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Trianoni megemlékezés Vasason
2022. június 3-án 17 órakor megemlékezésre gyülekeztek 
az emberek Vasason, a római katolikus templom kertjében 
álló Trianon emlékmű körül. 

A Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezésében min-
den évben, e gyászos emlékezetű napon, egybegyűlnek az 
emberek az emlékmű körül, hogy megemlékezzenek a ma-
gyarság XX. századi holokausztjáról. 

Az ötórai harangzúgás elhaltával, a Vasasi Bányász Fúvósze-
nekar közreműködésével, Vucseta László vezényletével felhang-
zott a Himnusz. Ezt követően Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi 
Szent Borbála egyesület elnökének és a rendezvény fő szerve-
zőjének köszöntőjét hallhatták a jelenlévők. A rendezvényen 
megjelent a térség országgyűlési képviselője, dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár úr is.

Ebben az évben a szervezők a határon túli magyarság 
képviselőjeként a horvátországi magyarok református püs-
pökét, Szenn Péter nagytiszteletű urat hívták meg. A püspök 
úr volt a megemlékezés díszvendége és főszónoka.

A bevezető gondolatok után dr. Csajághy György tároga-
tóművész műsora következett.

A tárogató utolsó hangfoszlányai elhalltával Nagytiszte-
letű Szenn Péter református püspök úr lépett a mikrofon-
hoz. Beszéde elején Szent Pál egyik leveléből idézte a test 
egységéről szóló gondolatát, és megállapította, ilyen egysé-
get képez a magyarság is. Kiemelte: hazajött Vasasra, szá-
mára ez természetes érzés, s nagyon reméli, hogy ez így is 
marad. Ugyanakkor emlékeztette a jelenlévőket, ennek a 
természetességnek a megőrzése az anyaországi magyarok 
feladata, hiszen kulturálisan, lelkileg, történelmünk révén 
összetartozunk, bárhol is éljünk a világban.

Befejező mondataiban a püspök úr hálát adott Istennek, 
hogy a Jézusban vetett hit által van a magyarnak megmara-
dása. Hangoztatta; magyarként legyünk a béke szigete a mai 
zavaros és felfordult világban.

A beszéd elhangzása után Pécs Város Mazsorett Együtte-
se és Tánckara, akiknek művészeti vezetője Hajdu Orsolya, 
színvonalas műsort adott elő. 

A műsort követően dr. Hoppál Péter kultúráért felelős állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét 
hallgathatták meg a megjelentek. Először is köszönetet mondott 
a szervezőknek, hiszen 2022-ben már 18. éve volt, hogy a meg-
emlékezést évről évre megszervezte Ruzsicsics Ferenc úr elnök-
letével a Vasasi Szent Borbála Egyesület. A képviselő úr kiemelte; 
2010 óta ez a nap az Összetartozás napja, és bár természetesen 
gyásznap is, inkább az összetartozást, a határokon átnyúló ösz-

szefogást kell, hogy erősítse. Megemlítette, hogy 1921-ig Vasas 
kertjei fölött húzódott a határ, és három évig Pécs és a környező 
falvak is határon túliak voltak. Megemlítette, hogy előző évben 
emlékeztünk meg arról, hogy száz éve a Nemzeti Hadsereg be-
vonult Pécsre, és visszafoglalta a baranyai területeket.

Kiemelte, itt vagyunk mi, a 21. századi magyarok, igaz, 
hogy területileg még mindig szétszakítva. Nyomatékosan 
hangsúlyozta, 2010 óta nemzeti egységben vagyunk, már a 
határokon is átívelő nemzeti egységben, nem tíz-, hanem ti-
zenötmilliós magyar kultúrnemzetként. Befejezésül felhívta 
a figyelmet arra, hogy a trianoni veszteségből adódó köteles-
ségünk, hogy erőforrásként tekintsünk egymásra.

A beszéd elhangzása után koszorúzásra került sor. Ko-
szorút helyezett el Szenn Péter református püspök úr és dr. 
Hoppál Péter államtitkár, országgyűlési képviselő úr. 

Koszorút helyeztek el a megjelent egyesületek és civil 
szervezetek képviselői, többek között a Történelmi Vitézi 
Rend képviseletében vitéz Szárazajtai János törzskapitány 
és Kisóvári-Németh Norbert székkapitány urak koszorúz-
tak. Asztaltársaságunk koszorúját Maráczy Tibor alapítónk 
helyezte el.

A koszorúzást követően a Vasasi Bányász Fúvószenekar 
eljátszotta és a megjelentek elénekelték a székely himnuszt.

Köszönetünket fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, a 
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnökének az Asztaltársasá-
gunk meghívásáért, és a lehetőségért, hogy elhelyezhettük a 
megemlékezés és a kegyelet koszorúját.

Valamint mindazoknak, akiknek a munkája, illetve köz-
reműködése nélkül ez a szomorú, de mégis felemelő meg-
emlékezés nem jöhetett volna létre.

Alapítók Tanácsa
Fotó: dr. V. D.
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Újra működünk!
A Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület tagjai a 
hosszú téli bezártság után (novembertől) márciusban 
már megtartották a klubnapot. Nagyon örültünk egy-
másnak és annak, hogy mindenki átvészelte a COVID-
járványt. Még akkor elhatároztuk, hogy áprilisban egy 
vacsoraest keretében, melyre a párjainkat is meghív-
tuk, megünnepeljük az elmaradt születésnaposokat 5 
fő 70 éves és 3 fő 75 éves születésnapost ünnepeltünk. 

A vacsorát Ancika főzte, az előkészítésben Kötelesné, 
Dallosné és Hangné segített. Volt birkapörkölt és töl-
tött káposzta. A köreteket és a savanyúságot a tagok 
hozták. Volt krumpli, galuska, friss fehér parasztke-
nyér és barna kenyér. A születésnaposok virágot és 
emléklapot kaptak. Köszöntés után közösen elénekel-
tük Bródy János dalát, a Boldog születésnapot. Ancika 
még tortát is sütött, egy oreó és egy epres joghurtosat, 
az apró édes és sós sütiket pedig az ünnepeltek hoz-
ták. Nagyon jó volt újra együtt, sokat beszélgettünk, és 
örültünk egymásnak.

Márciusban azt is elhatároztuk, hogy május 24-én 
elmegyünk egy egynapos kirándulásra a Velencei-tó 
környékére, ami az ősszel elmaradt.   

Így hát május 24-én reggel 6 órakor 49 fő részvételé-
vel elindultunk, hogy új élményeket szerezzünk. Ide-
genvezetőnk most is Szücs János volt, aki összeszedte a 
vidék földrajzi, geológiai és történelmi eseményeit, és 
ezeket nekünk is elmondta. Az általa gyűjtött ismer-
tetőből írásomban én is átvettem adatokat. Köszönet 
érte.

Utunk során sok olyan települést érintettünk, vagy 
jártunk a közelében, melyek valakiről vagy valamiről 
váltak híressé. Ilyenek pl. Sárszeg, itt született Csók 
István, a festő. Mezőszilas: itt töltötte a nyarakat nagy-
szüleinél Németh László, az író. Országos hírű méne-

se is van. Cece: itt lépett fel először vándorszínészként 
Petőfi Sándor. Sárbogárd szülötte Mészöly Géza táj-
képfestő.

Első állomásunk Nádasdladány. 1736.óta uradalmi 
birtok volt. 1851-ben vette meg gróf Nádasdy Lipót az 
akkor még Sárladánynak nevezett uradalmat.  1859-től 
Nádasladánynak hívják a települést. Fia Nádasdy Ferenc 
és felesége Zichy Ilona megbízásából új neogótikus kas-
tély épült fel. A földszinten társasági terek, az emeleten 
családi és személyzeti szobák helyezkednek el. Az ifjú 
grófnő korai halálát követően, férje mindent úgy fejez-
tetett be, ahogyan feleségével eltervezték. A kastély a 
múltat idézte, de a legmodernebb technikai eszközöket 
építették be, pl. a fűtés megoldása, és hogy külön konyha 
épületből az alagsorban futó sínpáron közlekedő kocsik-
kal szállították az ételt az ebédlőbe, amely ma presszó-
ként működik.

Az idegenvezetős látogatás az ősök csarnokában kez-
dődött, ahol gróf Nádasdy Tamás és felesége Kanizsai 
Orsolya képével kezdődik a család bemutatása és eltart 
egészen a II. világháború végéig itt élő gróf Nádasdy Fe-
renc és családja arcképéig. A háború után, mint minden 
főúri kastélyt Magyarországon kirabolták, széthordták és 
lassan minden tönkre ment.   A kastély helyreállítása a 
rendszerváltás után 2009-ben kezdődött, először kívül, 
majd a belső tereket újították fel. A kastély 2021. augusz-
tus 3-án került átadásra és az óta látogatható. A közösségi 
terek berendezése nem eredeti, csak a kornak megfelelő 
stílusban lettek elkészítve és így a látogatók nyugodtan 
használhatták a székeket, fotelokat, kanapékat és úgy 
érezhettük magunkat mintha a Nádasdyak vendégei vol-
nánk. Bejártuk az összes látogatható tereket, a kastély kö-
rül hatalmas parkot a tóval, különleges fákkal.

Ez a kastélylátogatás is egy felejthetetlen élmény 
marad számunka.

A következő állomás Pákozd-Sukoró katonai emlék-
park. Az 1848-49es Szabadságharc győztes csatájának 
színterén alakították ki az emlékparkot. A park legmaga-
sabb pontján van a hősök emlékműve lejjebb pedig gróf 
Barthányi Lajos az első magyar miniszterelnök és a 13 
aradi vértanú emlékére felállítot,t arcképükkel kifaragott 
kopjafák előtt hajtottuk meg fejünket.

A Don kanyar emlékparkban kiállított katonai fel-
szereléseket inkább a fiúk nézték meg jobban.

Pákozdon még 15-20 percre megálltunk a MISKA 
szobornál is, mely 12,5 méter magas, 48-as tisztet ábrá-
zol. Nemcsak Magyarország, hanem a világ legnagyobb 
„Ólomkatonája”.
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Mazsorett hírek
Együttesemmel idén kezdtük meg a tizenhatodik évet, 
így 16 fővel csatlakoztunk a Magyar Látványtánc Sport-
szövetséghez. A 3 fordulós versenysorozatra összesen 6 
koreográfiát neveztünk be.  Az áprilisi kaposvári terü-
leti kvalifikációt lazán megugorva, májusban Budapes-
ten remekeltek a lányok az országos bajnokságon, múlt 
hétvégén pedig az Európa Bajnokságon jártunk, mivel a 
bejutási 56 pontot minden táncunk teljesítette. Balaton-
füreden bronz érmet gyermek csoportunk érdemelt ki, 
valamint a junior lányok show tánca. Második helyen 
junior duó twirlingeseink és szolistánk végzett. Európa 
bajnoki címet junior tradicionális indulónk és felnőtt 
twirling triónk nyert. 

A résztvevő táncosaink: Ábel Klaudia, Demerácz 
Abigél, Demerácz Lili, Galambos Gerda, Károlyi Ve-
ronika, Kulina Ramóna, Márk Szabina, Pölhe Csilla, 
Pölhe Tünde, Schellenberger Lia, Táborszky Lilien, 
Tóth Eszter Beatrix, Veres Gabriella, Zsagár Zsanett.   

Köszönjük a segítséget a szuper szülői-nagyszü-
lői sofőr/szurkoló gárdánknak, hogy velünk voltatok, 
együtt izgultunk. 

E közben két nemzetközi online versenyen is meg-
mérettettük magunkat, valamint részt vettünk egy pé-
csi táncfesztiválon is, természetesen a legkisebbekkel 
és komlói törpékkel kiegészülve. Összességében a fél 
év alatt a gyerekek 11 bronz, 20 ezüst, 27 arany érem 
mellett 3 különdíjat is bezsebeltek már. 

Fellépéseink folyamatosan zajlanak a nyári szünet 
ellenére, hamarosan útnak indulunk edző táborozni 
Balatonszemesre, valamint folyamatosan készülünk 
az idei évi legnagyobb rendezvényünkre is, mely az 
elmaradt 15 éves jubileumi gálánk lesz októberben 
Komlón. Jegyek hamarosan korlátozott számban kap-
hatóak lesznek. Várhatóan augusztus elejétől.

Érdemes lesz megtekinteni a közel két órás mű-
sorunkat, melyben minden csoportunk fellép, 
sőt korábbi táncosaink is színpadra lépnek. Az 
est folyamán értékes nyeremények és egy well-
ness hétvége kerül kisorsolásra a nézők között.  

A nyár folyamán várom a csatlakozni vágyókat 4 
éves kortól! Érdeklődni a közösségi oldalakon vagy a  
+36302820601-es telefonszámon lehet.

Köszönjük a Vasasi Gyógyszertár támogatását!

Kelemen Csilla, Művészeti Vezető

Nadap: itt a katolikus templomot szerettük volna meg-
nézni kívül-belül, de ez csak kívülről sikerült. A település 
legmagasabb pontján álló kecses tornyú templomot, de 
belülről sajnos nem sikerült mivel a településen helyet-
tesítő pap máshol, Velencén a katolikus templomnál várt 
bennünket. A templom ajtó előtt elénekeltünk két egyhá-
zi éneket, amit bent szerettünk volna.

Dinnyés: A várpark és mini skanzen 2014 óta láto-
gatható. Impozáns szabadtéri kiállítás és értékmentés. 
A parkban ma már csak romokban létező középkori 
magyar várak /44/ db kicsinyített eredetijei láthatók. 
A park építője Alekszi Zoltán találta ki és alkotta meg 
a világon egyedülálló anyaghű makett parkot. 2018, 
2019, 2020, 2021-ben bekerült a Guinness világrekor-
derek közé.  Olyan szerencsénk volt, hogy az alkotóval 
is találkoztunk és kérdéseket tehettünk fel számára, 
melyre nagy tudással válaszolt. 

Seregélyes: Hazafelé itt még megálltunk, mert a te-
lepülés cukrászdájában híresen finomak a sütemények 
és fagylaltok. Mindenki azt kóstolt, amit a legjobban 
szeret.
Este 8 után érkeztünk haza. Ismét egy tartalmas szép 
napot töltöttünk együtt és sok szép élménnyel gazda-
godtunk.

Köszönjük a szervezést Ancikának és segítőinek, 
Évikének és Hildának.

Békefi Ernőné, Napsugaras Ősz Asszonyklub 
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Újra pattog a pingponglabda a Kodály Művelődési Házban
Korábbi híreinkben írtunk róla, hogy a Kodály Művelődési 
Ház nagytermének mennyezetéből leszakadt egy darab még 
tavaly novemberben, így az alkalmatlan és veszélyes lett az 
edzések és a bajnoki mérkőzések megtartására.

Ideiglenesen Berényi képviselő úr jóvoltából a Kossuth 
Művelődése Házba költöztünk, ahol sajnos elég szerény kö-
rülmények között kellett edzéseket tartani. A gyerekekkel 
való foglalkozás itt teljesen lehetetlen volt, a hazai bajnoki 
pályaválasztás jogát pedig az esetek többségében kénytelenek 
voltunk feladni. Ennek ellenére mindkét csapatunk tisztes-
ségesen helytállt a saját bajnokságában. Az első csapatunk 
a Pécsi Városi Bajnokság középmezőnyében végzett, míg a 
második csapat a Harkányi Csapat Bajnokság alsóházában a 
tabella második felében zárt. 

Június első hetében kaptuk a hírt, hogy a régi edzőter-
münket újra birtokba vehetjük, immár felújítva és megújult 
világítással, melynek költségeihez a szakosztályunk is és a Bá-
nyász TC Egyesület is hozzájárult. 

Szeretnénk mindenkinek külön köszönetet mondani, aki 
bármilyen módon részt vett a teremfelújításban, elsősorban 
a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a PKK ve-
zetőinek, a kivitelező vállalkozónak, képviselő úrnak, elnök 
úrnak… Köszönjük a szülők, és főleg a gyerekek türelmét, 
és örömmel mondhatom, hogy a héten már megkezdtük az 

utánpótlásedzéseket hétfőn és szerdán 16 órától, melyre sze-
retettel várjuk a gyerekeket.

A felnőttcsapat edzései továbbra is a szokott időpontban, 
hétfőn, szerdán és pénteken 16–19 óra között lesz. Reméljük, 
hogy a következő bajnokságra sikeres lesz a felkészülésünk, 
melyre terveink szerint legkevesebb kettő, de lehet, hogy há-
rom csapattal fogunk nevezni. HAJRÁ, BÁNYÁSZ! 

Danis Imre

Sporthír

Nyaralás itthon
E rövid kis írással szeretnék azoknak segítséget nyújtani néhány 
apró tippel, akik ezután mennek nyaralni. Pár hete Szilvásvára-
don, majd később Balatonfenyfes-alsón nyaraltunk, ezeknek az 
utaknak rövid történetét szeretném elmondani. 

Mivel Szilvásváradra az út meglehetősen hosszú, ezért vásá-
roltam egy tíznapos autópálya-matricát, ami jelenleg 5200 fo-
rintba kerül biztosítással együtt. Egy mások által jónak tartott na-
vigátort (Waze) telepítettem a telefonomra, mellyel számításom 
szerint könnyedén odatalálhattam volna, de ez nem így történt, 
mivel az folyamatosan lenavigált az autópályáról, emiatt a 3 óra 
40 perces útból 6 órás utazás lett, pedig minden jól volt beállítva, 
a főútvonalakon viszont a Waze nagyon jól működött, mivel a 
pontos helyzetjelentést ad a rendőrségi radarokról és az útakadá-
lyokról is. A hazafelé úton kipróbáltuk a Google navigátort, ami 
indulás előtt meg is mutatta térképen, hogy merre fog navigálni, 
és pontosan arra is navigált, ezt az ingyenes applikációt nagyon 
jónak tartom, mert Szekszárdig megszakítás nélkül autópályán 
vezetett, így tudtuk tartani a 3 óra 40 perces menetidőt. Viszont 
ha nem megyünk autópályán, akkor érdemes használni a Waze 
ingyenesen használható navigátor applikációt az egyéb plusz és 
fontos információk miatt.

Szilvásváradról és környékéről pár gondolat. A szállás, ahol 
laktunk kifogástalan és megfizethető volt, látnivaló pedig bősé-
ges. Egyik nap elutaztunk Egerbe, megnézni az egri várat, és mivel 

nagyon meleg volt elmentünk az Egri Gyógy- és Látványfürdőbe 
is, ami nagyon remek és minden igényt kielégítő és megfizethető 
fürdőhely, csak ajánlani tudom. E nyaralásunk egyetlen rossz em-
léke a miskolctapolcai barlangfürdőhöz kötődik, mivel közeli par-
kolóhelyet nagyon nehezen lehetett találni, és gyenge, ugyanak-
kor nagyon drága az ételkiszolgálás a strandon, ide mindenképp 
érdemes vinni valami harapnivalót. A barlangfürdő viszont kivá-
ló. Jó tudni, hogy a 2 nyugdíjas- és 2 gyerekjegy 12 ezer Ft/4 óra.

Balaton déli part: Csak jót tudok mondani róla, a víz kelle-
mes a sör hideg. Az ételre viszont érdemes odafigyelni, mert 
nem mindegy, hol étkezünk, legjobb, ha a boltokból bespájzo-
lunk, mert a strandokon nagyon drágák az ételek, ugyanakkor 
kis adagokat kapunk. Van két tippem az ebédre, amit nem ér-
demes kihagyni, ha valaki a déli parton jár: Bélatelep és Fonyód 
határánál van egy fabódé, ahol a balatoni árakhoz képest jóval 
olcsóbban és kiadósan tudunk étkezni. Számomra viszont az 
első helyezést a Balatonszentgyörgyi CSILLAGVÁR éTTEREM 
érte el. Itt négy menü plusz étlapból lehet választani, és nagyon 
kedvező áron. Csak példaképpen írom le, hogy az „A” menü, 
ami 1290 Ft/főbe kerül, azt fatányéron hozzák ki és tartalmaz 
két hatalmas rántott húst és egy natúr szeletet plusz sok köre-
tet, ezenkívül egy nagy adag nagyon finom húslevet is, a többi 
étel is megfizethető, finom és bőséges. 

A Balatonról a telefonos Waze navigátor kísért haza So-
mogyba, pontosan és megbízhatóan. Mindenkinek élmények-
ben gazdag, bosszúságtól mentes jó nyaralás kívánok.

Bocz József
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Sporthír

Véget ért a bajnokság (végre)!
– Nem szép, hogy ezt mondom, 

de sajnos ez az igazság. Sokkal na-
gyobb reményekkel, és nagy lelkese-
déssel kezdte a csapat a 2021–2022-
es bajnokságot. Érthető, aki szeret 
focizni, örömmel vesz részt egy 
csapat újraélesztésében. Szerencsé-

re az indulással nem volt gond. Egy 
csapat játékosának lenni jó dolog, 
közös edzések, utazások, és persze 
a tétre menő bajnoki mérkőzések 
mind érdekes elfoglaltságok, és aki 
szereti a sportot, az meg is találja 
benne a saját boldogságát. Így van 
ez nálunk is, és aki reálisan gondol-
kodik, az tudja, hogy a semmiből 
indítani egy csapatot nehéz feladat, 
és annak lesznek buktatói, negatív 
élményei, keserű pillanatai, mint 
ahogy ezeket közösen meg is éltük. 
Azért volt néhány kellemes dolog is. 

Az edzések hangulata többnyire jó 
volt, néhány kisebb veszekedés volt 
egy-két játékos között, de az edzés 
végére sikerült mindig rendbehozni 
a dolgokat. Lassan megismertük 
egymást, és kezdett kialakulni egy 
10-12 játékosból álló mag, akik az 
edzéseken és a mérkőzéseken is ál-
talában ott voltak, de ez kevésnek bi-
zonyult ahhoz, hogy eredményesen 
is tudjunk szerepelni. Kellett volna 
a többiektől (akik nem tudnak, vagy 
nem akarnak edzésre, mérkőzésre 
járni) egy kicsit több segítség, na-

hitélet július

Katolikus misék júliusban
Vasas:  Július 9-én, szombaton, 17 órakor szentmise

Somogy:  július 12-én, kedden 17 órakor szentmise.

Hird:  július 17-e. kivételével vasárnaponként  
 szentmise. 17-én igeliturgia lesz. 

Július 30-án a HOSSZÚHETéNYI szentmisét 18 órakor Barsi Balázs 
ferences szerzetes atya tartja, melyre szeretettel várjuk a testvéreket.
Kedd délutánonként 14–16 óra között, a somogyi Kolping Ház-
ban lehetőségük van hitközségi hozzájárulásuk befizetésével tá-
mogatni az egyházközséget. Ezzel is segítenék a somogyi templom 
harangfelújítását, melynek statikai és elektromos hibája is van. 
A templom harangfelújítását addig nem tudjuk elkezdeni, amíg 
a templom tető- és toronyterét nem mentesítettük a galamboktól. 
Megértésüket és eddigi segítségüket köszönjük! 

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor 
istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyer-
mekfoglalkozás. A 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
A vasasi evangélikus templomban júliusban nyári 
szünet lesz, augusztus 7-én lesz istentisztelet.

Templomunk léte

Templomunk a hirdi SZENTHÁROMSÁG RÓMAI KATOLI-
KUS PLéBÁNIATEMPLOM építése és felszentelése óta na-
gyot változott a világ. Sok víz lefolyt patakunkon, az „öreggá-
ton”. Az idő vasfoga, a környezeti terhelés, a vasúti és közúti 

szállítás mérhetetlenül megnőtt volumene életveszélyessé 
károsította az épületet. Ezen okból 2019 októbere óta nem 
használhattuk semmilyen célra sem. A felújítás megkezdését 
objektív és szubjektív tényezők egyaránt gátolták. Leküzdé-
sük után megkezdődött a felújítás. Köszönetünket fejezzük 
ki minden jószándékú adakozónak, Magyarország Kormá-
nyának, az Egyházmegyének, László Megyéspüspök Úrnak, 
tervezőknek, kivitelezőknek. Az első fázis befejeződött. 
Templomunk búcsújára megkaptuk az ideiglenes használa-
ti engedélyt. Az őszi folytatáshoz ismét gyűjtést szervezünk. 
Hálás köszönetet mondunk a nagylelkű adományokért, és 
szívesen fogadjuk további adományaikat. A jókedvű adako-
zót megáldja az Isten! Sose fáradjanak bele a jótettekbe! Ada-
kozni csekken, illetve a következő számlaszámon lehet:

10701214-72801488-51200002 CIB Bank
Hirdi Egyházközség
Fotó: Tömör Balázs

hitélet július
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Online vállalom
kis- és középvál-

lalkozások
adminisztrációs, 

szervezési
és személyi asszisztensi
feladatainak ellátását.

Kiss Erika
Tel.: 20 983 71 88
erikairoda.com

gyobb elkötelezettség, ha már ők is 
a csapat tagjainak vallják magukat. 

A csapat nagyon gyenge szereplé-
sének okai az én véleményem szerint:

– Nem sikerült, nem volt lehető-
ség egy stabil, erős csapat kialakí-
tására. A játékosok nem ismerték 
egymást, sokszor még névről sem. 
A mérkőzéseken, éles helyzetben 
találkoztak először egymással, és ez 
nem csak a bajnokság elején volt így, 
hanem konkrétan az utolsó szalántai 
mérkőzésen is voltak olyan játéko-
sok, akik ott találkoztak egymással 
először. Így nagyon nehéz csapatjá-
tékról, összeszokottságról, stabilitás-
ról, eredményességről beszélni. 

– A játékosok technikai képességei 
és fizikai állapota. A foci olyan játék, 
ahol képesnek kell lenni egy labdát 
átvenni, úgy, hogy az ne pattanjon 
messzire, kell tudni sokat futni azért, 
hogy legyenek megjátszható játéko-
sok a csapatban, akiknek lehet pasz-
szolni, ezek nélkül nem lehet ered-
ményt elérni, még ezen a szinten sem.

– Az előbbi két problémán edzés-
sel, gyakorlással, több együtt töltött 
idővel könnyen lehet segíteni, javí-
tani. De a fő gondunkon, a hozzá-
álláson, a csapat és egymás iránti 
tiszteletünkön, elhivatottságunkon, 
megbízhatóságunkon, pontosságun-
kon már sokkal nehezebb. Sajnos 
vannak olyan játékosaink, akik nem 
érzik, értik, hogy mit jelent a Vasasi 
Bányász TC játékosának lenni.

Bajnoki év végén néhány szó a 
játékosok teljesítményéről:

Grávics Norbi és Sarus Gábor az 
a két játékos, akik egész évben meg-
bízható, jó teljesítményt nyújtottak, 
és persze amíg a csapat játékosa volt 
Catrone István Márk, aki sok gólt rú-
gott úgy, hogy nem kapott túl nagy 
támogatást a csapattól. Végh Krisz-
tián kapus jó teljesítményt nyújtott, 
amikor a csapat rendelkezésére tu-
dott állni, de a sok hiányzása nagy-
ban ront az összteljesítményén. A 
helyére kényszerből beálló Herceg 

Bendegúz eleinte többet hibázott, 
de mérkőzésről mérkőzésre egyre 
jobb teljesítményt nyújtva sokat fej-
lődött, és hasznos tagja lett a csapat-
nak. Németh Norbi érkezésével so-
kat javult a védelmünk, mint ahogy 
Debreczeni Csaba is stabilabbá tette 
ezt a csapatrészt. Hahner Darko saj-
nos keveset tudott jönni, amikor ott 
volt, sokat tudott hozzátenni a csa-
pat védekezéséhez. Pataki Zoli, Auer 
Zoli sokszor kényszerből játszottak 
védőt, de megfelelően helytálltak, 
ha kellett. A középpályán Szép Péter 
sokszor jól játszott, a csapat játéko-
sai közül talán ő fejlődött a legtöb-
bet. Ákli Krisztián jó volt, és nagyon 
kellett, ha tudott jönni, sajnos ő is 
többet hiányzott a kelleténél. Zsol-
dos Krisztián, Gróf Dani, Csopek 
Norbert sokat fejlődött, és egyszer-
egyszer jól is játszottak. Keszthelyi 
Kristóf nagyon ígéretesnek indult, 
csak az önbizalom hiánya sokat ron-
tott a teljesítményén, és ő nem tudta 
feldolgozni ezt az eredménytelen já-
tékot a csapat részéről, és a bajnoki 
idény végére feladta. Ügyes játékos, 
bízunk a visszatérésében. Závor 
Laci példamutató hozzáállással, fo-
lyamatosan fejlődve játszotta végig a 
szezont. Krémer Balázs amit vállalt, 
azt megtette, amikor tudott, ott volt 
a mérkőzéseken, és igyekezett is, 
ahogy tudott. Várnagy Patrik, Csir-
ke Tibor, Kovács Feri, Végh Ferenc, 
Liszi István, Loboda Gergő, Lőrincz 
János, Nikli Laci, Tokodi Zoli ke-
veset tudtak jönni, így a teljesítmé-
nyük ennek megfelelő.

– Ezt a gyenge bajnoki évet én 
és a játékosok közösen hoztuk ösz-
sze. Ebben mindenkinek megvan a 
maga felelőssége. Remélem. sikerül 
jól felmérni a hibáinkat, és azokon 
javítva sokkal jobb szezon elé né-
zünk az ősztől. Úgy látom, a csapat 
meghatározó játékosai és az egyesü-
let vezetősége is belátja, csak több 
munkával, nagyobb figyelemmel 
és közös akarattal tudunk eredmé-

nyesebben szerepelni. Az egyesület 
múltja és a csapat szurkolói, segítői, 
támogatói ennél sokkal többet ér-
demelnek! Azért fogunk dolgozni, 
edzeni, hogy a lehető leghamarabb 
ezt be is bizonyítsuk.

Varga László

A vasasi Tom Market
pénteken

és szombaton
reggel 6-22 óráig,

vasárnap
6-19 óráig várja
kedves vevőit!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.
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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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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: 1 kg 2000 Ft,  

Repceméz: 1 kg 2000 Ft, Akácméz: 1 kg 
3000 Ft, Propolisz tinktúra 30 ml:  

1000 Ft, Propolisz balzsam vaselines 
50 g: 1000 Ft, Propolisz balzsam 

macrogolos 50 g: 1500 Ft
medvehagyma méz 3500 Ft/kg

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

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

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