
Somogy, Hird ÉS VaSaS közöSSÉgi lapja  •  2022. február • XVi. ÉVfolyam, 2. Szám

Csupaszív Vándorkupa, 2022
Idén is díjazzuk a helyi támogatókat és az önkénteseket 

2022-ben hatodik alkalommal szervezi meg a Vasasért Egyesület 
a CsupaSzív Vándorkupa és Önkéntes Díj átadást. A korábbi jól 
sikerült eseményt immár rendszeresen szervezzük, és minden 
évben elismerjük a közösségért tenni hajlandó cégeket és magán-
személyeket. Most a 2020–2021-es év jó cselekedeteit ismerjük 
el. A covid helyzet miatt 2021-ben sajnos nem tudtuk megtartani 
rendezvényünket. Olyan vállalkozásokat, támogatókat, egyesü-
leteket, csoportokat, szakköröket, gyülekezeteket, társulatokat, 
közösségeket, klubokat, szervezeteket keresünk, akik 2020–2021-
ben a legtöbbet tettek/teszik, adományoznak településeinkért, 
Somogyért, Hirdért és Vasasért. 

A jelöltek között szavazással fog eldőlni, ki a nyertes. A javasla-
tokat helyi szervezetek, közösségek adhatják le 2022. február 15-
ig írásos formában levélben vagy e-mailben szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén is, jövőre is megéri önkénteskedni! Próbáld 
ki, milyen sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz  – legyen 
az bármilyen terület, végezd munkád lelkiismeretesen, és bízz 
abban, hogy nyilvánosan is elismerésben részesülsz. Egyúttal az 
önkénteseket foglalkoztató civil szervezeteket arra kérjük, hogy 
vegyenek részt rendezvényünkön és jelöljék legfeljebb 2 önkén-
tesüket elismerésre, meghálálva nagylelkű munkájukat, melyre 
nem sajnálták idejüket, energiájukat. 

Ide várjuk a jelöléseket: Vasasért Egyesület,  
7691 Pécs, Búzakalász u. 47.
72/337-838, kobeko.muvhaz@gmail.com, vagy info@

kobeko.hu

A rendezvény helyszíne: Berze Nagy János Művelődési Ház
Vasas, Szövetkezet u. 13.
Időpontja: 2022. március 10.,  
csütörtök 17 óra
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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
Az idei év első közgyűlése JANUÁR 22-én kedden volt, a következő közgyűlés FEBRUÁR 15-én lesz, a fő 
téma: a költségvetés elfogadása. Lassan „természetes lesz, hogy tavaly október óta a közgyűlés színvonala kritikán 
aluli! Most legutóbb újfent előfordult, hogy a nemzetiségi tájékoztatóról szóló napirendnél se a választott 
képviselők, és se a Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselője nem kapott szót. A képviselői Facebook-
oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.
facebook.com/berenyizoltan/

 Továbbra is elérhető az oldalamon Vasas-Somogy-
Hird fejlesztési terve
Innen letölthető (SHV Online – bejegyzések | 
Facebook) a több hónap alatt, számos helyi szervezet, 
gazdasági szereplő, intézmények képviselői által egy 
szakértő műhelyvezető koordinálásával elkészített 
anyagot, tavaly október 19-ei közgyűlésen a polgár-
mesternek is átadtam.

 Elkezdődött Hirden a novemberi bejárás alkalmával 
feltárt problémák megoldása.
Mint ismeretes, korábban itt is, de az oldalamon folya-
matosan beszámoltam róla, és a januári közgyűlésen 
újból megkérdeztem a polgármestert, milyen üteme-
zéssel fognak a számos aláírással ellátott lakossági kez-
deményezésre intézkedni. Örömteli, hogy ez a folyamat 
elkezdődött, kisebb-nagyobb útjavításokkal, a faluház 
rendbe tételével, de sorra következnek a nagyobb hord-
erejű feladatok, mint a faluház kérdése, amiben előrelé-
pés történt: polgármester úr ez irányú kérdésemre azt 
felelte, olyan faluház és ott fog megépülni, amilyent a 
hirdiek akarnak, ha a jelenlegi tervezett nem felel meg, 
akkor lát lehetőséget a változtatásra. Ennek megvalósí-
tása érdekében a közeljövőben lakossági fórum kerül 
megtartásra szakértők bevonásával.

 Sikeres egyeztetéseken túl köszönet a gyárvárosi 
rendőrőrsnek már januárban és februárban is előre 
meghirdetett fogadóórákat tartanak.
Mint ismeretes, korábban itt is, de az oldalamon folya-
matosan beszámoltam róla, a somogyi KMB rendőrsé-
gi irodát felújította, komfortossá tette és a berendezést is 
irodai-technikai eszközökkel segítette a Vasasért Egye-
sület. Most a szolgálatellátáshoz szükséges technikai fel-
tételek megteremtése és minisztériumi engedélyezteté-
se van folyamatban, de… és akkor a lényeg: már eddig 
is zajlottak fogadóórák, de külön köszönet a gyárvárosi 
őrs parancsokának (ide tartozik Somogy), hogy előre 

meghirdetve – itt az újság hasábjain, no meg a közössé-
gi oldalainkon is – tartanak fogadóórákat. Január 25-én 
már volt is előre hirdetett, majd most februárban 11-én 
10-től és 17-én délután 5-től lesznek fogadóórák.

 Önkormányzat TV élő közvetítés https://
onkormanyzati.tv/pecs/2022_januar_25
FB-oldalam élő közvetítése, rengeteg videó-
val: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/390132143123587 
Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, és saj-
nos a januári ülésen is botrányos események történtek:

o Az utolsó napirendi pontnál (nemzetiségi tanácsnok 
tájékoztatója) se a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselője, se a teremben ülő választott képvise-
lők NEM kaptak szót, Péterff y polgármester demok-
ráciája ez: nem ad szót a képviselőknek.
VIDEÓ - Ilyen lett a baloldal „demokráciája” a polgár-
mester nem ad szót a képviselőnek

o Még egy „nyomtatványt” se sikerült időben beadni 
Péterff yiéknek,  1 MILLIÁRD Ft a bukta, ennyi kor-
mányzati támogatástól esett el Pécs idénre:
https://pecsaktual.hu/politika/egy-milliardot-bukott-
pecs-mert-az-onkormanyzat-lekesett-egy-hataridot-
a-polgarmester-szerint-nem-ok-hibaztak

A következő közgyűlése február 15-én, kedden lesz, 
fő téma: a város idei évi költségvetése. Addig is fi gyel-
jék képviselői oldalamat (https://www.facebook.com/
berenyizoltan), 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: 30/210-8120
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EMLÉKEZÉS TÓTH MIHÁLYNÉ FISCHER ILONA (1942–2022)
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐRŐL, A VASASI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

IGAZGATÓJÁRÓL, PÉCS VÁROS OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉRŐL,  
MINdENKI SZERETVE TISZTELT INCI NÉNIJÉRŐL… 

Inci néni elment, elbúcsúzott e földi vi-
lágtól. 

Megtette, megharcolta, amit az Élet, a 
Sors kirótt rá, fegyelmezett, tiszta szívű és 
lelkű, odaadó, elkötelezett, hűséges és lo-
jális társa, segítője, támasza volt a vasasi, 
hirdi, somogyi közösségeknek, az embe-
reknek.

Inci néni több cikluson át szolgálta áldo-
zatos, magas színtü, értékes tudásával a 
helyi embereket, és Pécs Város Önkor-
mányzatát tette sikeressé, és hatékonnyá 
a települések és az oktatás, kultúra világát.

Három településrészi önkormányzatot 
vezetett hosszú időn át, Vasas-Somogy-
Hirdet. Kezdetben három iskolát, majd 
később a vasasi általános iskolát irányí-
totta, és kezdetben tagja, majd később 
elnöke lett Pécs Megyei Jogú Város Okta-
tási Bizottságának. 

Virágzó, termékeny, lendületes évtize-
dek voltak ezek, a bányászhagyományok 
értékeinek megtartásával, ápolásával. 

Igazgatóként a három településen élő 
emberek gyermekeit tanította, nevelte, 
formálta, segítette, ösztönözte. Először ta-
nító néniként, majd később magyar–törté-
nelem szakos tanárként. Legendásan híres, 
felejthetetlen tanórái voltak, ahol szinte 
megállt a levegő, amikor Inci néni mesélt, 
magyarázott, szemléltetett, egyszerűen 
csak hatott a tanítványaira. Az irodalom, 
a versek szeretetét, a kultúra iránti érzé-
kenységet nagyon sokan köszönhetik neki. 
Történelemszemlélete higgadt, józan, 
ugyanakkor a hazájáért mindent megtevő, 
akár áldozatokat is hozó embereket nevelt 
tanítványaiból. Ha megszólalt a Himnusz, 
a Szózat, Inci néni szemében mindig meg-
jelentek a könnycseppek, igazi mély, hazá-
ját szerető, tisztelő EMBER volt. 

Sok-sok osztálynak volt az osztályfőnö-
ke, akiknek temérdek értékes kirándulást, 
irodalmi barangolást, vidám teadélutáno-
kat, nagy és mély beszélgetéseket szerve-
zett. Év végén milliónyi virág borította a 
szobáját, tanítványai és a szülők csak úgy 
öntötték felé a hála és szeretet virágait! 

Felejthetetlenül nagy Pedagógus, igazi 
Tanáregyéniség volt! 

Önkormányzati képviselőként három 
település fejlődéséért küzdött, Vasasért, 
Somogyért és Hirdért! Milyen embert 
próbáló, hatalmas feladat és kihívás ez, 
ennyi érdeket, véleményt, nézetet össze-
fogni, egységbe rendezni és sikeresen és 
hatékonyan képviselni. 

Mennyi harc, küzdelem, megfeszített 
erő és munka, éjszakákba hajló elmélke-
dés…

De Inci nénit hajtotta a tettvágy, hogy 
édes, drága, szeretett szülőföldjét felvirá-
goztassa, fejlessze, gyarapítsa, az itt élők-
nek komfortosabb, emberibb, tisztább, 
örömtelibb életet biztosíthasson! 

Ezért elment a legvégsőkig – akár az 
akkori polgármesterrel is parázs, nyílt 
vitába szállva –, csakhogy az övéinek, a 
peremterületi kis település lakóinak meg-
teremthessen mindent, legalább annyit, 
mint amit megígért nekik. Hitt az őszinte, 
tiszta szó erejében!

Képviselősége alatt számtalan fejlesz-
tés, beruházás, átalakítás indult el és feje-
ződött be sikeresen, s emellett nagy hang-
súlyt fektetett a kulturális eseményekre, 
irodalmi és zenei programok, események 
kialakítására, működtetésére. 

Csak néhány a megvalósult feladatok 
közül:

– szennyvízcsatorna-rendszer kiépí-
tése (ISPA-program keretében)

– közutak helyreállítása, 
– csatornák tisztítása, karbantartása,
– járdák, járdaszegélyek kiépítése,
– közmunkaprogram a tiszta, ápolt 

parkokért, közterületekért,
– gázvezetékek kiépítése,
– buszmegállók, játszóterek építése, 
– óvodák, iskolák felújítása, karban-

tartása,
– polgárőrvédelmi rendszer kiépítése 

a helyi lakosok biztonságáért, 
– a részönkormányzatok működésé-

nek megerősítése, fejlesztése,
– a művelődés, az oktatás, a civil szer-

ve zetek támogatása, 

– bányászhagyományok őrzése, 
támogatása.

Közösségformáló, karizmatikus, értékte-
remtő, áldásos tevékenysége generációk-
nak jelentett példát, adott erőt és kitartást 
a dolgos mindennapokhoz, a becsületes 
élethez. 

1994-től a város Oktatási Bizottságá-
nak a tagja, majd 2002-től elnöke volt. 
Professzionális pedagógiai tudása, magas 
szakértelme, az oktatás világát komplex 
módon értő és elemző, értelmező, kriti-
kus személettel rendelkező szakember-
ként küzdött az iskolák, az igazgatók ér-
dekeiért, a tanulók sikeres és eredményes 
tanulmányaiért, az oktatás világának kor-
szerűsítéséért. 

 Egy olyan EMBER, PEDAGÓGUS, 
KÉPVISELŐ távozott el, akinek neve, 
munkássága, tettei, cselekedetei, irány-
mutatása, embersége, humánuma örök-
re beleivódott a helyi emberek lelkébe és 
szívébe. 

Akik őrzik Őt szeretettel és tisztelettel 
a szívükben, ahogy Ő szeretett minden-
kit, ahogy Ő szerette és tisztelte az EMBE-
REKET ! 

„Elmúlt, mint száz más pillanat, 
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, 
mert szívek őrzik, nem szavak.”
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In memoriam Szilas, avagy egy nagyszerű 
nyári nap emlékére, búcsúzunk tőled!

A vasasi iskola nemsokára újra megnyíló felújított tornater-
me Csollány Szilveszter nevét viseli. 2010. június 10-én, csü-
törtökön Vasason, az általános iskolánál került sor az „Arc 
az Egészségért” országos program első eseményére, ahol 
Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornászunkról a Vasasi 
Általános Iskola tornatermét nevezték el. A névadó esemény 
emlékét nemcsak a részvevők emlékezete, a nagyszerű nap, 
az SHV. 2010. júliusi dedikált száma őrzi, hanem az a fa is, 
amelyet a névadón több híres bajnokunkkal együtt ültetett el 
Erdei Zsolt ökölvívó, a program egyik alapítója, Vári Attila 
vízilabdázó, Iványi Dalma kosárlabdázó, Csollány Szilvesz-
ter tornász, Varga Adrienn tornász, Pezdány Edina ökölvívó, 
Mehlmann Ibolya kézilabdázó (aki maga is a vasasi általános 
iskolába járt), mint a program nagykövetei. Az SHV szer-

kesztőség nevében részvéttel búcsúzúnk Szilastól, ahogy ba-
rátai hívták, Csollány Szilvesztertől, nem feledünk soha.

A szerkesztőség nevében: Berényi Zoltán 

Kolping hírek
A pécsi egyházmegyében történt területi és személyi vál-
tozások településeinket is érintették.

2021. szeptember 25-én a Pécs-Somogyi Kolping Ház-
ban egy közösen bemutatott szentmisét követően elbú-
csúztattuk Nagy Norbert atyát, eddigi plébánosunkat 

és prézesünket. Egyúttal felkértük Bartha Zsolt atyát a 
Kolping prézesi teendők ellátására.

Jézus Szíve Kolping család
Pécs-Somogy

Hirdetjük, hogy a Kolping családtól otthoni betegápolási 
eszközök (ágy, szoba WC, kerekesszék stb.) kölcsönöz-
hetők.

Idézet egy „kolpingos” naplójából
2021. szeptember 4., Pécs-Somogy.

Ifi Kolping találkozó. Az „ifi” kifejezés 
enyhe túlzás, ha azt vesszük, hogy az asztal 
körül ülők mindegyike elmúlt már 40 éves.

20-25 éve ez a kis társaság rendszeresen 
találkozott, sok közös programot szervezett. 
Összetartotta őket a közös cél, a motiváció, 
a hit, és mindezeknek a megélése. Hogy mik 
is voltak ezek? Mindenkinek más és más. 
Fiatalok voltunk és bohók, tele energiával, 
kíváncsisággal, egy jó nagy adag bizony-
talansággal, kérdésekkel, s azt gondolom, 
hogy mindannyian vágytunk arra, hogy 
megtaláljuk önmagunk, a helyünk és szere-
pünk a világban. Akkor talán nem is sejtet-
tük, hogy a Kolping, a „kolpingos” közösség 
lesz az a hely, ami teret ad majd arra, hogy 
megélhessük mindezeket, hogy választ 
találhassunk a kérdéseinkre. Itt születtek 
barátságok, múló és örök szerelmek, s meg-
annyi soha nem feledhető emlék és élmény.

De az idő, mint mindig, múlik, s múlt. 
Mindannyiunkat sodort az élet tovább, kit 
erre, kit arra, kit közelebb, kit messzebb. 

Legtöbbünket inkább messzebb. A közös 
programok elfogytak, megszűntek. Min-
denki járta a maga útját, tanult, karriert 
épített, családot alapított. Vagyunk, akik 
ma is találkozunk, és vannak, akiket azóta 
sem láttunk, egészen a mai napig.

Gondolatokba merülve szemlélem, 
milyen is újra együtt ülni az asztal körül, 
ennyi ismeretlen, de mégis ismerős közt. 
Megannyi emlék „táncol” az asztal felett, 
miközben hallgatom a régi „sztorikat”, a 
közösen átélt vidám, vagy kevésbé vicces 
történetek, amik valaha és most is össze-
kötnek minket. Ami miatt akkor és most 
is itt vagyunk, együtt.

Úgy hiszem, az élet olyan lehet, mint egy 
szinuszgörbe, mindig visszatér egy adott 
helyre, csak egy másik idősíkon. Ezek a he-
lyek meghatározóak és sorsszerűek. Céljuk 
volt, van és lesz. S ahogy itt ülök, látom, 
hogy a jelenben ott a múlt és él a jövő.

Foór-Stréb Mónika  
Jézus Szíve Kolping Család, Pécs-Somogy

ELADÓ
INGATLANA 

VAN?
LEVESZEM  

A VÁLLÁRÓL  
A TERHET!

SZOLGÁLTATÁSOK:

HITELÜGYINTÉZÉS

ENERGETIKAI 
TANÚSÍTVÁNY

INGATLANBECSLÉS

Hívjon bizalommal!

Foór-Stréb Mónika

30/760-1478
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hitélet február

Katolikus misék januárban

Hirden minden vasárnap 15 órakor. 

Vasason 02. 12-én 16 órakor

Somogyban 02. 26-án 16 órakor. 

Aki szeretne bekapcsolódni az elhunytakért való szentmi-
sébe azáltal is, hogy megemlékezzünk elhunytjaikról, kér-
ném, írja fel egy papírra és juttassa el, vagy legyen kedves 
elhozni a templomba. A szentmise stipendiuma 1500 fo-
rint. A templomok részére szánt adományokat hálásan 
köszönjük! Sose fáradjanak bele a jótettekbe!

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor 
istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyer-

mekfoglalkozás Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között. 

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

Evangélikus istentisztelet

Február 13-án és február 27-én 11 órakor a vasasi 
evangélikus templomban.

Wass Albert-emlékünnep
2022. 02. 25., Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8., 17 óra

Immár hagyományosan csatlakozunk településünk, Vasas 
képviseletében az országos Wass Albert felolvasó maratonhoz. 

A felhívás az évek során a rendezők részéről is 
megszelídült, és mára már mi sem kihívásként, sokkal inkább 

szívből jövő emlékápoló estként tekintünk a rendezvényre.
Az országosan egy időben, 17 órakor felolvasott köszöntőt 

követően a résztvevők felolvasását várjuk, akik a meghitt 
együttlétben az írógéniusz számukra fontos gondolatait, 

meséit, verseit oszthatják meg a közösséggel. 
Rajtunk múlik, milyen lesz az ünnep. Mivel 

készülünk, mit teszünk be a közös emlékezésbe. 
Mennyire öltöztetjük lelkünk ünneplőbe.

Olvasgassuk hát a szeretett író műveit, válasszuk 
ki a bennünket megszólító gondolatokat, és elhozva 

osszuk meg másokkal. Így lesz ez az alkalom, ez a 
hely az író szavait idézve az „angyalok tisztása”.

Várunk minden olvasni szerető felnőttet és gyermeket! 
Szervező: Napüdvözlet Egyesület,

elérhetőség, egyeztetési telefon: 06-30/603-6507

Szeniortánc Somogyban, a Kossuth Művelődési Házban keddenként 
16:45-17:45-ig, Vasason a Berzében pedig péntekenként 17:00-18:00-ig.

Szeniortánc: zene, mozgás, agytorna. Segítségével hadat üzenünk az esetleges időskori feledékenységnek és a mozgássze-
gény életmódból adódó betegségeknek.

Várjuk a táncolni és mozogni szerető kortársainkat 50+-tól. (Fiatalabbak is elkezdhetik.) A csoportokhoz bármikor lehet 
csatlakozni, sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs szükség!

További információ és jelentkezés: Kocsisné Nagy Margit 20/5457133

hitélet február
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Sporthír

A vasasi futball újraéled!
Mikor eldobunk egy lerágott almacsutkát, 
nem is gondolunk arra, hogy egy életet 
teremtünk vele. Egy almafát. Mikor egy 
kis csapatnak esélyt és célt adunk, nem 
gondoljuk, hogy a labdarúgás gyökerét is 
erősítjük. Pedig a fa és a foci is a gyökér-
nél kezdődik. Egyik sem létezne, ha nem 
volna alapja. Ha egy játékos a mezét fel-
veszi és belerúg a labdába, azzal ő is tesz 
egy kis lépést a fejlődésért. Mi a fiatal lab-
darúgást szeretőktől esélyt kérünk, hogy 
hozzájárulhassunk ehhez a felemelke-
déshez. Baranya megye 3 csoport utolsó 
helyezettjei úgy gondolták, megmérkőz-

nek egymással, hogy ki a jobb? A győztes 
mehet Tolna–Somogy megye győztesével 
a régió legjobbja címért. A régió győztese 
összecsap a többi régióval, és kiesés alap-
ján a győztes megküzd az ország legjobb 
csapatával, a Ferencvárossal. Így egy kis 
futballklub eljuthat a csúcsra. Szeretnénk 
több száz labdarúgónak esélyt adni, hogy 
megismerjék godjait, bajait, örömét. 
A labdarúgást megszeretni, tisztelni, tar-
tást adni a fiataloknak, ez a cél. 

A baranyai meccsek 2022. 02. 10. körül 
lesznek. 

Bányászt TC helyszíne: Vasas.

Geresdlak egész napos program.
Nagydobsza egész napos, büfével, 

ebéddel.
Belépő nincs, a program ingyenes.
Önkéntes hozzájárulásokat az urná-

ban gyűjtjük.
További információ: 06/20-342-4514
Mert múlt nélkül nincs jövő!
Lapzárta után érkezett a jó hír: az 

MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságának 
Sportszerűségi versenyét 2021-ben a Va-
sasi Bányász TC nyerte. Köszönjük az 
elismerést. Igyekszünk ezek után is mél-
tóak lenni rá.

Kuna

17 gól távozik a csapattól! 
– rövid beszélgetés 

gólkirályunkkal
Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, 
a csapatunkban az ősszel 17 gólt lövő, így 
kiváló teljesítményt nyújtó Catrone Ist-
ván Márkot a téli átigazolási időszakban 
bombázni fogják a magasabb osztályú 
csapatok jobbnál jobb ajánlatokkal. Ez 
így is történt, most pedig a játékos meséli 
el az ezzel kapcsolatos történetét.

– Kíváncsi lennék, hogy melyik csapa-
tok kerestek meg?

– Igazából majdnem mindegyik csa-
pat keresett, amelyikkel egy csoportban 
voltunk a bajnokságban, de hívtak a me-
gye I.-be Komlóra is, és ugye felkeresett 
a PEAC edzője, illetve a sportigazgatója.

– Mi alapján döntöttél a PEAC mellett?
– Azért döntöttem a PEAC mellett, 

mert játéklehetőséget kapok felnőtt-, és 
ifibajnokságban is. Fejlődni szeretnék, és 
ez a klub tűnt nekem, a legideálisabbnak.

– Hogy érzed magad az új csapatban?
– A csapat szenzációs! Rengeteg jó 

képességű fiatal labdarúgó között fociz-
hatok, még kell egy kis idő a beilleszke-
déshez, de barátságos, családias a csapat.

– Hogy látod, miben kell a legnagyob-
bat változnod a mostani csapatodban a 
Bányászhoz képest?

– Elsősorban fel kell vegyem a ritmust, 
heti négy edzés van, és én ugye két évig 

sajnos nem edzettem. Így ebben nekem 
lemaradásom van, de igyekszem behozni.

– Milyen célokat tűztél ki magad elé a 
tavaszi szezonra?

– Az első számú célom, hogy segítsem 
a csapatot. Saját célként ugye lemaradva, 
de a gólkirályi címet tűztem ki magam elé.

– Láthatunk nézőként a Bányász hazai 
meccsein?

– Szívesen megyek ki a pályára meg-
nézni a Bányász meccseit. Sok sikert kívá-
nok az egész csapatnak, és számíthatnak 
arra, hogy szurkolni fogok nekik!

– Sok lőtt gólt, győztes mérkőzéseket, 
és szép sikereket kívánunk mi is neked!

– Köszönöm, remélem úgy lesz!

Elkezdtük a felkészülést a tavaszi szezonra
Másfél hónapos téli szünet után, ja-

nuár 18-án délután 5 órakor találkozott 
a csapat a „sportban” (ahogy sokan az 
öltözőnket hívják), és ezzel megkezdtük 
a felkészülést a tavaszi szezonra. Nem té-
továztunk sokáig, röviden bemutatkozott 
az a néhány új játékos, akik megjelentek 
az első edzésen, és már indult is a munka. 
Heti három edzéssel tervezünk. Szeren-
csére még az ősszel elkezdtek egyre töb-
ben járni tréningezni, ennek köszönhető-
en kialakult egy kb. 10 főből álló aránylag 
stabilnak tekinthető mag, ehhez jöttek az 
új játékosok, így az első edzésen eddigi 
csúcsnak számító létszám, 14 fő vett részt. 
Reméljük, aktívak lesznek a játékosok, 
a sérülések, betegségek elkerülnek min-
ket, és egy tartalmas, jó, így eredményes 
felkészülést sikerül megvalósítanunk. 
Várunk még további új játékosokat, és re-
méljük, hogy a most nálunk edzők közül 
többen itt folytatják a tavasszal. Felhoffer 
Rajmund, és Sarus Gábor átigazolása fo-

lyamatban van, velük sokat erősödik a 
csapat. Az összes újonnan igazolt játékost 
még a tavaszi szezon előtt be fogjuk mu-
tatni. 4 – 5 edzőmérkőzés lejátszását ter-
vezzük. Amint van biztos időpont, jelez-
zük szurkolóink felé. Amit most tudunk: 
02. 12. szombat Nagydobsza SC, Geresd-
lak Dózsa SE, Bányász TC csapatok rész-
vételével minitorna, kezdési idő később, 
02. 19. szombat 14.00 Bányász TC – Nagy-
kozár felkészülési mérkőzés lesz, várunk 
mindenkit szeretettel. A többi februári 
hétvégén is tervezünk mérkőzést játszani, 
de egyelőre azok még szervezés alatt áll-
nak. Örömteli, hogy az edzésen résztve-
vő játékosok komolyan veszik a munkát, 
beleadnak mindent, nem foglalkoznak a 
mostoha, esetenként rossz körülmények-
kel. Az öltöző jéghideg (Kuna próbál hő-
sugárzóval temperálni, de nem az igazi. Jó 
lenne, ha tudnánk működtetni az egyéb-
ként kiépített fűtésrendszert.), a korai 
sötétedés miatt a pályánkat nem tudjuk 
használni, ezért átautózunk Nagykozárba, 
hogy legalább heti egyszer tudjunk meg-
felelő körülmények között edzeni, a többi 
foglalkozást megoldjuk helyben, futunk a 
faluban, hétvégén pedig korábban tudunk 
kezdeni. Az őszi szezon két hónapja az 
ismerkedésé volt, játékosok és edző kö-
zött. A tavaszi szezon a tanulás ideje lesz, 
szeretnénk fizikálisan és játékban is sokat 
fejlődni, egy jó csapatot kialakítani, igazi 
közösséggé válni, ahol mindenki jól érzi 
magát. Ha sikerül, akkor az eredmények 
is jobbak lesznek, és szurkolóinknak is 
több kellemes élményt tudunk szerezni. 
Ebben bízva dolgozzuk végig a felkészülés 
fárasztó heteit! 

Varga László
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Ikrausz Kft.
Autószerviz, gumi szerviz, 

karosszériajavítás,  
diagnosztika, futóműállítás, 

műszaki vizsga.
Pécs Siklósi út 2/A

06-20/410-2882
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 2100 példányban
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• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ 
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   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838  
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Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

Csaba eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590 
mail: cseszti@freemail.hu

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1900 Ft/kg, repceméz: 

2000 Ft/kg, hársméz: 2500 Ft/kg
akácméz: 3000 Ft/kg, napraforgóméz 

1800 Ft/kg, Propolisz tinktúra kapható,
Propolisz balzsam 50 gramm Vazelin 
1000 Ft, Propolisz balzsam 50 gramm 

Makrogol 1500 Ft. A termékek a készlet 
erejéig kaphatók. Schweitzer Antal 

méhész, Vasas, Berkenyés u. 32. 
Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

apró

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 

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

Pedikűr
Benőtt és problémás körmök 

specialistája.
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona:
20/412-4748
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