
Tisztelt Vasasi-Hirdi-Somogyi Lako-
sok!

Az év végéhez közeledve immár ha-
gyományosan szeretném Önöket tájé-
koztatni arról a munkáról, amit a vá-
lasztások óta, az eltelt 13-14 hónapban
elvégeztem. A város 2011. évi költség-
vetésének összeállítása rendkívül ne-
héz feladatot jelentett az apparátus és
a városvezetés számára. A súlyos adós-
ságállomány leküzdése, a napi anyagi
gondok nem sok mozgásteret adtak a
tervezésnél. A költségvetési egyensúly
megteremtéséhez számos költségcsök-
kentő intézkedést is meg kellett hozni.
Már veszélybe került a részönkor-
mányzatok támogatása és a választó-
körzeti keret is. Ez Vasas-Somogy-
Hird körzetre rendkívül hátrányos lett

volna. Közreműködésemmel sikerült
mégis megtartani, sőt kissé növelni e
támogatási összegeket. Nagyon nehéz
ma bármit is tervezni, megvalósítani.
A pénzeszközökhöz csak augusztus
végén juthattunk hozzá és nagyon
gyorsan kellett cselekedni, mert no-
vember vége után már semmiféle kö-
telezettség nem volt vállalható. A sú-
lyos nehézségek ellenére mégis
eredményesnek ítélem meg az eltelt
időszakot. 

Az újság terjedelmi korlátai miatt
csak felsorolásszerűen ismertetem az
elvégzett feladatokat:
✔ Pécs-Vasas, Pécs-Somogy és 

Pécs-Hird Településrészi Önkor-
mányzatok vezetése, kapcsolattar-
tás a részönkormányzati tagokkal,
információ gyűjtés, fogadóórák
tartása

✔ Kossuth Művelődési ház felújításá-
hoz anyagbeszerzés (170 eFt)

✔ Kodály Művelődési ház tetőjavítás,
belső javítási munkák (460 eFt)

✔ Vasas, Parcsin utcai lépcső felújítá-
sa (600+525 eFt)

✔ Vasas, Kút és Gabona utca árvíz
utáni kavicsozása (144 eFt)

✔ Vasasi játszótér  felújítása (Procter
& Gamble és a CBA támogatása) 
1 MFt

✔ Játszóterek részleges javítása, fel-
újítása

✔ Belvárdi vízfolyás medrének rész-
leges tisztítása (Szövetkezet utca)

✔ Vasasi bekötőút padkázása, ároká-
sás, kátyúzás

✔ A vasasi és hirdi temetői parkolók
kavicsozása

✔ Vasasi temetőbe lélekharang készí-
tése
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✔ A vasasi volt mozi romos épületé-
nek elbontása, terület rendezése

✔ Vasas, Szövetkezet utcai romos ház
lebontása

✔ Hirdi Faluház tornyában feljárat
elkészítése, automata harangozó
berendezés létesítése, bejárat ren-
dezése (350 eFt), toronyablak rá-
csozás, bádogozás, festés  (200 eFt)

✔ Hirdi szabadtéri közösségi tér és
színpad kialakítása közösségi
munkával, támogatása (310eFt)

✔ Közmunkások részére 2 db. 
Husqvarna fűkasza vásárlása 
(400 eFt)

✔ Somogy, Kőbánya utcai útbeszaka-
dás helyreállítása

✔ Az ISPA II/A és III projektek kap-
csán lakossági problémák kezelése,
a garanciális hibák folyamatos fel-
tárása, javítások megkérése.

✔ Vasas, Liget utcai veszélyes híd át-
építése (kb. 5 MFt)

✔ Vasas, Legény utcai szennyvíz 
tároló és csatorna akna töme -
dékelése

✔ Vasas, Bencze J. utcai csapadékvíz
árok, áteresz karbantartása, tisztí-
tása

✔ Hird, Tátika utca csapadékvíz elve-
zető árok létesítése (lakossági kez-
deményezésre)

✔ Kátyúzási munkálatok mindhá-
rom településen

✔ Hird, Hirdi úti árok és padka ren-
dezése (Közútkezelő kezelésében)

✔ Somogyi veszélyes fák kivágása 
✔ Somogy, Őrmezei úti út, árok és

áteresz javítás.
✔ Vasasi óvoda játék és lambéria be-

szerzés (50 eFt)
✔ Szelektív hulladékgyűjtők áthelye-

zés (Hird, Vasas)
✔ Települések virágosítása közmun-

kások segítségével
✔ Közmunkások munkájának koor-

dinálása, munkafeltételek megte-
remtése (1.460 eFt)

✔ Helyi újság („Sok Hírünk Van”)
támogatása (170 eFt), lakosság fo-
lyamatos tájékoztatása

✔ 25 helyi civil szervezet-szervező-
dés támogatása (1.330 eFt), kap-
csolattartás

✔ 3 óvoda támogatása, kapcsolattar-
tás (150 eFt)

✔ 3 iskola támogatása, kapcsolattar-
tás (370 eFt)

✔ 2 db. Idősek otthona támogatása,
kapcsolattartás (60 eFt)

✔ Bányásztörténeti Alapítvány
könyvkiadásának támogatása 
(100 eFt)

✔ Kodály, Kossuth és Berze Nagy 
János Műv. házak fenntartásának
átadása civil szervezeteknek

✔ Buszközlekedéssel kapcsolatos la-
kossági panaszok kivizsgálása,
megoldása

✔ Az iskoláink megtartása a csökke-
nő gyereklétszám ellenére 
(Hird, Somogy)

✔ Karácsonyi, bányásznapi és állami
ünnepek megtartása civil szerve-
zetekkel.

✔ Hird, Zámor utca környéki csapa-
dékvíz elvezető árok és átereszek
létesítése (913 eFt)

✔ Somogy, Sas utcai nyúlvány aszfal-
tozása (276 eFt)

✔ Vasas, Berkenyés u. részleges aszfal-
tozása és teljes mart aszfalt terítése
(1.268 eFt)

✔ Berkenyés-Parcsin utcák közötti
gyalogos híd javítása

✔ Somogyi óvoda előtti áteresz tisz-
títása, felújítása

✔ Kossuth Műv. ház részleges felújí-
tása (Polgármesteri és képviselői
keretből, előkészítés alatt)

A listát végigolvasva bizonyára Önök
is fel tudnának sorolni számos megol-
dásra váró problémát, hiányosságot.
Hát ezek megoldására sok pénzre, idő-
re és türelemre van szükség. Én a tü-
relmet kérem Önöktől.

A közelgő ünnepek alkalmából bol-
dog, meghitt karácsonyt és egy ered-
ményesebb újesztendőt kívánok.

Huba Csaba
képviselő

Meghívó
A Pécs-Vasas Egyházközség

szeretettel meghívja Önt és kedves családját,
valamint barátait, ismerőseit

a vasasi Munkás Szent József templomban
2011. december 11-én vasárnap

16 órakor kezdődő
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI

HANGVERSENYRE.
A hangverseny bevétele a vasasi templom

és plébánia felújítását szolgálja.
Részvételét és támogatását előre is köszönjük.

ADVENTI ZENÉS
ISTENTISZTELET

Készüljünk együtt az ünnepre!
Sok szeretettel várjuk mind -
azokat, akik elcsendesedve 
e világ nagy forgatagától, 

szeretnének lélekben ráhango -
lódni az ünnepre való készülésre!

Helyszín:
Pécs-Somogyi Baptista Imaház

Csap u. 10-12.
Időpont: 2011 December 11. 16.30

Az Árpádkori vasasi fémmű-
vesség történetéről szóló kö-
vetkező előadás 2011. decem-
ber 12-én (hétfőn) 16 órakor,
míg a Történelem klub követ-
kező előadása pedig 2011. dec-
ember 14-én (szerdán) 17.30-
kor lesz. Mindkettő helyszíne a
Kossuth Művelődési Ház (So-
mogy, Búzakalász u. 47.).
Sok szeretettel várunk min-
denkit!

KoBeKo rendezőség
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A cím lehet kicsit talányos Kedves
Olvasó, viszont tényszerű, hisz az
utóbbi esztendőkben (2010, 2011)
egyesületünk nem csak Vasasért
tevékenykedett, hanem tágabb ér-
telemben szomszéd településeink,
kiváltképp Somogy lakosságáért is.
Minden bizonnyal ez számos civil
szervezetről is elmondható, azon-
ban 2010. szeptember 1-től a so-
mogyi, vasasai művelődési házak
(Kodály, Berze, Kossuth) – így lett
KoBeKo (a szerk.) – működtetését,
üzemeltetését végezzük közös ösz-
szefogással a tavaly partnerséget
kötött – és a Berzében az együtt-
működést ünnepélyesen 2010.
szeptember 6-án aláírásukkal is
megpecsételt – hat civil szervezet-
tel együtt.

Rendhagyó összefogás, bízvást
példaértékű! Az előzmények, rész-
letek újbóli ismertetése helyett (er-
ről részletesen beszámoltunk Ked-
ves Olvasóinknak lapunk hasábjain
keresztül, és tesszük ezt a jövőben
is) inkább néhány életképpel, ese-
ménnyel illusztrálom, amelyet ma-
gam megtapasztaltam az együtt-
működés koránt sem sima útján.
Közel másfél év nem túl hosszú idő,
még is sikerült egy teljes szerkeze-
tátalakítással, részleges felújítások-
kal, csinosítgatással a művelődési
házakat „kipofozni” Köszönet érte
a sok önkéntesnek, kik nevei a Kos-
suth „zsibongójának” falán is olvas-

hatóak. Köszönet érte mindazon
szervezeteknek, a lakosságnak, akik
támogattak eddig bennünket, és re-
mélem, méltók leszünk a jövőbeli
támogatásukra is. Szintén közös,
önkéntes csapat szerkeszti a 2007.
április óta minden háztartásban ha-
vonta jelen lévő közösségi lapunkat
a Sok Hírünk Van-t. Szintén a kö-
zös akarattal megfogalmazott ér-
tékrend mellett elkötelezett civil
szervezetek, a részönkormányzattal
és vallási felekezetekkel közösen
szervezik, tartják meg településein-
ken ünnepeinket, jeles napjainkat.

Sajnos kényszerűségből nehéz
döntéseket is kellett hozni, amik
méltán váltottak ki elégedetlensé-
get az érintettek körében. Azon-
ban ezek nélkül biztosan nem tud-
tuk volna a művelődési házakat
működtetni, az üzemeltetéshez
szükséges forrásokat biztosítani,
így azt a város minden bizonnyal
bezárta, értékesítette volna esetleg.
Minden igyekezetünkkel azon va-
gyunk, hogy a három művelődési
ház stabil, fenntartható működte-
tését biztosítsuk azért, hogy minél
szélesebb körben kiszolgáljuk, a la-
kosság kulturális szükségleteit, ter-
mészetesen igyekszünk megőrizni
a már eddigi eredményeket, prog-
ramokat egyaránt. Részben objek-
tív, (földrajzi távolság, nincs kö-
zösségi ház) okokból fakadóan a
hirdi településrésszel nem tudtunk

olyan intenzív kapcsolatba kerül-
ni, mint a somogyival, de reményt
keltő a tavalyi EKF rendezvények
sikeres megvalósítása közös gon-
dolkodásban, a jelen futó pályáza-
tunkban való intenzív részvételük,
a további kapcsolódási pontok ke-
resése és a rendezvények kölcsö-
nös látogatása.

A fenti megkezdett tevékenysé-
günk, vagy kissé pátoszosan: misz-
sziónk folytatása meggyőződésem
szerint minden igyekezetet megér.
A sok önkéntes munka, amellyel
napról-napra csinosodnak a házak,
a sok gyerek, és egyre több felnőtt,
akik látogatják a programokat,
részt vesznek a foglalkozásokon,
úgy érzem, megéri a befektetett
erőfeszítéseket. Ennek a megkez-
dett folyamat sikerre vezető útjá-
ban kérem az Önök támogatását,
és kritikáját egyaránt, hisz nem va-
gyunk a tudás kizárólagos birtoko-
sai, új utakon járunk, és csak úgy
érhetünk célt, ha időben észrevesz-
szük, mit, hol rontottunk el és azon
változtatunk, amíg nem lesz belőle
nagyobb baj.

A fenti gondolatok reményében
kívánok Önöknek Kedves Olvasó-
ink Kellemes Karácsonyi Ünnepe-
ket és Boldog Új Esztendőt!

Berényi Zoltán

A Vasasért nem csak Vasasért

A MI UTCÁNK, Ó DE SZÉP
Ezt a régi kis dalt is elénekelhették
volna azok az asszonyok, akik ismé-
telten gereblyét és seprűt ragadtak,
hogy kis utcájuk tiszta legyen.

Bányásznapra is rendbe tették.
Az E-On által levágott ágakat össze-
csomózták, zsákokat vettek, söpör-
tek, és ragyogott az utca.

A nagy levélhullás újra munkára

késztette azokat az asszonyokat, akik-
nek virágos a kertjük, tiszta a házuk
eleje, de nevük elhallgatását kérik,
noha példájukat sokan követhetnék.

Az utca neve hivatalosan „B” ut-
ca, de a helybeliek csak „orvos-
sor”- nak ismerik. Itt laknak az ön-
kéntes munkások, akiken néhányan
csak mosolyognak, de nekik az a fő,

hogy szép az utcácskájuk. Észreve-
szi valaki?

Igen, az aki a tiszta utcába, az el-
szállított zsákok helyére több sza-
tyornyi koszos – szerintem régóta
gyűjtögetett – szeszes üveget, és
egyéb szemetet pakolt.

Köszönjük szépen!
Korcsmárné Weyse Klára
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✔ Talán enyhít a Hirdi lakosok vizesedési problémáinak
megoldásában az a Vöröshegy utcában elkészült, kiköve-
zett csapadékvíz elvezető árok, amely a József Attila tér-
ről lezúduló csapadékot képes felfogni és levezetni a Zá-
mor utcai árokba. A beruházás a részönkormányzat által
megszavazott 513 eFt-ból és a 400 eFt-os képviselői ke-
retemből valósult meg. Az árok kikövezésének költségeit
a BIOKOM vállalta.

Kezdeményezésemre a város DDOP pályázatot adott
be további források elnyeréséhez. Ha a pályázat sikeresen
zárul, a Zámor utcai gyüjtőárok tisztítása és a 6-os út
alatti áttöréssel a hirdi vízfolyásba történő bevezetése
meg fog történni. (Kb. 5 MFt)
✔ Sikerült a vasasi Berkenyés utca lakóinak régi és jogos
kívánságát is többé-kevésbé teljesíteni. Elkészült az utca
mart aszfalttal történő terítése, illetve a Legény utcai fel-
járó szakaszának aszfaltozása. (A 1.268 eFt-os költségeket
a részönkormányzat fedezte.)  Eredetileg csak kavicso-
zásra futotta volna, de sikerült mart aszfaltot szerezni. Ez
az anyag azért jobb, mert a nyári kánikula során összeáll,
összekeményedik. Sajnos a nyári terítés nem volt meg-
oldható. Ezért fontos lenne, hogy a következő nyári meleg
napokig az út állapota ne romoljon jelentősen, kerülendő

a nagy sebességgel történő autózás, a „kerékpörgetés” stb.
Remélem a nyáron lesz lehetőségem arra, hogy az út fe-
lületének zárásaként egy emulziós réteget és egy finom
kavicsszórást is kapjon az út. Szakemberek szerint ez
szinte egyenértékű lenne az aszfaltos út minőségével.
✔ A somogyi Széna utca lakói csak nagy kerülővel tud-
ták elhagyni a települést, mert a Széna utca-Pajtás utca
közötti földes út nehezen járhatóvá vált. Az utca nagy
gépjárművel történő megközelítése is nehézkesnek bi-
zonyult. Ezen próbált segíteni a részönkormányzat, mi-
kor az út javítására 500 eFt összeget megszavazott. Az út
kb. 7-800 m-es hosszának mart aszfalttal történő terítése
megtörtént. Az anyaghoz térítésmentesen a BIOKOM
kapcsolatai révén sikerült hozzájutni. 

Az út magánterületet is érint. Ezuttal is köszönetemet
szeretném kifejezni a terület tulajdonosának, hogy a kö-
zösségi érdeket szem előtt tartva hozzájárult az út kiala-
kításához.
✔ Egy mozgássérült hölgy kérésére elkészült a  somogyi
Sas utca meredek nyúlványának aszfaltozása is kb. 30 m
hosszúságban, költségét a részönkormányzat biztosította
(276 eFt).

Huba Csaba

Részönkormányzati hírek

Mind Hirden élő lakos, sajnos fűtési szezonban több íz-
ben is tapasztaltam, hogy a háztartási tüzelőberendezé-
sekben esetenként gumit, műanyagot is égetnek,  mellyel
szennyezik a környezetet, és az égetés hatására kialakult
bűz, sűrű fekete füst zavarja a szomszédokat. 

Ezen hulladékok elégetése a közvetlen egészségre is
rendkívül veszélyes, füstje igen mérgező, árt mind a kör-
nyezetnek mind az egészségnek.

A légszennyezés megakadályozása, a levegő minősé-
gének megóvása, az emberi egészség védelme mindany-
nyiunk érdeke. Bizonyára rajtam kívül más is tapasztalja,
hogy délután 16 óra után nem lehet ablakot nyitni, szel-

lőztetni, vagy esetleg az iskolából, óvodából hazatérő
gyermekeket a szabadba kiengedni a szálló fekete bűzös
füst miatt.

Kérem lakótársaimat, hogy a fűtőberendezéseikben
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket festékkel vagy
vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajos fűrészport ne
égessenek! Ezen anyagok füstje rendkívül mérgező, rák-
keltő, génkárosító!

Óvjuk egészségünket, gondoljunk gyermekeinkre,
unokáinkra is!

Köszönettel: 
Kormosné Süvecz Klára

Ne szennyezzük a levegőt!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a
Zhen, Shan, Ren Művészeti kiállításra, mely-
nek a Kossuth Művelődési Ház (Pécs-So-
mogy, Búzakalász u. 47.) ad otthont. A New
York-ban készült festmények reprodukciói az
élet mélyebb értelmét kutató művészek hit-
vallásait tükrözik. 
Nyitó ünnepség: 2011. dec. 17. 17 óra
Program: A Fáun Dáfá művelési út rövid is-
mertetése, filmvetítés, a festmény reproduk-

ciók ismertetése, bemutatása. A gyerekeknek
Lótusz virág hajtogatás megtanítása. 
A tárlat egyszerre szól a humánumról, a ki-
tartásról, az egymás iránti folyamatos jószí-
vűségről, toleranciáról. Az alkotások a jó és a
rossz közötti kapcsolatot tükrözik, valamint
az Őszinteségbe, Jószívűségbe, Toleranciába
vetett mély hitet.
A tárlat megtekinthető: 
2011. dec. 17-2012. jan. 17-ig.
Nyitva tartás: H-P 11-19 előzetes, telefonon
történt egyeztetés után. (337-838, 20/545-7133) 

A tárlat megtekintése ingyenes. 
További tájékoztatást kaphat az alábbi 
weboldalakon:
www.falunart.org,
www.hu.clearharmony.net,
www.falundafa.hu, www.falundafa.org

Eddigi kiállítóhelyek: 
1. Közösségi Ház  Zók 2. Művelődési Ház
Kozármisleny 3. CKKE Rácz Aladár 
Közösségi Ház Pécs 4. Művelődési 
Ház Pellérd
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Elkezdődtek a sakk, ping-pong és cso-
csó bajnokságok, ahol körmérkőzéseken
mérhetik össze a jelentkezők a tudá -
sukat: Folyamatosan lehet jelentkezni,
csak fel kell írni a résztvevő nevét a ki-
függesztett eredmény lapra!  A bajnok-
ságok zárása: 2011. dec. 13. A díjak: ku-
pa és csokik!
A TÉMA NAPOK
Hétfő: teaházas foglalkozások, előadások
Kedd: matematika, fizika nap – 
kísérletek, logikai fejtörők
Szerda: természetismeret, biológia nap
– állat- és növényismeret, madarászat

Csütörtök: művészetek  –  dalok, gitár
ismeretek, festés, kézműves dolgok
Péntek: lazító nap – vegyes játékok,
zene, film
HÉTFŐI FOGLALKOZÁSOK 
DU. 16 – 17.30-IG

2011.dec. 5. 16 óra: Bodzafából 
sípkészítés
Ismertetés: házilag készíthető népi
gyermekhangszerek
December 12. 17 óra: Vitaest a helyi
környezetvédelmi problémákról

Mennyire érdekli az
embereket a környezet-
és természetvédelem?
December 19. 16 óra: Ismerkedés 
a citerával. 
Hogyan kell. pengetni a hangszert?
A skála pengetésének a gyakorlása.

Tisztelettel és köszönettel: 
Zöldi Miklós programfelelős 
337-838 és 20/290-7330
Kossuth Művelődési Ház
Somogy, Búzakalász u. 47.

A TEA-HÁZ 2011. DECEMBERI PROGRAMJAI

Nyílt nap és szakmai nap a Kossuthban
A hozzánk eljutott információk szerint a lakosság részéről
igény merült fel a TÁMOP 3.2.3. pályázatunk lebonyolí-
tásával és költségvetésével kapcsolatban, ezért 2011. no-
vember 14-én nyílt napot tartottunk a Kossuth Művelő-
dési Házban. A projekt vezetősége erre az alkalomra
elkészített egy prezentációt, melyen olvashatóak a pénz-
ügyi adatok/paraméterek, valamint megtekinthetőek az
összes szakkörünkről és foglalkozásunkról készült fotók.
Sajnos e munkánk iránt csak nagyon kevesen érdeklődtek,
pedig a bemutatott anyag megtekintésén túl nagyon szí-
vesen válaszoltunk volna a felmerült kérdésekre is. Azok-
nak, akik esetleg azért nem jöttek el, mert elkerülte figyel-
müket ez a lehetőség, vagy nem volt alkalmas az időpont,
szívesen felajánlunk egy másik alkalmat is, előzetes egyez-
tetés alapján. (Természetesen bárkit szívesen látunk.)

A szakmai napunkra a pályázatban résztvevő szakmai
megvalósítókat, azaz a szakkörök, táborok és foglalkozá-
sok vezetőit, valamint a vasasi, somogyi és hirdi iskolák
tanítóit és tanárait hívtuk meg. Sajnos egyéb elfoglaltsága
miatt, nem tudott minden szakmai megvalósító jelen len-
ni, a tanítók és tanárok közül pedig csak egy érdeklődő
volt. Szerencsére nem mindenkit az érdektelenség tartott
távol, hanem nem tudták átütemezni délutáni elfoglalt-
ságaikat. Mivel a foglalkozásvezetők közül nem mindenki
ismerte a másikat, ezért rendezvényünket egy rövid és vi-
dám labdadobálós ismerkedéssel kezdtük, mely tevé-
kenység egyben a délutánra való ráhangolódást is segí-
tette. Ezt követően a résztvevők megtekinthették a
szakkörökön, foglalkozásokon készített fényképeket, va-
lamint elmondták a pályázat lebonyolításával kapcsolatos
kedvező tapasztalataikat, és nehézségeiket. Örömünkre

szolgált, hogy nagyobb arányban voltak a kedvező ta-
pasztalatok, és a nehézségek orvoslása sem tűnik meg-
oldhatatlan feladatnak. A kedvező tapasztalatok között a
következőket sorolták fel: nyitottság, jó háttérmunka,
összefogás, érdekes programok, táborozási lehetőség, esz-
közbeszerzés, korrekt elszámolások, stb.  Miután egy ki-
vételével az összes foglalkozásunk elindult, legtöbben a
több egy időben futó programot említették nehézségnek,
és hogy kevés az igazán motiválható gyerek. Ehhez, kér-
nénk a szülők segítségét is. Nehezíti a foglalkozásvezetők
munkáját a sok adminisztrációs- és dokumentációs fel-
adat is. Ez nekünk is gondot okoz, de sajnos ez a sikeres
pályázat lebonyolításának szükségszerű velejárója.

Jelenleg látogatható foglalkozásaink: Dráma szakkör,
Barangolás az élet útvesztőiben, Tolerancia angolul, In-
terkulturális főzés, Gyékény díszítőtárgy készítő, Angol
filmklub (Kossuth), Mural painting, Kicsinyek tánca,
Részképességek fejlesztése, Mozgásfejlesztés (Kodály),
Matematika szakkör, Magyar szakkör (Vasasi Iskola),
Néptánc (Hirdi Iskola). A Lovas szakkör sajnos befeje-
ződött. A Tea-ház folyamatosan várja a szabadidejüket
hasznosan, társakkal eltölteni kívánó fiatalokat.  

Utolsóként beinduló foglalkozásunk az Árpád-kori va-
sasi fémművesség történet, mely kéthetente kerül meg-
rendezésre a Kossuthban. A foglalkozások résztvevői
megismerhetik lakóhelyük történetét, történelmét, meg-
tudhatják, hogy honnan ered a Vasas név, mióta ismerik
a mecsekiek a vasércet, miért zengő a „Zengő” ?, és még
sok más érdekességet. Felnőttek jelentkezését is várjuk.

Kocsisné Nagy Margit  Berényi Zoltán
projektvezető szakmai vezető

* a Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0055 „Építő közösségek”-közmű-
velődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A köz-művelődés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában projekt Egyesületek összefogása Vasas-So-
mogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért, valamintközösségeik építéséért pályázat
kedvezményezettje.
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Több éve már hogy elkészült a te-
lepülésünkön a szennyvízcsator-
na-hálózat de a bosszúságok azóta
nem hogy csökkennének inkább
sokasodnak.

Az hogy több helyen vissza kel-
lett bontani és újra beállítani a cső-
rendszert, hogy lefelé folyjon a víz
már nem furcsa, hiszen mindenki
látta a kivitelezés alatt milyen
munkát végeztek.  

Szakszerűen a csövet 15+35cm
homokágyba kellett volna helyezni,
betömöríteni és utána rá a földet
majd ezt is betömöríteni. (Ehhez
képest otthon a gyerek homokozó-
jában több homok van mint amit a
mi utcánkban betöltöttek.)

A sok teherautónyi föld, amit el-
hordtak, most hiányzik, ezért süly-
lyed meg számtalan helyen az út és
útszéle.

Hirden van olyan útszakasz,
ami olyan, mint a káposzta – folt
hátán folt. 

Ahol megsüllyedt az aszfalt 1-2
m-t kijavítottak, egy hét múlva
leszakadt közvetlen mellette. A
Pór Bertalan utcában kb. 200m-es
szakaszon 22 foltot lehet összeszá-
molni. Van olyan út, amit közel fél
év alatt sem sikerült kijavítani.
(Szabadföld utca)

A Tömörkény István utcában
már meg sem lehet számolni, hogy
hányszor szakadt be az útszéle.
Most éppen a 20-as ház előtt van-

nak balesetveszélyes lyukak, amit
jeleztem. Igaz választ erre sem
kaptam.

Az eddig is kritikán aluli útjain-
kat így sikerült még jobban tönk-
retenni. Többszöri jelzésemre,
amihez fényképeket is mellékel-
tem a következő választ kaptam.

Szó szerinti idézet a levélből:

„Tisztelt Schenk János részönk.
képv. Úr! 

Ahogy már korábban megírtam
Önnek, Társaságunk a Hídépítő Zrt.-
vel bejárta az ISPA II/A ütembe érintet
területet. Társaságunk kezelésében
Pécs Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén lévő közutak állnak. A
szavatossági bejárások kizárólag a
közutakra terjedtek ki. A hibalistát át-
adtuk a Vállalkozó részére. Tudomá-
sunk szerint a Hídépítő Zrt. a hibaja-
vításoknak nekiállt azzal a feltétellel,
hogy november 15-ig befejezi azokat.
Sajnos hatást nem tudunk gyakorolni
a Vállalkozóra, mivel a BIOKOM Kft.
semmilyen szerződéses formában
nem állt és nem áll a Hídépítő Zrt.-
vel. A kivitelezési munka megrende-
lője és lebonyolítója P.M.J.V. Önkor-
mányzata volt. 

Ettől függetlenül mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a hi-
bák javításra kerüljenek. „

Ez pontosan olyan, mint a gyerek
esete a sok bába között. 

A Biokomhoz nem tartozik, a
Hidépitővel pedig egy hónap alatt
sem sikerült felvenni a kapcsola-
tot. ( Ha valaki nem tudná a Hidé-
pitő egy budapesti székhelyű cég)

Hát nem csoda ha nem készül el
az utunk, lehet hogy nem is tudják
hol van Hird. A határidő is elmú-
lott már mégsem történt változás.

Ezen lassan már csak a hó segít-
het, eltakar mindent és szép fehér
lesz a táj.

Schenk János

A szennyvízcsatorna előnye –
vagy hátránya?

Schenk János cikkét olvasva ismé-
telten próbáltam tájékozódni a
csatornaépítés szavatossági mun-
káinak állásáról. A Biokom Kft.
(az út kezelője) számtalan levélben
kérte a szavatossági igények kielé-
gítését a fővállalkozótól, a Hídépí-
tőtől. A legutóbbi faxukban ígére-
tet tettek arra, hogy november
30-ig elvégzik az útjavítási, szava-
tossági munkálatokat. E sorok 30-
án íródtak, a munkálatok nem ké-
szültek el. Telefonon megkerestem
a Hídépítő termelési főmérnökét,
Puskás Pétert, és közöltem vele,
hogy tarthatatlan, balesetveszélyes
az az állapot, ahogy a kivitelezés
során néhány hirdi utcában a
helyreállításokat elvégezték. 

Ígéretet tett a munkák elvégzé-
sére.

Huba Csaba

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5.
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

A VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Szövetkezet u. 13.
Minden szerdán 17.30–19.00-ig 
nyitva! 
Várunk minden érdeklődőt! 
Fuchs Károly, 20/546-4570

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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Jubileumi diplomák

Somogy Vasas Hird
Szombat (12. 10.)
Vasárnap (12. 11.)

–
10.00 mise

17.00 mise

–

–

8.30 mise

Szombat (12. 17.)
Vasárnap (12.18.) 

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Szombat (12. 24.)
Vasárnap (12. 25.)
Hétfő (12. 26.)

21.00 mise

–
10.00 mise

22.30 mise

10.00 mise
–

24.00 mise

8.30 mise
8.30 mise

Minden hétköznap
Roráté mise

Csütörtök
6.00

Kedd
6.00

Péntek
6.00

Decemberi miserend  

H I T É L E T

Baptista Istentiszteleti rend (minden hét)
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

Ünnepi Istentiszteleti rend:
December 25-én: 9.30 imaóra  December 26-án: 

10.00 Istentisztelet 10.00 Istentisztelet
16.30 ünnepi Istentisztelet

December 31-én: 19.00 év végi Istentiszteleti alkalom, majd program éjfélig
Január 1-én: 16.30 évnyitó Istentisztelet

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

A novemberi számból kimaradt
hírt szeretnénk pótolni.

Szeptember 30-án az önkor-
mányzat a Nevelési Központban
ünnepélyes keretek között adta át  a
város idősebb pedagógusainak a ju-
bileumi diplomákat. Vasasról ket-
ten is a jutalmazottak között voltak.
Az 50. jubileumi aranydiplomát
Tóth Mihályné vehette át. Huba Já-
nos 70 évvel ezelőtt szerezte meg a
felsőfokú tanulmányai lezárásaként
az oklevelét, ezért rubin diplomá-
ban részesült.

Jó egészséget kívánunk mindket-
tőjüknek.

Szerkesztőség

A katolikus év végi misék időpontja, a templomokban kerül hirdetésre.

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet.
Minden hónap első vasárnapján gyermekfoglalkozás.

2011. december 18-án 15.00 órakor Adventi műsoros 
délután

Ünnepi Istentiszteleti rend:
December 25-én és 2012. január 1-én Istentisztelet 
10.00 órakor

Evangélikus Istentisztelet
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet

Ünnepi Istentiszteleti rend:
December 24-én 15.00 órakor szentesti áhítat
December 25-én és 2012. január 1-én Istentisztelet 
10.30 órakor

Legyünk közösségben!
A következő hitéleti összejövetel 2011. december 16-án 
(pénteken) 18.00. órakor lesz a Kossuth Művelődési
házban. (Pécs-Somogy, Búzakalász u 47.) 
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! 

Zsalakó Istvánné:
Betlehem
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1926. november 14.-e egy olyan nap
településünk életében, melyről ma
már csak nagyon kevesen tudják,
hogy mitől maradt emlékezetes, mi-
lyen eseménnyel írta be magát Vasas
történetébe.

85 évvel ezelőtt ezen a napon
szentelte fel Virág Ferenc pécsi püs-
pök a Vasason megépült új katolikus
templomot.

Elődeink életében igen nagy jelen-
tőséggel bírt ez a nap. Nagyon vágy-
tak  arra, hogy templomuk legyen, és
nagyon sokat tettek azért, hogy meg-
épüljön az „Isten háza”, megvalósítva
az akkor élő emberek mindennapja-
iban oly fontos szerepet betöltő val-
lásgyakorlás lehetőségét.

A felszentelés az öröm, és az ün-
neplés napja volt. De mennyi mun-
ka, fáradság, áldozat előzte meg?!

A templom megépüléséig a vasasi
hívők Hirdre jártak szentmisére.
Vasárnapokon, ünnepnapokon, té-
len, nyáron a Bölcsős út benépese-
dett. Ezen az útvonalon gyalogosan
és lovaskocsikkal mentek a vasasiak
a Hirdi templomba.

1922-ben történt az első nagy lé-
pés, amely arra mutatott, hogy a va-
sasiak itthon szeretnék a vallási ün-
nepek örömét megélni. Kis szerencse
is közrejátszott abban, hogy elképze-
léseik megvalósulni látszottak.

A szerencse az volt, hogy Herger
Nándor Hirdi káplán szerette, tisz-
telte a vasasiakat. Megértette gondo-
lataikat és sok utánjárás, fáradozás
árán elérte, hogy a Vasasi Iskolában
szentmisét lehessen mondani. Így
1922. március 18.-án az iskolában
felszentelésre került egy szerény, de
a vasasiak szemében a leggyönyö-
rűbb oltár. Ettől kezdve az iskolások,
szüleik és az öregek már idehaza
hallgathattak szentmisét vasár- és
ünnepnapokon. A vallásos élet eb-
ben az évben fellendült, hisz nem
kellett már Hirdre járni. Ez az ese-
mény nagyot lendített a templom
megépülésének folyamatában, a
gondolat érlelődésében.

Előrelépést jelentett az is, hogy eb-
ben az évben Herger Nándor Vasasra
költözött. Így nekünk is lett papunk,
itt élt az emberek között és minden
idejét a vasasiaknak szentelte.

Szívügyének tekintette, hogy Va-
sason templom épüljön. Ismerte az
itt élőket. Együtt élt gondjaikkal,
örömeikkel, vágyaikkal. Egy percig
nem adta fel a közös célt:

Vasason épüljön templom! 
Herger Nándor sok éves munkája,
hite, emberszeretete végül meghozta
gyümölcsét.

1924-ben a templom alapkövé-
nek letétele megtörtént. Az összefo-
gásra ekkor ismét nagy szükség volt.
A falu lakossága aktív részese volt az
építés munkálatainak. Nem csak fi-
zikailag, hanem adományaikkal is
igyekeztek támogatást nyújtani.
Mindenki annyit, amennyivel hozzá
tudott járulni.

Templomunk falaiba azonban
nemcsak a helyiek ereje, igyekezete
van beleépítve. A kövek őrzik a kör-
nyező települések segítő szándékát
is. Ugyanis nagyapáink, dédapáink
szekerekkel, lovaskocsikkal járták a
környéket, a közeli falvakat, és ado-
mányokat gyűjtöttek. 

Egyszerű, szegény emberek vol-
tak, akik a kocsikra felrakták egy-
egy zsák búzájukat, terményüket. Jó

szívvel tették, pedig lett volna helye
náluk is. Mégis megérezték a csele-
kedet nemességét, a segítés örömét.

A sok apró jó szándékból pedig
építőkövek lettek, és húzták fölfelé,
egyre magasabbra templomunk fa-
lait.

Az építkezés munkálatai 1924-től
1928-ig tartottak. 

Megépült a templom. Megvaló-
sult a nagy álom. Hamarosan elké-
szült a harang is. 

Hazahozatala igazi népünnep
volt. Lovaskocsival hozták, díszma-
gyarba öltözött fiatalok várták, és
sok-sok ember kísérte a templomba
vezető útján a harangot. Megtörtént
a toronyba való felhúzása is. 

8 2011. novemberSok Hírünk Van

Ünnep a templomban

A templom felszentelése

A harang megérkezése
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Megszólalt az új templom új ha-
rangja. Büszkén kongatta világgá,
hogy ezek a falak mostantól a hit, a
szeretet, az összefogás, a kitartás, a
küzdeni tudás örök érvényű értékeit
hirdetik.

2011. november 20.-án a vasárnapi
szentmisén templomunk felszente-
lésének 85. évfordulóját ünnepeltük.
A templom újra megtelt emberek-
kel, régi szebb idők hangulatát idéz-
ve. Érdemes elgondolkodni azon,
hogy milyen sok embert megérin-
tett a templom „születésnapjának”
híre. Régi ismerősök találkoztak új-
ra hosszú idő után. Elbeszélgettek

egymással emlékeket idézve. Régi
eseményeket, régi egyházi ünnepe-
ket idéztek. Megemlékeztek régi
plébánosainkról, akik velünk élték
mindennapjaikat és nehéz időkben
sem adták fel küldetésüket.

A 85. éves évforduló 
Az évforduló elmúlt. Egy ilyen ün-
nep azonban nem múlhat el nyom-
talanul. Mindannyiunkban emléket
hagy, kérdéseket fogalmaz meg és
gondolatokat ébreszt.

Az emlékeket még sokáig ma-
gunkkal visszük. 

A kérdések között sok lesz a „mi-
ért”! Miért csak az ünnepnapokon?

Miért hagyjuk magára ami a miénk?
Miért hitetjük el magunkkal, hogy
semmire sincs időnk? Miért nem
látjuk be, hogy pont a mi generáci-
ónk és gyermekeink generációja az
a korosztály, kiknek a legnagyobb
szüksége lenne feléleszteni szunnya-
dozó hitünket? 

És a gondolatok?
Rá kell ébrednünk arra, hogy elő-

deinktől nagyon sokat tanulhatunk
még. Elsősorban talán azt, amit azó-
ta is hirdet a vasasi templom meg-
konduló harangja: hitet, szeretetet,
összefogást, kitartást, és küzdeni
akarást céljaink elérése érdekében.

Vassné Szántó Márta

Szent Borbála Ünnepén
Európa csaknem min-
den országában, ahol
bányászat folyt, vagy fo-
lyik, évszázadok óta

megünneplik december
4-ét a bányászok védőszent-

jének Szent Borbálának a napját.
Borbála ókeresztény vértanú /+

306/, egyike a magyar középkor és
barokk világ legtiszteltebb nőszent-
jeinek. Kultusza virágzott az egész
hazai középkorban.

A középkori városok puskaporos
tornyait szívesen ajánlották Szent
Borbála oltalmába, hogy mentse meg
őket a véletlen robbanással bekövet-
kező hirtelen haláltól. Borbála hajdani
nagy népszerűségét mutatja, hogy a
középkor végétől már a kereskedő cé-
heknek, ágyú és harangöntőknek, tü-
zéreknek, hegymászóknak valamint a
bányászoknak is védőszentjévé vált.

Borbálát a kereszténység szent-
ként tiszteli, ugyanis az egyházi föl-
jegyzések szerint mindig segítette a
benne bízókat. A XV. Században
már majd minden bányász védő-
szentként tiszteli.

Ennek oka valószínüleg abban ke-
reshető hogy a legősibb mesterség
művelőinek egyike a bányászok vol-
tak a kereskedők, tüzérek, ágyú és
harangöntökkel együtt. Meg kell

azonban jegyezni, hogy Borbála be-
letartozott annak a 14 segítőszent-
nek a sorába, akiket nagy bajban, ha-
lálos szorongatottságban segítségül
szoktak hívni.

Az örökös veszedelemben dolgozó
bányász is a leggyakrabban Borbálá-
hoz fordult, mint segítő szenthez és
hívta segítségül végszükségben. Az
1950-es évek előtt szinte minden bá-
nyaüzem központi csarnokába, (felol-
vasóban) volt Borbála szobor,
vagy Borbálát ábrázoló kép,
melyek előtt minden mű-
szakkezdés előtt egy előimát-
kozó segítségével fohászkod-
tak Borbálához.

A Vasasi Szent Borbála
Egyesület 2011. december
3-án 15 órakor Szent Bor-
bála Napi ünnepi megemlé-
kezést tartott a Vasasi Bá-
nyászotthon dísztermében.

Köszöntőt Ruzsicsics Ferenc az
egyesület elnöke mondott.

Az ünnepi műsorban közremű-
ködött a Vasasi Bányász Fúvószene-
kar és a Berze Nagy János népdal-
kör. Az ünnepi megemlékezést Dr.
Hoppál Péter országgyűlési képvise-
lő tartotta.

Bár köztudott, hogy térségünk-
ben a rendszerváltást követően

egyetlen tollvonással megszün tették
a több százéves múlttal  rendelkező
bányászatot, azonban a foszilis ener-
giák (olaj, gáz) kitermelésének kor-
látai aktuálissá teszik a már megku-
tatott szénvagyon kitermelésének
újraindítását. Lehet hogy ez már
nem a hagyományos módon fog be-
következni, de szinte bizonyos hogy
lesz folytatása térségünkben a kő-
szén bányászatnak.

József Attilát idézve:
„ Ha beomlanak a bányát

vázazó oszlopok
a kincset azért a tárnák
őrzik és lobog.
És mindig újra nyitnák
a bányászok az aknát,
amíg szívük dobog.”

Jó szerencsét!
Varju István
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Az elmúlt évek hagyományait foly-
tatva idén is megrendezésre került a
Márton napi ünnepség.

Délután három órára már sok
gyermek és család érkezett a Kos-
suth Művelődési Házba, kézműves
foglalkozásra. Szinte alig fértünk el
a könyvtárteremben, ahol három
asztalnál különböző karácsonyi
díszeket lehetett készíteni kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. Sok-sok ügyes
kéz szorgoskodott, készítették a
szebbnél szebb díszeket, melyeket
mindenki haza is vihetett. A három
asztalnál más-más alapanyagokból
dolgoztak, az egyiknél Maricsné Bá-
nyai Edit segítségével készültek a
gyékény díszek, a másiknál Hotzné
Zsuzsi segítségével készültek a kü-
lönböző hajtogatott papírdíszek, a
harmadik asztalnál karácsonyfa asz-
taldíszt és mikulásformára hajtoga-
tott szalvétát készítettek. 

Mikor már kissé alább hagyott a

lelkesedés, ügyességi versenyekkel
múlattuk az időt, amelyeken nagy iz-
galommal vettek részt a legkisebbek-
től a legnagyobbakig.

Aztán következett a táncház, ahol
a Szeder zenekar húzta a talpaláva-
lót, és tanították a táncokat. A tán-
cházban ismét sok új lépessel ismer-
kedhettünk meg. Miután mi is, és a
zenekar is kellőképpen elfáradtunk,
a szünetben mindenki meglátogat-
hatta a Márton napi terülj-terülj
asztalkánkat, aminek bőségéről Szi-
lasiné Tünde gondoskodott. Itt kö-
szönném meg Muschicz Klárikának
a somogyi általános iskola 6. osztá-
lyos tanulójának egész délutáni fá-
radhatatlan munkáját, aki részt vett
a finom muffinok elkészítésében és
a versenyek lebonyolításában is
nagy segítséget nyújtott. 

Márton nappal kapcsolatos babo-
nákra mi is odafigyeltünk, amikor
az asztalra kerülő finomságokról

gondoskodtunk. Az egyik ilyen ba-
bona, hogy aki ezen a napon nem
eszik libát az egész évben koplalni
fog. Ezt elkerülvén a mi asztalunkon
libazsíros kenyér volt, teával és,
hogy semmit se bízzunk a véletlenre
egy libát ábrázoló torta is. (Ezt Bar-
tókné Anitának köszönjük. KNM)
Így már teljesen biztos, hogy, akik
jelen voltak libát is ettek. 

A rendezvény a somogyi részön-
kormányzat támogatásával valósult
meg.

Bartókné Ehreth Anita
Tegyünk Egymásért Egyesület

Idén is jól sikerült 
a Márton napi táncház

M e g h í v ó
Karácsonyi Ünnepségre
A somogyi Közösség Karácsonyi
Ünnepsége 2011. december 19-
én 15 órakor lesz a Kodály Z.
Művelődési Házban (Somogy,

Bányatelep. u. 3.)
Sok szeretettel várunk
minden korosztályt.

Somogyi Részönkormányzat
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Vasas: Városrész Somogy és Hird kö-
zött [1292: Vosos; 1554: Vasas; 1687,
1696, 1714–1891: Vasas; 1724: Vassas;
1850: Vasass; 1855, 1865, 1868: Vasas;
1973, 1977, 1978: Vasas; 1979: Vasas II.;
1980, 1997, 2002: Vasas, városrész]. Ár-
pád-kori település. A török hódoltság
alatt is valószínűleg folyamatosan lakott
magyar helység volt. 1554-ben 14,
1565- ben itt 16 adózót írtak össze. A 19.
század közepén volt néhány nem ma-
gyar anyanyelvű lakosa is. 1870 körül
kezdtek Vasason nagyobb számban le-
telepedni nem magyar (főleg német)
nyelvű bányászok.

1946-ban Somogy és Vasas összevo-
násából alakult az új községnév: Vasas;
majd a megkülönböztetés szándékával:
Somogy neve Vasas I-re, Vasas neve Va-
sas II-re módosult. – Vasas 1954 óta
Pécshez tartozik. Vasas részei: Búzaberki:
a Vasas ÉK-i részén levő kiskertek neve;
Vasasi külterület: a belterület keleti olda-
lához csatlakozó kiskertek összessége.

A bányatörténet kutatói szerint Va-
sas volt a Pécs környéki kő szén bá nyá -
szat bölcsője. A Búzaberki-dűlőtől É-ra
létesült a híres vasasi Thommen-akna,
újabban Petőfi-akna, amely egy Thom-
men nevű bányamérnökről kapta első
nevét. Állítólag Vasason már 1766-ban
bányásztak szenet. 1782-ben pécsvára-
diak is bekapcsolódtak a vasasi kőszén

kitermelésébe és értékesítésébe. A vasa-
si kőszénbánya a 18. században a pesti
egyetem alapítványi uradalmának pécs-
váradi jószágkormányzása alá tartozott.
1840-ben már huszonegy helyi polgár-
nak volt itt bányája (bányatelke).

Az 1865-ből származó néphagyo-
mány szerint „Az itteni hegyekben ta-
láltak elsőben (= először) kevés meny-
nyiségű vas követ”. Kiss Lajos szerint a
Vasas helynév azzal lehet kapcsolatos,
hogy lakói vassal adóztak a pécsváradi
apátságnak. A név a magyar vas főnév -
s képzős származékából, a vasas mellék-
névből keletkezett. Györffy is utal arra,
hogy Vasas a pécsváradi apátság alapí-
tólevelében „tributarii ferri” néven em-
lített vasasoktól (vasbányászoktól) kapta
nevét. Az itteni vasasok (vaskohászok)
vascipó (nyersvas) előállításával foglal-
koztak. A nyersvas feldolgozását a kö-
zeli Sarlós (ma: Magyarsarlós) falu sar-
lókészítő mesterei végezték; a kovácsolás
pedig a kazár-magyar tárkányok mellett
főként a szláv „vasverők” feladata volt.

Györffy szerint a Mecsek korábbi ne-
ve, a Zselic is a korai vasművességhez
kapcsolódik. „A Mecsek (középkori ne-
vén Zselic ’Vashegy’) Zengővár körüli
erdőit és az ettől délre elterülő termé-
keny síkságot foglalta magába” – Újab-
ban Kiss Lajos is hajlik arra (írja Juhász
Dezső), hogy az Árpád-kori Ziliz tájne-

vünket a szláv železo ’vas’ szóval hozza
összefüggésbe, mivel a Pécsvárad felett
emelkedő hegyet (Zengő) egyes latin
források Mons Ferreus ’Vashegy’ név-
ként emlegetik.

Újabban geológusok, régészek is fog-
lalkoztak azzal a kérdéssel, hogy Vasa-
son és környékén léteznek-e a középko-
ri vasgyártásra utaló nyomok. Jéki
László, Szemán Attila, Gábor Olivér, T.
Bíró Katalin és Kraft János kutatásai azt
bizonyítják, hogy a Mecsekben (így Va-
sason és környékén) előfordult a vasérc-
kő. Vasason a Csatorna-völgy K-i sza-
kaszán ököl nagyságú hematit gumókat
találtak. 1976-ban a Szövetkezet utcá-
ban vassalakdarabok és fúvókák kerül-
tek felszínre. A vasolvasztó maradványa
a helyi vaskohászat bizonyítékának te-
kinthető. E leletek tehát megerősítik
Kiss Lajosnak és Györffy Györgynek azt
a felismerését, hogy a Vasas helynév a
kora középkori (Árpád-kori) vasmű-
vességgel van kapcsolatban. Legfeljebb
az lehet csak vita tárgya, hogy Vasas (az
egykori falu) neve foglalkozásnévi (tá-
gabb körűen: személynévi) eredetű-e;
vagy inkább a ’vassal adózók közössége’
képzet kötődik a névhez.

Részlet, dr. Pesti János: Pécs földrajzi ne-
veinek eredete című kiadványból. E cikk
megjelenése a szerző tudtával és bele -
egyezésével történt. Közreadja Bocz
 József.

Foci Hírek
Minden jó, ha jó a vége!
Csodálatos győzelmet arattak focistáink
az utolsó őszi meccsen, így a mezőny
első feléből, a 4. helyről várhatják a ta-
vaszi fordulót. Csak így tovább fiúk!
Megyei III. Kresz Sándor csoport
november 6. Vasas/ Parcsini stadion/:
Bányász TC- Mindszentgodisa 1:2
november 13: Bakonya: Bakonya-Bá-
nyász TC : 3:2
november 20: Vasas/Parcsini stadion/:
BányászTC- Abaliget: 3:0
november 26: Orfű: Orfű KSE-Bányász
TC: 1:8

Köszönet a Csaba Szódának,
Kiss Antalnak!

További szponzorok, támogatók segít-
ségét is köszönettel és szívesen vesszük!

A Vasas település névének eredete

Kalandok a Padláson
A Várostörténeti Múzeumban, az
egykori Tímárház padlásán 2010
óta megújult környezetben, új esz-
közökkel és játékokkal bővülve vár-
ják a helytörténet iránt érdeklődő-
ket. A Padlás múzeumpedagógiai
foglalkozásai színesítik, árnyalják
az iskolai és hétköznapi tudást, erő-
sítik a résztvevők lakókörnyezeté-
hez való tartozást. A foglalkoztató-
tér egész évben az iskolás és óvodás
csoportok rendelkezésére áll. Cím:
Várostörténeti Múzeum, Pécs, Fel-
sőmalom u. 9. 

Földesi Virág
kulturális menedzser
Bm-i Múzeumok Igazgatósága
7621 Pécs, Káptalan utca 5.
Tel:72/514-040

Szilveszteri Mulatós Bál
Időpont: 2011.december 31. 19 órától
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház
Menü: Érkezéskor egy pohár üdvözlőital, ropo-
gós bőrős malac sült, hagymás törtburgonyával
és dinsztelt káposztával. Sör, bor és üdítőital
korlátlanul fogyasztható. Éjfélkor egy pohár
pezsgő. (ezen kívüli italfogyasztásról, mindenki
maga gondoskodik)
Zene: Flott Pityu
Éjfél után kezdje az Új Évet egy kis szerencsével. 
Tombolasorsolást tartunk értékes nyereményekkel.
Jegy ára: 5000 Ft/fő
Várjuk nagyon sok szeretettel helybeliek, baráti
társaságok jelentkezését!
Jegyek korlátozott számban, elővételben kapha-
tók december 16-ig.
A megvásárolt jegy vissza nem váltható!
Asztalfoglalás és jegyvásárlás: 

a Kossuth Művelődési Házban
és Bartókné Anitánál: 20/9750-255
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JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS!
Feltétel: főállás. Érdeklődni:
06-20-536-7424  17 óra után

Crawford távirányitós automata 
garázskapu jó állapotban eladó.

Érdeklődni: 06-20-545-9530

Eladó Vasason!
80 m2 alapterületű, sátortetős,

kertes családi ház. 
Érd: 06-30-2692474

Fuvarozás 1-5 t-ig
Homok-kő-szén-sóder

Gelencsér Aladár
30/381-6187

KEMÉNYFA BRIKETT
magas hőértékű tüzelőanyag

zsákos kiszerelésben eladó
4000Ft/q-tól

5 q felett ingyenes
házhozszállítás

Pécs-Vasas, 30/936-2527

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

Női hajvágás
(szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Ezermester
szakszolgáltatás

Minden kedves megrendelőm-
nek és leendő megrendelőimnek

Kellemes Karácsonyi
ünnepeket és

Boldog Új évet kívánok!
FATÉR GYULA

Telefon: 06 30 9276 187

Pécsváradi Aranycipó és
a Duraku pékség termékeivel

jó minőségű, magyar hús- 
és tejtermékekkel, 
bio-mézzel, hidasi
süteményekkel és
házi rétessel várja

kedves vásárlóit a VALI-BOLT
Vasas, Bethlen u. 30.

H–P: 600–1600 Szo: 600–1200

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O LT

KEDDI NAPOKON INGYENES 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz
tartós élelmiszerek, zsákos

szén, fabrikett, stb…
ZSÁKOS SZÉN ÉS FABRIKETT!

ZSÁKBAMACSKA!!
Tartós élelmiszerek, vegyi árú,
karácsonyi termékek, 3500.-Ft
értékű vásárlása esetén zsák-
bamacska ajándékot húzhat

magának a helyszínen.
Áldott, békés Karácsonyt és

Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
Hétfő-péntek: 8.00-16.00

Szombat: 8.00-12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21.

72/337-776

FODRÁSZAT,
MANIKŰR,
PEDIKŰR

72/267-723
06-30 824-5663

Pécs-Vasas,
Bethlen G. u. 57.

A gyógyszertár fölött a 6. ház

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

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: havonta, 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,

Kossuth L. Művelődési Ház,
Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 
mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
Tömör Balázs: +36/20/207-0656

e-mail: shvhirdetes@gmail.com 
Nyomás: Bocz Nyomdaipari Kft., Pécs 
Felelős vezető: Bocz Emil, ügyvezető igazgató 

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat,
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.

A VASASI PATIKA
szombaton is
nyitva van!

7.30–11.00
72/537‑033

ERIKA

Ajándékozz egyedi naptárt saját fotókkal!
A/4 falinaptár (12 lap, spirálozva)    

A/4 falinaptár (1 lap)                     

Asztali naptár (100x210mm,12 lap)   1300-ft/db

2300-ft/db

 500-ft/db

0670/3642 807
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