatban Papp  Károly, 
míg a második csapatban, Sárközy Norbert, Bakos Kitti 
és Turi Tamás is szerepet vállaltak. A sorsolás nem éppen 
kedvezett a bányásznak, mivel midkét csapatunk az „A” 
csoportban szerepel, ami az eddigi eredmények szerint 
az erősebb csoport, és így nehéz, küzdelmes mérkőzések 
várhatóak, mindkét csapat számára, de a játékosokra ez a 

feladat doppingként hat, és bátran néznek a nehéz mér-
kőzések elé. Tisztelt olvasó! Célkitűzéseink a tavalyi fél-
beszakadt bajnoksághoz képest nem változott, első csa-
patunk továbbra is a dobogóközeli helyet, vagy a dobogós 
helyezést célozta meg, míg a második csapatunk továbbra 
is a minél eredményesebb szereplésre törekszik, ami bi-
zakodásra ad okot. Egyesületünknél továbbra is van le-
hetőség az utánpótlással foglalkozni, várjuk az érdeklő-
dőket 8-tól 80 éves korig. Tisztelt olvasó! Továbbiakban 
is fogjuk önöket tájékoztatni egyesületünk eseményeiről, 
addig is jó szerencsét, HAJRÁ, BÁNYÁSZ!

Baumann Rudolf
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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 propolisz 

és LÉPESMÉZ kapható
Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034
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Mesi kozmetika – 
újdonságok!

Novemberben sok újdonsággal 
várom a kedves vendégeket. 

Mostantól elérhető nálam egy új 
kezelés az S.O.S Comfort, szempilla 

lifting, szemöldök lamináció,  
1D klasszik szempillaépítés, illetve 
ajándékutalvány is elérhető nálam.

Érdeklődni, bejelentkezni a  
06 70/6175-098 telefonszámon lehet

Horváth Emese kozmetikus

Teri – Turi
Nyitvatartás:  

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

7691 Pécs, Nevelők u. 4 
Folyamatos akciók

Szépüljön otthonában!
Előre egyeztetett időpontban  

otthonában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás,  
valamint festés, melír, dauer.

Mágika Mobil FodráSzda, 
ami csak az ön kényelméről szól.
Tel.: 30/376-3404 Méder Ágnes
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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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