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6. Retró Bányásznap
Pécs-Vasas, Szent Borbála Park, 
2022. szeptember 3. (szombat)

10 óra: Körhinta, légvár, dobáló, bazársor, büfé, zene

 14.30: Hivatalos megnyító a Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékmű előtt,  
 Ünnepi beszéd, koszorúzás

 Ünnepi műsor:
	 •	Vasasi	Bányász	Fúvószenekar
	 •	Bányászszív	Dalcsapat	és	a	Berze	Nagy	János	Népdal	Kar
	 •	Pécs	Város	Mazsorett	Együttese	és	Tánckara
	 •	Csillag	Mazsorett	Egyesület
	 •	Csajághy	Szabolcs	és	Csajághy	Miklós	operettek
	 •	Brass	&	Roll	zenekar

 20.30: Tűzijáték

A családbarát rendezvényen a programok ingyenesek! 
A Retró Bányásznap fővédnöke dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár

Mindenkit szeretettel várunk!
A rendezőség a műsorváltoztatás jogát fenntartja

Jó szerencsét!
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Augusztus 20.

A hagyomány szerint az aratás után Szent István-na-
pon sütötték az új búzából készült első kenyeret. Ezért 
nevezték augusztus hónapot az Új Kenyér havának.

Ezen a napon országszerte aratóünnepeket tartottak, 
ahol az aratás befejeztével az aratók búzakalászból és 

mezei virágokból aratókoszorút vagy búzababát kö-
töttek, és ünnepélyes menetben a gazda elé vitték azt. 
Ezután mulatságot tartottak, amellyel le is zárult az 
aratóünnep.

A termény betakarítását a legtöbb nemzet hála-
adással ünnepli. Az Új Kenyér ünnepe is a népi ara-
tóünnephez kapcsolódik. Eredetileg nem augusztus 
20-án rendezték, hanem július 15-én. Ezen a napon 
aratási felvonulást tartottak, mely során a templom-
ba hálaimát mondtak az aratás sikeres befejezése vé-
get.

Az Ószövetségben a törvények közé tartozik, hogy 
az aratás ünnepe előtt az új búzából senki nem süthet 
kenyeret. Az ember legalapvetőbb élelmiszere, a ke-
nyér, mindig is az életet, a megélhetést és az otthont 
szimbolizálta. Az augusztus 20-ai ünnepen a nemzeti 
színű szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az 
élet és a haza összekapcsolódik.

Összefogtak az emberek településeinkért

Néhány napja felhívás jelent meg a Facebookon, hogy 
aki szeretne valamit tenni az elhanyagolt közterületekért, 
az jelentkezzen, és megszervezik a közös munkát. Erről 
érdeklődtem az egyik fő szervező, Dombóvári-Vörös Vi-
rágtól, és a következő választ kaptam:

 Ez nem egyszeri alkalom volt, csak ez került fel a 
Facebookra. A mozi helyét helyi lakos tette rendbe, a va-

sasi focipályára vezető lépcsőt és utat is helyiek tartják 
rendben önköltségen, hogy használni lehessen őket. A 
somogyi templomkertbe egy somogyi lakos által felaján-
lott virágok kerültek kiültetésre, a virágtartók rendbeté-
tele után. A Mázsaház utcai buszmegálló környékén is 
csak azért vannak virágok a közterületeken, mert egy kö-
zelben lakó ültette ki és azóta is gondozza őket, jelenleg 
az ottani játszótéren készül homokozó – az önkormány-
zat és a BIOKOM többszöri kérésre sem kívánt tenni 
ezért semmit. A BIOKOM-mal szintén a helyiek tartják 
a kapcsolatot a közterületek állapotával kapcsolatban, itt 
talán elindult némi pozitív irányú kommunikáció, beje-
lentés után már legalább elviszik (igaz, sokszor többszöri 
kérés után) a közmunkások által út szélén hagyott össze-
gyűjtött szemetet, levágott zöldhulladékot stb. A tényle-
ges pozitív változás közterületeink gyalázatos állapotával 
kapcsolatban még folyamatban. 

Településrészünk a ´90-es években jobb állapotban 
volt, mint most, ez ellen szeretnénk – szerencsére elég 
sokan – tenni.
Köszönet a lelkes csapatnak, reméljük, lesznek követőik!

Taar Ilona
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Európa-bajnokok lettek 
a pécs-vasasi mazsorettek

Nagyon szép és eredményes szezonja van a Csillag Mazsorett Együttesnek, amelynek tagjai a közelmúltban a 
dobogó mindhárom fokára felállhattak a Balatonfüreden megrendezett Európa-bajnokságon.

A Csillag Mazsorett Együttes  jelenleg három korcso-
portban harmincöt fővel működik és Pécs-Vasas mellett 
Komlón is tart próbákat. A Magyar Látványtánc Szövet-

ség háromfordulós versenysorozatára hat ko re ográfiával 
neveztek, az áprilisban Kaposváron megrendezett terüle-
ti kvalifikációt simán megugrották, majd miután a buda-
pesti országos bajnokságon is remekeltek, ott lehettek a 
balatonfüredi Európa-bajnokságon is!

– Minden táncunk teljesítette a bejutáshoz szükséges 
ötvenhat pontot, aminek természetesen nagyon örül-
tünk – mondta Kelemen Csilla,  a mazsorettek művé-
szeti vezetője és edzője. – Az Európa-bajnokságon aztán 
szintén jó teljesítményt nyújtott mindenki, ennek kö-
szönhetően a gyermekcsoport és a junior lányok show-
tánca bronzérmet érdemelt, a junior twirling duó és a 
szólistánk második helyen végzett, a junior tradicionális 
indulónk és a felnőtt twirling trió pedig aranyérmes lett!

A Csillag Mazsorett Együttes sikereinek értékét nö-
veli, hogy nem akármilyen körülmények között készül-
nek. Tavaly ősz óta szerencsére a vasasi óvoda biztosít 

számukra helyet a próbákhoz, addig azonban a helyi 
művelődési ház volt az otthonuk, ahol olyan alacsony 
a belmagasság, hogy a mazsorettbotot nem tudták fel-
dobni – így jobb híján az utcán, illetve a parkolóban 
gyakoroltak. Miután az ovi a nyárra bezárt, ismét ki 

kellett menniük a szabadba, de most legalább jó idő 
van.

A mazsorettek a hagyományos fúvószenekari indu-
lókon túl látványos show-táncokat is színpadra visz-
nek, eszközeik között nem csak a mazsorettbot és 
pompon a jellemző, hisz dolgoznak még zászlóval, 
világítós bottal és szalaggal is. Az együttes folyama-
tosan készül az idei év legnagyobb rendezvényére, 
amely a tavaly elmaradt 15 éves jubileumi gála lesz ok-
tóberben Komlón. Az Európa-bajnokságon részt vett 
táncosok: Ábel Klaudia, Demerácz Abigél, Demerácz 
Lili, Galambos Gerda, Károlyi Veronika, Kulina Ra-
móna, Márk Szabina, Pölhe Csilla, Pölhe Tünde, 
Schellenberger Lia, Táborszky Lilien, Tóth Eszter Beat-
rix, Veres Gabriella, Zsagár Zsanett, Krizbai Katalin, 
Szakcsi Anna.
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Tábori beszámoló
A tavalyi évhez hasonlóan idén is elindult a Vidéki Hangulat táborunk. A gyerekeket sok érdekes élmény várja. 
Olyan programokat kínálunk, ahol kiteljesedhet kreativitásuk, de megismerhetik a természet rejtett kincseit is. Ki-
próbálhatják a számháború és a zászlószerző játékok alatt stratégiai tudásukat. A Mecsextrém park, illetve a sziget-
vári fürdő is hatalmas élményekkel teli napot biztosít a táborozó gyerekeknek. Az egészséges és változatos tábori 
étkezést a KOBEKO konyhája biztosítja.

Augusztus 1–5-ig és augusztus 8–12-ig tartó táborainkra még tudtok jelentkezni az info@kobeko.hu címen. 
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SPorthír

hItÉLEt augusztus

Katolikus misék augusztusban
Vasas:  Augusztus 13-án, szombaton
 17 órakor szentmise

Somogy:  Augusztus 27-én, 17 órakor szentmise.

Hird:  A mise minden vasárnap reggel 8-kor lesz.

Hogy hol és mikor lesz ünnepi mise aug. 20-án, az majd a 13-i 
misén lesz hirdetve.
Kedd délutánonként 14–16 óra között a somogyi Kolping Házban 
lehetőségük van hitközségi hozzájárulásuk befizetésével támo-
gatni 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
Augusztus 6-án 16:30-kor lesz istentisztelet.

Ju-hu, avagy 
masszírozok

Várom kedves vendégeimet 
Hirden. Bejelentkezni telefonon 
vagy Facebook-üzenetben lehet. 

Wellness masszázsokkal 
bővítem a tudásom, 

ebben a hónapban a thai 
bambusz masszázzsal lopok 

nyugodt perceket a 
mindennapokba!

+36- 70/420-7529

Idén is megrendezzük az id. Bocz József-
emlékversenyt, szeptember 10-én 14 órai 
kezdettel a somogyi Kodály Művelődési 
Házban, melyre minden érdeklődőt sze-
retettel várunk. 

Aki Józsi bácsi tanítványa volt és sze-
retne eljönni erre az alkalomra, azt ké-
rem, jelezze részvételi szándékát az alábbi 
telefonszámok valamelyikén. Danis Imre, 
30/559-4524; Bocz Attila, 70/369-6824; 
Bocz József, 30/266-6653.

A rendezvényen fellép a Bányászszív 
Dalcsapat, a Kavicsok együttes, ezenkívül 
lesz karatebemutató is.

Házi ropogós bögrés kenyér
Hozzávalók:

• 4 csésze liszt a csésze 2,5 dl-es 
(kenyérliszt, teljes kiőrlésű, 
Graham, rozs stb. ízlés szerint 
vegyítve)

• 1 teáskanál porélesztő
• 2 teáskanál só
• 2 csésze víz

Elkészítése:
A száraz hozzávalókat összekeverem, 
majd hozzáadom a vizet, mindezt jól 
elkeverem (inkább lágy ragadós, mint-
sem gyúrható tésztát kapunk), majd 12 
órát pihenni hagyjuk (én este összeké-

szítettem és reggel sütöttem). Lisztezett 
lapítóra kiborítom majd lisztezett kéz-
zel a széleitől meghajtogatom és pihen-
ni hagyom, amíg a sütő bemelegszik.

A sütőt és az edényt (ez lehet jénai 
vagy bármilyen más minek födele van) 
bemelegítem (én 250 fokra állítottam), 
majd egy kis vajat tettem az edény aljá-
ra és körbe forgattam, míg szétolvadt, 
beleemeltem a tésztát és kb. 45 percig 
fedő alatt sütöttem.

Ha még nem pirult meg szépen ak-
kor még kb. 5–10 percig fedő nélkül 
tovább sütöm. Mivel minden sütő más-

képpen melegszik nem árt szúrópróbá-
val közben ellenőrizni.

Igény szerint lehet még különböző 
magokat hozzáadni, Olivát, krumplit, stb.

Forrás: https://receptneked.hu/cikkek/7-
kiprobalt-hazi-kenyer-recept-ezentul-
nem-jarsz-a-peksegbe/

hItÉLEt augusztus

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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Online vállalom
kis- és középvál-

lalkozások
adminisztrációs, 

szervezési
és személyi asszisztensi
feladatainak ellátását.

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

NAGY VESZTESÉG ÉRTE  
A CSAPATOT!

2022. július 11-én hajnalban meghalt 
csapatunk vezetője, a vasasi foci új-
raélesztője, DEÁK KÁROLY. Kuna, 
mert mindenki így ismerte, sokkal 
hamarabb hagyott itt minket, mint 
kellett volna. Voltak egészségügyi 
problémái, de a lelkesedése mindig 
továbbvitte, és hajtott, csinálta a dol-
gát, nem panaszkodott soha. Most is 
a következő feladatokon törte a fe-
jét: indulnak az edzések, rendbe kell 
tenni a pályát, ki kell takarítani az 
öltözőt, el kell kezdeni a játékvezetői 
öltöző felújítását, meg kell erősíteni a 
csapatot… Sajnos a sors közbeszólt, 
és ezeket már nem tudta véghez-
vinni, pedig sok közös tervünk volt 
még. Mindig lehetett rá számítani, 
a foci és a csapat volt a mindene. 
Akárhogy is, de mindig megoldotta 
a következő leküzdendő akadályt, és 
mindig jobbat akart. Manapság egy-
re kevesebb ilyen ember van, ezért is 
nagy kár, hogy nincs már közöttünk. 
Sokan tanulhatnánk tőle önzetlen-
séget, segítőkészséget, kitartást a ki-
látástalannak tűnő helyzetekben is. 
Nyugodj békében, Kuna, és vigyázz 

ránk fentről, mi pedig igyekezni fo-
gunk, hogy elégedett lehess velünk. 
A csapat nevében búcsúzunk Tőled! 
„Mert múlt nélkül nincs jövő!” 

Elkezdtük a felkészülést a követke-
ző bajnokságra

Kicsit nehezen indult, érezhető volt 
az öltözőben, hogy valaki hiányzik. 
Zsoldos Krisztián meg is jegyezte: 

„– Olyan fura az öltöző Kuna nél-
kül, minden edzés előtt itt ült az asz-
talnál…” Rövid kis megemlékezés 
után lent a pályán körbeálltunk, és 
a Kunára gondoltunk. Majd beleve-
tettük magunkat az edzésbe. Lassan 
oldódott a hangulat, és egy jó kis 
edzéssel elindult a 2022/23-as baj-
noki év. Azóta is kedden és csütör-
tökön edzünk, hétvégén pedig edző-
mérkőzéseket játszunk. A tervezett 
edzőmérkőzések: 08. 07., vasárnap, 
18.00 óra: Bányász TC – Pogány, 08. 
11., csütörtök, 18.00 óra: Bányász TC 
– Nagykozár U.19., 08. 13., szombat, 
17.30 óra: Bányász TC – Egerág, 08. 
17., szerda, 18.00 óra: Pogány – Bá-
nyász TC. Ez lesz az egyetlen mér-
kőzés a felkészülés során, amit ide-
genben játszunk. Majd 08. 20–21-i 
hétvégén már Magyar Kupa-mér-
kőzés vár a csapatra, az ellenfél egy-
előre ismeretlen, a sorsolást később 
tartják. A bajnokság az augusztus 
27–28-i hétvégén kezdődik. Nagyon 
várjuk szurkolóink biztatását az 
egész év során!

A játékoskeretben jelentős válto-
zások történtek. Nem nálunk kezdte 
meg a felkészülést: Krémer Balázs, 
Csirke Tibor, Végh Ferenc, Zsagár 
Patrik, Schäffer Imre, Mohos Trisz-
tán, Kaszab Gábor, Keszthelyi Kris-
tóf, Kovács Ferenc, Nikli László, Liszi 
István, Tokodi István, Kónya Dávid. 
13 játékos, elég sok, érkező pedig 
eddig csak 4 van: Horváth Domi-
nik, Spengler Dominik, Haragovics 
András, és végre sikerült hiba nélkül 
leadni az átigazolási dokumentumait 
Felhoffer Rajmundnak is, így pályá-
ra léphet hivatalos mérkőzésen. Sze-
retnénk még 3-5 játékost igazolni, 

tárgyalásban vagyunk velük, és ha 
sikerül megegyezni, kijelenthetjük, 
hogy egy sikeres átigazolási idő-
szakon leszünk túl. Reméljük, jóval 
erősebbek leszünk, mint az előző, 
könnyen felejthető évben voltunk. 
Rendezzük sorainkat, szerencsére az 
összes játékosunk igyekszik segíteni 
abban, hogy minél könnyebben túl 
tegyük magunkat a történteken, és 
mindenki a legjobbat akarja. Remél-
jük, hogy sikeresek leszünk, és foly-
tatni tudjuk az előző bajnokságban 
megkezdett munkát. Lehetőségeink, 
adottságaink megvannak hozzá, így 
csak rajtunk múlik, hogy tudunk élni 
velük. Mindenben szeretnénk előre-
lépni (eredmények, öltözőfelújítás, 
pályakarbantartás), és ezekhez kér-
jük majd a somogyi, hirdi, vasasi em-
berek és szurkolóink segítségét. 

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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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. 

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

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

Mézvásár!
Vegyes virágméz: 1 kg 2200 Ft,  

Repceméz: 1 kg 2300 Ft, Akácméz: 1 kg 
3000 Ft, Medvehagyma méz 3500 Ft/kg 
Hárs méz: 1 kg 2500 Ft, Gesztenyés hárs 

méz 1 kg 2500 Ft, Lépesméz kb. 320 g 
1500 Ft, Propolisz tinktúra 30 ml:  

1000 Ft, Propolisz balzsam 50 g va-
zelin 1000 Ft, Propolisz balzsam 50 g 

macrogold: 2000 Ft, Propolisz hidratáló 
krém 50 g 2000 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 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

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

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

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 
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