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25 év is kevés ahhoz, hogy elfelejtsük,
ami akkor történt, 1986. február 18-
án. Rémület ülte meg kis községünket,
zarándoklat indult meg a bányához: kik
maradtak lenn, kiket hoznak fel még
élve? Jajongott még az is, akinek semmi
köze nem volt a szerencsétlenséghez.
Aztán temettek apát, férjet, testvért, és

barátot. Vasason, Somogyban, és más
falvakban, még Lengyelországban is. 11
hõsi halott, akik nem a harcmezõn,
hanem a föld alatti csatában estek el.
Majd lassan feledésbe merültek, csak a
családjuk szívén maradt egy soha be nem
gyógyuló seb.

25 évig nem jutott senkinek eszébe,
hogy méltóképpen meg kéne emlékezni
róluk, míg végre a pécsi bányakapitány-

ságon Ihász Sándor szívében megmoz-
dult egy húr. Felkérte a Vasasi Szent
Borbála Egyesületet, hogy a szomorú ju-
bileumon megemlékezést kellene tar-
tani. Mindenki jónak tartotta az ötletet,

ezt bizonyította a teli templom, ahol
mintegy 300 ember rótta le kegyeletét az
elhunytak elõtt. A bánászzenekar gyász-
indulói elõkészítették a szíveket, majd a
magyar és lengyel himnusz után Ru-
zsicsics Ferenc köszöntõje, és
megemlékezése alatt az oltárra kerültek
az égõ bányászlámpák. Szem nem
maradt szárazon, ezt jelképezte  az
oltáron levõ 11 szál szegfûbõl készült,
könnycsepp alakú koszorú is.

Hoppál Péter képviselõ úr a 90.
zsoltárból vett idézettel figyelmeztetett a
múló idõre, mely csak az Isten elõtt
rövid, de akik órákat, napokat töltöttek
a  mélyben, azoknak egy örökkévalóság.

Megható volt Szilasi
László verse, a so-
mogyi iskolások és a
népdalkar mûsora.

Roman Kowalski
lengyel nagykövet
szép magyarsággal
elõadott beszéde

tovább erõsítette a lengyel-magyar barát-
ságot.

Ezután kerültek a 11 bányászlámpa
elé az emlékezés virágai. A koszorúk
késõbb az elhunytak sírjára lettek kité-
ve. Meghajlottak a zászlók, mert a hõ-
söknek kijár a tisztelet 25 év után is, és
reméljük, az elkövetkezendõ években is.  

K.W. K 

„Mert  ezer esztendõ elõtted annyi,
mint a tegnapi nap...”  

A 2011. MÁRCIUS 6-ÁN MEG-
TÖRTÉNT A RÉSZÖNKORMÁNYZATOK

TAGJAINAK TITKOS JELÖLÉSE.

A Közgyûlés elé kerülõ listára az a
jelölt kerülhet, aki a jelölés (titkos
szavazás) eredményeként legalább egy
érvényes jelölést kapott. A lista a
legtöbb jelölést kapott személy nevével
kezdõdik, a továbbiakban a jelöltek a
kapott jelölések száma szerinti
csökkenõ sorrendben szerepelnek.

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat
55. § (9) bekezdése szerint a legtöbb
jelölést kapott jelölteket a polgármester
javaslata alapján a Közgyûlés fogja
megválasztani.

A JELÖLÉS EREDMÉNYEI:

Jelölt neve Jelölések száma
HIRD
Becker János 121
Heiszler Istvánné 71
Hernádi Zsolt 16
Kormosné Süvecz Klára 68
Lendvai Sándor 10
Ludmann László 107
Schenk János 75
Strausz Emõke 129
Szabó Áron 64
Takács Attila 44
Takács László 41

Jelölt neve Jelölések száma
VASAS
Berényi Zoltán 48
Labodáné Somlai Erika 33
Reisch Tímea 42
Tóth Péter 39

SOMOGY
Dr. Dömse Boglárka 94
Kincse Zsolt 32
Kóta László 76
Papp Károly 61
Peti János 48
Szende Csabáné 85
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Az album törzsanyagát az az egye-
dülálló fényképgyûjtemény alkotja,
amely a „Lengyelek Apójának” becé-
zett Antall József hagyatékából szár-
mazik.  Az ismertetõben a követke-
zõket olvashatjuk:  „Az EMLÉKEZÉS
címû album a magyarok háborús nem-
zedékét megilletõ elismerés és hála
kifejezése. Különösen azokra gondolunk,
akik 1939 õszén megnyitották államhatá-
rukat, otthonaikat és szíveiket a németek
és szovjetek által megtámadott hazájukból
menekülni kényszerülõ mintegy 120 ezer
lengyel elõtt. Megtették ezt annak ellenére,
hogy Magyarország politikai szövetségre
lépett Németországgal. Azokban az ember-
próbáló órákban fontosabb volt a bátor-

ság és a becsület, a népeink ezeréves barát-
ságából táplálkozó testvéri érzés, a bajba
jutottak megsegítésének belsõ parancsa. ….  

Az idõsebbeknek szeretnénk emlékeze-

tükbe idézni, a fiataloknak pedig bemu-
tatni a lengyel menekültek és magyar
pártfogóik háborús sorsának fontos, sok
esetben egyenesen hõsies történetét."

Úgy gondoltam, hogy a nagykövet
úr által ajándékozott albumot a nem-

régiben megnyílott Kistamás Gyula
Könyvtárban fogjuk elhelyezni, így
mindenkinek lehetõsége lesz azt meg-
nézni, elolvasni. Mind az idõsebb,
mind a fiatalabb korosztálynak
figyelmébe ajánlom.

Huba Csaba

Fájó szívvel emlékezett Vasas
lakossága és a bányász közösség az
1986. február 18-án történt vasasi
bányaszerencsétlenség hat magyar és
öt lengyel áldozatára. A Vasasi Szent
Borbála Egyesület a 25 esztendõs
évfordulóra szervezett megrendítõ
megemlékezésére ellátogatott hozzánk
exc. Roman Kowalski, Lengyelország
rendkívüli és meghatalmazott nagykö-
vete is. A templomban tartott meg-
emlékezõ beszédében említést tett a
lengyel-magyar nép elválaszthatatlan
sorsáról és barátságáról.

Az ünnepség után lehetõség nyílott
egy kis beszélgetésre, melynek során
személyében egy rendkívül közvetlen
és barátságos embert ismerhettünk
meg. Anyanyelvi szinten beszéli a
magyar nyelvet. Kérdésemre, hogy
hol tudta elsajátítani ilyen kiválóan a
nyelvünket, meglepõ választ kaptam:
Moszkvában, az egyetemen.

Ajándékként átadott számomra egy
lengyel és magyar nyelven íródott 500
oldalas fényképalbum-szerû könyvet
„EMLÉKEZÉS Lengyel menekültek
Magyarországon 1939-1946.” címmel.
Elsõ lapján a következõképpen
dedikálta: „Igaz tisztelettel és köszönettel
Vasasnak --- Roman Kowalski Lengyel
Nagykövet 2011.02.18.”

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2011. MÁRCIUS 8-án, kedden

fogadóórát tart:
SOMOGYBAN, 16.00  és 17.00 óra
között a részönkormányzat irodájá-
ban (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 17.15 és 18.15 óra
között részönkormányzat irodájá-
ban (a Berze Mûvelõdési Házban).
HIRDEN, 18.30 és 19.30 óra kö-
zött a Harangláb utcai faluházban.

Emlékezés

SZILASI LÁSZLÓ:
A CSILLOGÓ FEKETE SZEMÛ KICSI ÖRDÖGÖK

részlet

Jött a reggel, a délután, az éjszaka. Várta õket a mélységnek fekete démona.
Nem kínált sót, kenyeret, amit adott: rettegést és félelmet.
Ha szomjazott, pusztító vizet árasztott, ha szûk volt ruhája, egyet nyújtózott
és máris omlott a bánya.

Ha ez nem volt elég, kénköves tüzes kígyót okádott.  Õ nem nézett elõre,
õ nem nézett hátra, nem nézte mennyi utána az árva.
De másnap már indult a nagykerék, a mozdony,  a kaparó.
Csendben kiszálltak, megfürödtek, tiszta ruhát húztak, siettek haza,
hogy lássák a családot. Az otthoniak voltak a gyémántok.

Ez már emlék. Aknatornyot se látok, talán képeken.
Hol vannak a régi harcosok? Az igaz gránerek?
Szanda, Ormos, Hutner, Banános, Szilasi és a többiek.
Sajnos, sokan már nem élnek, Borbála napkor a temetõben a gyertyák csak
nekik égnek.
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* a Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0055 „Építõ közösségek”-
közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A köz-
mûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában projekt Egyesü-
letek összefogása Vasas-Somogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért,
valamint közösségeik építéséért pályázat kedvezményezettje.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait, ismerõseit 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 163. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségünkre.
2011. március 15. kedd, Vasas, Óvoda udvar

PROGRAM:
14.45 Térzene Vasasi Bányászzenekar
15.00 Himnusz Vasasi Bányászzenekar

Ünnepi köszöntõt mond Hoppál Péter országgyûlési képviselõ 
Vers: Petõfi Sándor: Nemzeti dal (Elõadja: Wetzl József)
Koszorúzás és a megemlékezés virágainak elhelyezése a Petõfi szobornál  

1530 Fáklyás-gyertyás felvonulás a Berze Nagy János Mûvelõdési Házhoz
1600 A Vasasi Általános Iskola mûsora
1630 Történelem klub, 18.00 óráig. Téma: a reformkor és az 1848/49-es for-

radalom és szabadságharc bukása és megtorlása. Elõadó: Bárdos Sándor 

Szervezõk: Vasasi Szent Borbála Egyesület, Vasasért Egyesület
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, Tegyünk Egymásért Egyesület

Márciusban induló szakkörök 
a KoBeKo (Kossuth-Berze-Kodály) Mûvelõdési Központban
INTERKULTURÁLIS (kultúrák közötti)

KULINÁRIS (konyhai) SZAKKÖR
A szakkör foglalkozásain a résztve-

võk a Kossuth Mûvelõdési Ház
felújított konyhájában elkészíthetik és
megízlelhetik az angol nyelvterület
(Anglia, Skócia, Málta, USA, Írország)
ételeit. Sütés-fõzés közben bõvíthetik
angol szókincsüket, megismerkedhet-
nek más népek étkezési kultúrájával,
szokásaival és összehasonlíthatják azt
a magyar szokásokkal. A szakkör so-
rán a hétköznapi ételek (Fish and
chips, cottage pie, apple pie stb.) meg-
ismerésén túl, lehetõségük lesz a kü-
lönbözõ ünnepek (karácsony, húsvét,
palacsinta nap, hálaadás, stb.) hagyo-
mányos ételeinek megismerésére is. 
A szakkör vezetõje Kocsisné Nagy
Margit szeretettel várja 10-16 éves an-
golul tanuló gyerekek, fiatalok jelent-
kezését. 

Elsõ foglalkozás 
2011. március 4. péntek

15.30–16.30.
Helyszín: Kossuth Mûvelõdési Ház 

LOVAS SZAKKÖR
A lovas szakkör célja a sport, az

állatok és a természet megkedveltetése a
résztvevõkkel. A szakkör újdonsága a
településen, hogy versenyszerû lovaglás-
ra készíti fel a résztvevõ fiatalokat. 
A szakkör elméleti foglalkozásait
gyakorlati képzés követi a Kossuth Mû-
velõdési Házban, illetve annak udva-
rán. A szakkör vezetõje Sindler Csaba
6–35 éves korú érdeklõdõket vár. 

Elsõ foglalkozás 
2011. március 5. szombat 14.00. 
Helyszín: Kossuth Mûvelõdési Ház  

NÉPTÁNC  SZAKKÖR
A szakkör célja a magyar és a

Magyarországon élõ nemzetiségek tán-
cainak tanítása. Ezek ismerete nélkü-
lözhetetlen a hagyományõrzésben, ha-
gyományápolásban. A program elsõ-
sorban a fiatalabb generációt célozza
meg, de szívesen lát olyan felnõtteket
is, akiknek szívéhez közel áll a nép-
tánc. A foglalkozásokon a tánctanu-

láson kívül a régi táncos mulatságok
viselkedéskultúráját is elsajátíthatják a
résztvevõk, és megismerkedhetnek
népi hangszerekkel is. Egyik fõ cél,
hogy hosszú távon ebbõl a szakkörbõl
egy helyi néptánc együttes alakuljon
ki.  A szakkör vezetõje Gálber Attila 8-
14 éves korú gyerekeket vár. 

Elsõ foglalkozás: 
március 8-án kedden

13.30–14.30 a hirdi iskolában.

A foglalkozásokon rendszeresen, aktívan
résztvevõk jutalomban részesülnek. Pl. tá-
borozás, könyvjutalom, vásárlási utalvány

Március 30-án 17.00 órakor a
Kossuth Mûvelõdési Házban kerül sor
a Baromfiak a ház körül címû elõ-
adásra, melynek célja a baromfite-
nyésztés népszerûsítése. 16 éves kortól
számítunk résztvevõkre. 

Elõadó: Bárdos Sándor

Kocsisné Nagy Margit projektvezetõ 



Sok Hírünk Van 2011. március4

A VASAS ÉS HIRD
TANULÓIFJÚSÁGÁÉRT

ALAPÍTVÁNY 
kéri Önt, hogy  személyi jöve-
delemadója 1 %-val támogassa
a vasasi és hirdi iskolásokat. 

ADÓSZÁM: 18300972-1-02

Köszönettel: Zámbó György elnök

ADÓ 1 %-OK
Bányász Torna Club Sport Egyesület: 18329577-1-02

Hirdi Nõegylet: 18305221-1-02

„Napsugaras Õsz” Asszonyklub Egyesület: 18324565-1-02

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: 18311958-1-02

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 18328600-1-02

„Tegyünk Egymásért” Egyesület: 18322996-1-02

Vasasi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület: 18331750-1-02

Vasasi Szent Borbála Egyesület: 18328772-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

OLVASÓI LEVÉL

A szerkesztõség teljes egyetértése
mellet közreadjuk a múlt havi számban
a településünkön tapasztalható vandál
cselekményekkel kapcsolatos írásra
érkezett olvasói levelet.

Tisztelt Berényi Úr!
A minap olvastam a vandalizmussal

kapcsolatos felhívását a Sok Hírünk
Van lapban. Sajnos konkrét nevekkel
nem szolgálhatok az elkövetõket illetõ-
en, de el szeretném mondani a vélemé-
nyem az ügyrõl. Biztosra veszem, hogy
a településünkön a különféle vandál
cselekmények nagyobb részét nem fel-
nõttkorú emberek követik el, hanem
fiatalok, sõt inkább gyerekek. Egyrészt
mondom ezt azért, mert úgy gondo-
lom, hogy a legtöbb felnõtt, aki a
mindennapi megélhetéséért küzd, nem
ér rá ilyenekkel foglalkozni, se energiá-
ja, se ideje nincs rá. Másrészt mondom
azért, mert szinte minden nap tapasz-
talom magam is, hogy az utcákon gale-
rikbe tömörülve lézengenek mindenfe-
lé a fiatalok, gyerekek. Általában a ját-
szótereken csoportosulnak, de kedvelt
helyek a buszmegállók, és az iskolák
környéke is. Miután „összeálltak” han-
goskodva, randalírozva járják este az
utcákat minden értelmes cél nélkül, és
közben amit érnek tönkretesznek.

Nyugodtan meg lehet nézni például
a Vasasi Általános Iskolánál lévõ
buszmegállót, minden hétköznap este
6 óra környékén, ami már törzshellyé
kezd alakulni lassan. Folyamatosan 
6-8, vagy akár több fiatal is összegyûlik
itt minden nap. Ránézésre az átlagos
életkoruk nem lehet több 12-14 éves-
nél, de néha 8-10 éves forma kölyköket
is látni köztük. 

Ez azt jelenti, hogy ötödikestõl
kezdve a nyolcadik osztályosig min-

denféle fiatalkorú megtalálható köz-
tük, lányok, fiúk vegyesen. Ez meg-
látszik a buszmegállón is. Az oldala ki-
rúgva, minden mûanyag burkolóelem,
és a fémváza tele van firkálva, „tagel-
ve”, az oldala ki van égetve cigicsikkel,
mert persze a kölykök füstölnek mint
a gyárkémény. 

Ezt biztos ezek a fiatalok csinálják,
csinálták, nyilvánvaló a kapcsolat. U-
gyanúgy szinte biztos, hogy õk firkál-
nak mindenhova „tag”-eket a táblákra,

padokra, szobrokra, a házak falára,
mindenhova. Szinte biztos, hogy a
közterületeken történt rongálások, fák
kitörése, padok összetörése, játszótér
megrongálása is az õ számlájukra ír-
ható.

Természetesen ezek a fiatalok koruk-
nál fogva nem büntethetõk, de a szüle-
iktõl talán ideje lenne számon kérni,
hogy mégis mire nevelik gyerekeiket,
és persze egyben megtéríttetni velük az
általuk okozott kárt. Talán akkor
elõbb-utóbb rá fogják venni gyerekei-
ket, hogy ne tegyenek tönkre mindent.
Lassan eljutottunk már egy olyan
szintre, hogy senkinek nem lesz kedve
semmit tenni a településünkért, mert
úgyis csak rövid idõ kérdése, hogy
tönkretegyék a kis „suttyók”. És min-

dezt nem teszik más okból, csak mert
azt hiszik, hogy ez jó hecc, jó poén, és
ezzel akarnak egymás elõtt felvágni.
De azzal nincsenek tisztában, hogy ez-
zel mennyi anyagi és eszmei kárt
okoznak.

Szintén fontosnak tartanám, hogy az
iskolában idõt kéne szánni ennek a
kérdésnek a kezelésre, és akár a rendõr-
ség, vagy a polgárõrök bevonásával tá-
jékoztató, tudatformáló elõadást kéne
tartani a tanulóknak. Felhívni a figyel-

met rá, hogy a közterületek, a kör-
nyezet védelme fontos, és nem helyes
tönkretenni, telefirkálni mindent.
Több fejlesztõ, és érdeklõdés serkentõ
programot kellene az iskolában szer-
vezni, szakkörök, foglalkozások for-
májában, hogy a gyerekek ne az utcán
lézengjenek folyamatosan.

Sajnos ennél konkrétabb informá-
cióval nem szolgálhatok az ügyet érin-
tõen, de hiszem, hogy ez kulcsa a meg-
oldásnak. Remélem sikerrel fogják
megtalálni az „elkövetõket”, vagyis in-
kább a szüleiket, és sikerrel veszik fel a
harcot az elharapózott vandalizmussal
szemben.

Üdvözlettel, Papp Gábor
vasasi lakos

ZÉRÓ tolerancia II.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasó-
inkat, hogy az alábbi civil szerve-
zetek juttatták el szerkesztõségünk-
höz adataikat az idei adó 1 %-os
felajánlások érdekében. Tisztelettel
kérjük tehát Kedves Olvasóinkat,
hogy amennyiben lehetõségük van
rá, akkor az alábbi civil szervezetek
közül választva rendelkezzenek ez
évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-ról.

Köszönjük megtisztelõ
felajánlásaikat!
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fáradtságot és nézzék meg a patakunk
partját, érdemes. Most, hogy végre
rendbe lesz téve, feltûnik, hogy micso-
da szeméthalmazok vannak végig a

patak partján. Az autógumitól kezdve
mindenféle kommunális szemétig, de
ezeket nem a víz sodrása hozta, hiszen
3-4 méter magasan vannak a víztõl.
Nem is a környezõ településekrõl
csempészték ide, hanem a hirdiek
„termelték”. Felháborító! Hosszú évek
óta központi szemétszállítás van
Hirden is, és még mindig vannak
házak, ahol nem rendelkeznek kuká-
val. Reméljük a Biokom a közeljövõ-
ben kiszûri ezen lakókat és megteszi a
megfelelõ intézkedést!

Vincze Károlyné

Örömünkre szolgál, hogy ilyen
szemfüles lakótársaink vannak, akik
észrevették és lefotózták a sártengert a
József Attila téren. Én mégis egy kicsit
a Biokom védelmében szólnék. Köztu-
dott, hogy rengeteg volt a csapadék, és
a terek teljesen át vannak ázva. Sajnos
a szállító autónak nincsenek szárnyai,
így kénytelen volt felszántani a tér egy
kis részét (azóta már semmi sem
látszik belõle !) Azt pedig köszönjük,
hogy az út mellé teszi le a gyûjtõedé-
nyeket, mert így nem kell gumicsizmát
húznunk, amikor odavisszük a szeme-
tünket. Meg kívánom itt jegyezni,
hogy a megtelt konténer bejelentése-
kor (telefonszám: 72/805-306) még
aznap, de legkésõbb másnap elszállít-
ják a szelektív hulladékot.

Kedves lakótársamnak figyelmébe
ajánlom, hogy készíthet fotót az alsó
falusi Hadik András úti szelektív gyûj-
tõ környékérõl is, ahova sok esetben
zsákszám hordják a ruhákat, papíro-
kat, befõttes üvegeket, de arra már
nem veszik a fáradtságot, hogy szelek-
tálják és a megfelelõ helyre dobálják.
Nem egyszer az ott lakó Békefiné
Marika idõt és fáradtságot nem kímél-
ve rendet tesz, mert egyszerûen nem
tudja elnézni a „kuplerájt”. Ezúton
köszönjük neki.

Még egy megjegyzésem volna: ké-
rem, kedves lakótársaim vegyék a

KÖSZÖNET
A 2011. január 29-én megrendezésre

került jótékonysági disznóvágás szer-
vezõi tájékoztatják a kedves olvasókat,
hogy a disznóvágás 45.000 Ft bevétel-
lel zárult, melyet a Kossuth Mûvelõ-
dési Ház bejárati ajtajának cseréjéhez
ajánlanak fel. Köszönjük minden
résztvevõnek, hogy részvételével és vá-
sárlásával hozzájárult e kitûzött cél
megvalósulásához.

A szervezõk nevében: Kóta László 

Hirdi „Konténerdagonya”
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MÁRCIUSI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (03.05.) 16.30 mise
Vasárnap (03.06.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (03.12.) 16.30 liturgia
Vasárnap (03.13.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (03.19.) 16.30 liturgia
Vasárnap (03.20.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (03.26.) 16.30 mise
Vasárnap (03.27.) 11.30 liturgia 8.30 mise

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu 

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND (minden hét)
Péntek 18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap 9.30 Imaóra, 10.00, 16.30 Istentisztelet

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Hirden a református templomban minden vasárnap 10
órakor Istentisztelet.
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet.

LEGYÜNK KÖZÖSSÉGBEN
A következõ hitéleti elõadás keretében 2011. március
25-én (pénteken) 16.30. órakor a Passió címû film
(rendezõ: Mel Gibson) kerül levetítésre a Kossuth

Mûvelõdési házban. (Pécs-Somogy, Búzakalász u 47.)
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt! 

H I T É L E T

FELHÍVÁS!
Várjuk azon férfiak jelentkezését, akik érdeklõdnek a

gasztronómia iránt és szívesen vesznek részt szervezett
keretek között mûködõ gasztronómiai klubba. 

A klub alapvetõ céljai:
• a helyi és nemzetközi konyha ételeinek elkészítése,

megismerése, bemutatása, 
• gasztronómiai rendezvények szervezése,
• gasztronómiai képzések és kirándulások szervezése,

Bõvebb információt a 0630-9567-852-es 
telefonszámon adunk.

Vasasért Egyesület, Fõzõ Férfiak Klubja
FÕZÕKLUB helye: Kossuth Mûvelõdési Ház. 

Ideje: március 17. 18.00 óra

A Vasasért Egyesület 2010. március 9-én tartja szo-
kásos évi rendes közgyûlését, amelyre jelen soraimmal tisztelettel
meghívom az egyesület tagjait. Ideje: 2010. március 9.
18.30. Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend: Beszámoló a 2010-es munkáról.
Pályázati források felhasználása, projektek megbeszélése

2011-ben elõttünk álló feladatok áttekintése.
Tagfelvétel, tagdíjfizetés, egyebek.

A közgyûlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem
befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán

Szeretettel hívjuk
és várjuk!

2011. március hó 12. napján
szombaton  21 órai kezdettel

NÕNAPI (batyus) BÁLUNKRA

ZENÉT A SHOW-HAJ ZENEKAR SZOLGÁLTATJA

AZ EST FOLYAMÁN TÖBB ALKALOMMAL – KARAOKE

ÉJFÉLKOR TOMBOLA SORSOLÁS

A  bevállalós férfitársaink számára, akik erre az
alkalomra nõi ruhát öltenek a belépés ingyenes

A többieknek 1.000,-Ft.
Számukra szépségversenyt hirdetünk.

A jelöltek 2,5 perc nyilvánosságot kapnak – ahol
ismertethetik programjaikat, kampányolhatnak. 

Helyszín: Kossuth Mûvelõdési Ház
(Somogy, Búzakalász u. 47.)

Rendezõk: Tegyünk Egymásért Egyesület
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
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II. kcs. csapat:  
1. helyezés /Felhoffer Rajmund, Pohl
Tamás, Bárhoff Dominik, Engelsbach
Balázs, Korom Norbert, Németh
Balázs/

II. kcs. egyéni:     
1. helyezés    Engelsbach Balázs
3. helyezés    Németh Balázs
5. helyezés    Korom Norbert

IV.kcs. csapat    
1. helyezés /TakácsPatrik, Böröcz
Krisztián, Schiller Gergely, Hollósi
Olivér, Gálosi Patrik/

IV. kcs egyéni 
1. helyezés     Gálosi Patrik
3. helyezés     Böröcz Krisztián
4. helyezés     Takács Patrik

A torna  diákolimpia megyei
döntõn /Siklós/ a Vasasi Iskola

tanulóinak eredményei:

II. kcs. csapat: 
1. helyezés /Felhoffer Rajmund, Pohl
Tamás, Bárhoff Dominik, Engelsbach
Balázs, Korom Norbert, Németh
Balázs/

II. kcs. egyéni:
1. helyezés    Németh Balázs
3. helyezés    Engelsbach Balázs
4. helyezés    Korom Norbert

IV.kcs. csapat 
2. helyezés /TakácsPatrik, Böröcz
Krisztián, Schiller Gergely, Hollósi
Olivér, Gálosi Patrik/

IV.kcs egyéni
4. helyezés     Gálosi Patrik
6. helyezés     Schiller Gergely

A torna  diákolimpia országos
elõdöntõ /5 megye/ VESZPRÉM
Vasasi Iskola tanulóinak eredményei:

II. kcs. csapat:  
1. helyezés /Felhoffer Rajmund, Phol
Tamás, Bárhoff Dominik, Engelsbach
Balázs, Korom Norbert, Németh
Balázs/

II. kcs. egyéni: 
2. helyezés     Németh Balázs
4. helyezés     Korom Norbert
5. helyezés     Engelsbach Balázs

IV.kcs. csapat    
4. helyezés /TakácsPatrik, Böröcz

Krisztián, Schiller Gergely, Hollósi Olivér,
Gálosi Patrik/ 

KIESETT A MAGYAR KUPÁBÓL A BÁNYÁSZ! 
Bányász TC- Villány 0-5 (0-2)

Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2011. február 27., 
Magyar Kupa 1. forduló

B:Pataki V. -Pataki J.,(Dömse), Márk , Róth (Forr B.), Németh N. - Kordé Cs., Papp
T., Györkõ, (Guhr), Rácz, (Bárhoff) - Tóth P., (Vörösvári), Veres Zs.  edzõ: Pataki Zoltán

A csapat mérkõzései márciusban:
Március 13-án 14.30-kor: Székelyszabar- Bányász Székelyszabarban
Március 20-án 15.00-kor: Bányász - Ivándárda Parcsinban
Március 27-én 15.00-kor: Szászvár II - Bányász Szászváron
Április 3-án 15.30-kor: Bányász - Sátorhely Parcsinban

Köszönet a támogatónak a CSABA Szódának, 
További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

S P O R T

A torna  diákolimpia városi döntõn  a Vasasi
Iskola tanulóinak eredményei:

Recept
TÖRÕDJÖN TÖBBET

EGÉSZSÉGÉVEL!
Mielõtt elkezdené alkalmazni, olvas-

sa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.
Csak abban az esetben alkalmazza, ha

valóban szeretné magát jobban érezni!
Milyen hatóanyagot és segéd-

anyagot tartalmaz a készítmény?
32 gerezd fokhagymát, 

5 db. nagyobb méretû citromot 
és 1 liter vizet.

HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL?
A fokhagymát és a citromot le kell

turmixolni és fel kell önteni 1 l vízzel.
Ráhelyezzük a kályhára és elsõ buggya-
násig hagyjuk rajta. (Tovább ne, mert
kimegy belõle a vitamin!) Ezután le-
hûtjük, majd üvegbe (nem mûanyag-
ba!) tesszük és a hûtõben tároljuk. Min-
den reggel fél decilitert iszunk belõle.
Javallat:
3 hétig fogyasszuk majd 1 hét a

pihenõ. Utána újra kezdhetjük a
kúrát. Sok vizet igyunk melléje,
mert akkor fejti ki tisztító hatását.
Fontos hogy Kárpát-medencei
ásványvíz legyen amit iszunk!
Jótékony hatása: tisztítja az

érrendszert, salaktalanít, beállítja a
vérmonyást optimális szintre.

Beküldte: Ruzsicsics Ferenc         

Köszönjük! Egészségére!

ÉLETKÉP A HIRDI
ASSZONYTORNÁRÓL.

Átmozgató-, erõsítõ gyógytorna
minden korosztálynak a hirdi
faluházban. Legyen Ön is társunk a
mozgásban az egészség és a jó
közérzet felé vezetõ úton! 

Érd.: Kisné Bálint Zsófia,
0670/326 52 23
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KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz
tartós élelmiszerek, stb…..

PURINA CSIBE INDÍTÓ TÁP
AKCIÓ!

10+1 KG ILLETVE 20+2 KG AJÁNDÉK.
BÁBOLNAI napos és elõnevelt csibe.
Marek, bronchitis, baromfipestis, ellen

vakcinázva. Háztáji piros, tojóhibrid piros,
kendermagos, és fehér húshibrid.

AKCIÓ!
Palántaföld : 790.- Ft/50 l
Virágföld: 790.- Ft/ 50 l
PB csere:  4690.- Ft

Figyelje a bolt elõtt lévõ
akciós hirdetõ táblánkat!

VETÕMAGOK, MÛTRÁGYA, LEMOSÓ

PERMETSZEREK.

Hétfõ-péntek 8.00–16.00
Szombat 8.00–12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21. 
72/337-776

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, 
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!
7.30–11.00
72/537-033

POLGÁRÕRSÉGI HÍREK
2011 FEBRUÁR

Egyesületünk a Pécs Keleti  Város-
rész Polgárõr Egyesület február
hónapban 279 járõrszolgálati órát
teljesített Vasas területén. Különös
esemény nem történt. Február 18-án
részt vettünk az 1986-os bányaszeren-
csétlenség 25. évfordulóján rendezett
megemlékezésen, ahol rendezvény-
biztosítást végeztünk A koszorúzáson
4 fõvel vettünk részt. Ezután felké-
résre az iskola farsangi bálját biztosí-
tottuk este 8 óráig. A Dikó élelmiszer-
bolt ebben a hónapban is támogatott
bennünket, amit ezúton is köszö-
nünk

Fuchs Károly, egyesületi titkár

A megszokott
árukkal együtt,
friss zöldséggel,
felvágottakkal,
tejtermékekkel

és a pécsváradi Arany Cipó
termékeivel várja kedves

vásárlóit a Vali- Bolt
Vasas, Bethlen u. 30.

H–P: 6–16.30 Szo: 6–12

APRÓ

Lukács- tó közelében, csendes utcában
azonnal beköltözhetõ 80m2-es családi ház

ELADÓ.
Érd:06-30-269-2474

Kedves Olvasóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy

jelentõs fejlesztésen esett át az újság 
– http://shvonline.hu/ – honlapja.

Köszönet érte a kitartó
munkájáért Tóbi Antinak!

Természetesen az Anti folyamato-
san dolgozik a finomításon és tölti
fel a még hiányzó anyagokat a
szerverre, a jobbítás végett az
esetleges észrevételeket az alábbi e-
mail címekre küldhetik el:

Tóbi Anti (Nil): 
xc4@freemail.hu;

darkmortys@citromail.hu
vagy az újság címére:

mihir2007@freemail.hu
Szerkesztõség

WWW.SHVONLINE.HU


