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1976 október utolsó hetében az
Építő úti általános iskolába telefo-
non jött az értesítés, hogy novem-
ber elsejétől a vasasi körzetben fo-
gok dolgozni. A főorvosnő szó
szerint ezt mondta: „szenteljem
meg” a vasasiakat. A körzet 1200
14 év alatti gyerekből – melyből
120 egy év alatti – és 2 óvodából
állott. Busszal, gyalogosan láttam
el a körzetet, napi kétszeri rende-
léssel, havi 100-150 látogatással.
Bár gyerekkörzet volt ezelőtt is,
gyerekorvossal, mégis egy év alatt
több mint 100 oltást pótoltunk.

Az első 10 év igen nehéz volt:
olajkályhával fűtöttünk, saját kút-
vizet használtunk, mely nem volt
iható, a település vízellátása is a
családi házas részeken ásott kutas
volt, melynek vize a magas nitrát-
tartalom miatt alkalmatlan volt

csecsemőtáplálásra, a lakosság
több ségének nem volt telefonja,
autója. Különösen a téli napok
okoztak nehézséget a közlekedés
miatt. Búzaberki dűlő még létezett
a kunyhóival… Munkámat kiváló
szakmai gárda segítette, az asszisz-
tens, és a védőnők.

Szigorú, következetes voltam,
ebből sok hátrányom is szárma-
zott. Pl. a családba újszülött érke-
zett, az apa táppénzre jelentkezett,
nehezen értették meg, hogy Gyes,
Gyed mellett, egészséges gyermek-
kel nem jár táppénz.

1977 áprilisában a körzethez kap-
csolták Hirdet, ősztől az iskolák el-
látása is a körzeti gyermekorvosok
munkakörévé vált, s ekkor 2 gyer-
mekkörzetet alakítottak ki. A rend-
szerváltás előtt az első kerületben
bárhol gyermekorvos hiányzott,
ügyeletes helyettes voltam a Lánc
utcától Meszesen át a Hősök teréig.

A rendszerváltás, a kártyarend-
szer bevezetése, a szabad orvosvá-
lasztás lehetősége, az új továbbkép-
zési rendszer, a háziorvosi rendszer
bevezetése új kihívások elé állítot-
ták az egészségügyben dolgozó-
kat.Vállalkozóvá váltunk, amihez
nem értettünk, hiszen orvosi kép-
zésünk a betegségek megelőzésére,
gyógyítársa, gondozásra készített
fel bennünket.

Gyógyító munkánk ered mé nyes -

ségéhez szükség volt a család jó
hozzáálllására, a tanácsok elfoga-
dására, a gondos szülői ápolásra.
A család lehet szegény, vagy mó-
dos, a szeretet, az odafigyelés, a
rendszeresség nem az anyagiaktól
függ, és ez a meghatározó, különö-
sen a gyermek első három évében.
Tizenéves korban pedig fontos,
hogy legyen elég IDŐ, hogy meg-
hallgassák a gyermeket, bár ebben
a rohanó világban ebből igen  ke-
vés van. A nevelés a családban kez-
dődik, erre támaszkodhatnak az
óvodák, iskolák nevelői, tanárai.
Szerencsére a szülők többsége hall-
gatott ránk, hiszen nekik is a gyer-
mekük egészsége a legfontosabb.

35 év alatt nem voltam táppén-
zen, és mindössze egyszer késtem
el, mert karambol volt a 6-os úton.
Mindezt családom, férjem segítsége
nélkül nem tudtam volna végigcsi-
nálni. Istennek hála, munkám so-
rán végig velem volt, erőt, türelmet,
szeretetet adott. Két gyermeket ne-
veltünk fel, lányom gyógyszerész,
két gyereke van, fiam építőmérnök-
vállalkozó, négy gyerek édesaapja.
Nyugdíjas éveimet remélem, az
unokáimmal tudom majd haszno-
san és kellemesen tölteni.

A szülőknek, gyerekeknek kö-
szönöm a bizalmat. Mindhárom
település gyermek és felnőtt lakói-
nak jó egészséget kívánok!

Dr. Galambos Teréz

35 évre visszatekintve

Vasas, Somogy és Hird közösségi lapja • 2012. január • VI. évfolyam 1. szám

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

A SOK HÍRÜNK VAN SZERKESZTŐSÉGE!
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December 19-én a szép számban
megjelent somogyiakkal együtt  ün-
nepeltünk  a részönkormányzat által
szervezett karácsonyi ünnepségen.
Évek óta azon igyekszünk, hogy
színvonalas műsorral emeljük az
ünnep fényét. Reméljük, hogy idén

is a közönség megelégedésére szol-
gáltunk. Az iskolások kedves betle-
hemes műsora után operett sláge-
rekkel szórakoztatott bennünket
Bognár Szabolcs és  Ócsai Annamá-

ria. Uzsonnával zárult a szép dél-
után, amelyen még a hó is megör-
vendeztetett bennünket, igazi kará-
csonyi hangulatot teremtve. 

Dömse Boglárka

Talán a megkattanó órám juttatta
eszembe ezt a régi kedves dalt, a 40-
es, 50-es évekből:

„Régi óra halkan jár,
Belsejében táncos pár.
Az óra megkattan,
A fiú felpattan: 
feleségül veszlek téged már.“

Farsangi műsor volt a Bányászotthon-
ban, iskolások közreműködéséval. A
színpadon míves kis rokokó óra állt.
Előtte korhű ruhában egy fiú és egy
lány./ Jó volna tudni, hogy kik lehet-
tek!/Megszólalt a zene, s megelevened-

tek az addig merev táncosok, és egy fi-
nom kis menüettet lejtettek. A közön-
ség sorai ban hirtelen derültség fakadt,
ugyanis az óra visszafelé járt. No nem
azért, hogy esélyt adjon a fiú nak a lány-
kérésre, hanem, mert a tanítóbácsi az
óra mögött az óra járásának megfelelő-
en hajtotta a mutatókat, ám azok a kö-
zönség felé ellenkező járást mutattak.
Nem sokáig. A bakit a rendezők is ész-
revették, és mint a dal folytatódott:

„de végére jár,
mert felhúzták az órát már!“

Ma már kevés órát kell felhúzni, az

idő mégis halad. Január elsején egy
újabb évet kezdtünk meg a XXI. szá-
zadból. Mi áll előttünk? Mi vár ránk?
Isten a tudója. De az Idő órája mögött
nem áll egy jóságos tanítóbácsi, aki
visszapergetné a perceket, hogy elmu-
lasztott dolgainkat, tévedéseinket
herlyrehozhassuk. Most, és a jövőben
kell úgy dolgoznunk, cselekednünk,
hogy ne kelljen visszaszívnunk, amit
elrontottunk. Most kell szeretnünk, jót
cselekednünk, amíg van rá időnk, amíg
fel van húzva életünk órája. Ehhez ad-
jon Isten erőt, egészséget!

Korcsmárné Weise Klára

Régi óra halkan jár…

Somogyi karácsonyi ünnepség

December 17-én, úgy ebéd után,
benépesültek az utcák Vasason. Leg-
többen egy cél felé igyekeztek: a Bá-
nyászotthonban tartandó önkor-
mányzati karácsonyi ünnepségre.

„Te is jössz?” szólt a kérdés. „Ha
már meghívtak!” Igen, személy sze-
rint meghívták az időseket, egyedü-
lállókat. S ha már meghívták, illik is
elmenni.

Jóval 2 óra előtt már benépesült a
nagyterem. A folyosón izgatottan
öltözködtek/ vagy inkább vetkőz-
tek/ a táncosok; a kis óvodásokból
angyalok lettek itt, és pásztorok. A
színpadon meg hangoltak a zenekar
tagjai. Az asztalok ízlésesen, fehér
abrosszal megterítve, rajtuk színes
kalács, némi aprósütemény és tea.

Két óra után Huba Csaba képvi-
selőnk köszöntötte az egybegyűlte-
ket, megemlékezett az ádventről és a

közelgő karácsonyról. Jókívánságai-
val megnyitotta az ünnepséget. Ezt
követően Lobodáné Somlai Erika
bejelentette az első műsorszámot: a
Dream Dance Tánccsoportot, akik
latin és standard táncokat adtak elő.
Pillangóként lebegett a 8 táncos,
minden mozdulatuk könnyed, légies
volt. Megérdemelték a tapsot. Majd
előkerültek a a kisangyalok és a
pásztorok, Török György né, Kati né-
ni vezetésével. Verset mondtak, éne-
keltek, közben feldíszítették egy kis,
fenyőfának öltözött társukat. Igazi
karácsonyi hangulatot teremtettek.
Őket követték az iskola dráma-szak-
körösei, akik égő gyertyával a kezük-
ben karácsonyi verseket mondtak,
felkészítőjük Majoros Istvánné volt.

Ezután következett a nap fény-
pontja: a 25 fős zenekar a La Bohé-
me, ismert operettdalokat játszott
Bánfi Balázs vezetésével. Igazi meg-
lepetésként hatott két énekesük: Ró-

zsa Bernadett és Bognár Szabolcs,
gyönyörű hangon adtak elő részlete-
ket a Cigánybáró, a Csárdáskirálynő,
stb művekből. Nem volt szükségük
mikrofonra, semmiféle erősítésre,
tisztán és átérzéssel énekeltek. A
hosszan tartó ütemes taps a mintegy
150 fős közönség lelkes elismerése
volt. A zene alatt Temesi Gábor ka-
rácsonyi képeket vetített az üres fa-
lakra, ez is fokozta az élményt.

Szívesen hallgattuk volna tovább
is őket, de megkezdődött a szokásos
csomagosztás. A 230 db csomagban,
melyeket gondos kezek állítottak
össze, volt kávé, tea, narancs, keksz,
és szaloncukor, ami csak egy fa alá
kell. Sajnálhatják, akik otthon ma-
radtak és nem ünnepeltek velünk!
Köszönjük a részönkormányzatnak,
hogy idén is megszervezték a magá-
nyosoknak ezt a kellemes délutánt!

Korcsmárné Weyse Klára

Köszönet

Disznóvágás
Tavaly november 26-án ismét megren-
deztük Somogyban a hagyományos kö-
zösségi disznóvágást. A rendezvényt a
Kossuth Művelődési Házban tartottuk,

az egésznapos eseményen szép számmal
vettek részt helyi családok, közösségek.
A sikeres lebonyolításban helyi egyesü-
letek és azok önkéntesei vettek részt, az
asszonyok sütöttek-főztek, míg mások a
terem berendezésén és az előkészületek-

kel fáradoztak. Köszönet nekik egész
napos áldozatos munkájukért!

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
Tegyünk Egymásért Egyesület

Vasasi Szent Borbála Egyesület
Vasasért Egyesület
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Valahogy minden karácsonykor
meghatódok, számomra ez a leg-
kedvesebb ünnep.  Minden évben
előjönnek  gyermekkori élménye-
im, amikor együtt volt a hattagú
család, amikor a pislákoló tűz mel-
lett együtt csodáltuk a csodát, a
csillogó karácsonyfát, amikor nagy
izgalommal néztük, hogy mit ho-
zott a Jézuska, amikor elfelejtettük
a mindennapi gondokat, amikor

egymásnak örültünk. – De minden
évben eszembe  jut, az – egyetlen –,
nem otthon eltöltött  karácsony.
1944-et írtunk, hideg volt, vasta-
gon esett a hó a Kárpátokban és
egy katonatársammal együtt, – fá-
radtan, kimerülten –,  egy kis falu-
ban, egy kis házban húztuk meg
magunkat. Szent estén, a háziasz-
szony mákos gubával próbálta fe-
ledtetni otthonunkat. (Talán, ilyen
jóízűen még sohasem ettem mákos
gubát.) De gondolatban, egymást
átölelve, otthon voltam szüleim-

mel, három testvéremmel a gyö-
nyörűen feldíszített karácsonyfa
mellett, igaz, hogy néha meg kellett
törölni a szemet, (biztosan a nagy
hideg miatt.) Azóta eltelt a  91. ka-
rácsonyom,  a fények egyre gyen-
gébben pislognak, de azért még ég-
nek. Mindenkinek vannak emlékei
a karácsonyestékről, így hát nekem
is. Azért az egyik karácsonyt szíve-
sen kitörölném életemből, de nem
lehet, megmaradt, háborús emlék-
ként. 

Huba János

Karácsony! 

Örömmel számolok be Kedves Ol-
vasóinknak arról a tényről, hogy a
tavalyi év végére sikeresen befejez-
tük települési Művelődési Házaink
részleges felújítását. Önkormányzati
pályázati forrás (polgármesteri- és
helyi képviselői keretből – 945 E Ft
polgármesteri keret és 130 E Ft helyi
önkormányzati képviselői keret), és
saját bevételeink felhasználásával
összesen több, mint 1,5 millió fo-
rintértékben sikerült kisebb-na-
gyobb felújítási munkákat elvégezni
a Kodály, Berze, Kossuth Művelő-
dési Házakon és egyesületünk szék-
helyén. A munkák keretében a Ko-
dály közlekedője, folyosója és irodája

teljes festése készült el. Itt tavasszal
a helyi Bányász Nyugdíjas Klub a
saját használatú helyiségeit fogja ki-
festeni, vállalásuk szerint.

A Berzében a külső falakon igye-
keztünk a graffitiket eltávolítani, le-
festeni ezt még tavasszal meg kell
ismételni, jó időben. Helyi önkén-
tesek a tetőn kisebb javítást végez-
tek a beázás megszüntetése miatt,
köszönet érte.

A Kossuthban a teljes tetőszerke-
zet átrakásra került, mintegy 3000
db cserép és 1500 folyóméter léc is
cserélve lett. Ezzel egy időben itt is
a graffitiket lefestettük, az épület
részleges homlokzati hőszigetelését
a legfontosabb helyeken elvégeztük,
néhány használaton kívüli nyílást
megszüntettünk, illetve részlegesen
lezártunk, a hőszigetelés érdekében.
A csapadékelvezetés szakszerű ki-
alakítása érdekében az épület körüli
járdát teljesen felújítottuk, a csator-
narendszert teljesen kicseréltük új-
ra. Belül a nagyterem lambéria alatti
leomlott vakolatát mindenhol eltá-
volítottuk, és immár műanyag lam-
béria nélküli lélegző vakolat került
a helyére. Tavaszig a parketta felcsi-
szolása és a terem festése is elkészül.
Külön köszönet a helyi önkéntesek-

nek, akik a pakolásban, takarításban
és rendezgetésben segítettek. Itt egy
külön projektként a helyi egyesüle-
tek sikeres együttműködésében pá-
lyázati eredményként egy kemence
és a hozzá tartozó filagória is elké-
szült, de erről majd részletes beszá-
molót következő számunkban ol-
vashatnak.

Végül az egyesületi székhelyünk
is majd 10 évvel a felújításunk után
megújult, a homlokzaton éktelenke-
dő graffitiket lefestettük, és a házat

belül teljesen kifestettük. A munká-
kat vegyesen vállalkozások és ön-
kéntesek végezték el, akiknek jelen
soraimmal tisztelettel megköszö-
nöm önzetlen munkájukat. 

Végezetül minden Kedves Olva-
sónknak sikeres és örömteli új esz-
tendőt kívánok, és nemkülönben
arra buzdítom Önöket, hogy hasz-
náljuk és óvjuk megújult közösségi
tereinket, hogy sokáig örömünk le-
hessen bennük.

Berényi Zoltán

Megújultak Művelődési Házaink
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Szent este előtt pár nappal december 21-én este fél tíz előtt néhány
perccel eddig ismeretlen tettes, vagy tettesek több helyen meg-
próbálták felgyújtani a Kossuth Művelődési Házat. Az alagsori
szővőde ablaknál, a Jiu-terem ajatajánál, a bejárat melletti hőszi-
getelésnél kísérelték meg felgyújtani az épületet, valamint a kukát
is felborították.

Szerencsére ifj. Dömse Dénes munkából hazafelé tartva épp
akkor, nem sokkal az esetet követően haladt el az épület előtt és
eloltotta a tüzet. Hálás köszönet érte neki, mert biztosan jelentős
kár keletkezett volna az éppen felújítás alatt álló Kossuthban.
Értetlenül állunk az eset előtt, az ügy súlyára tekintettel rendőri
nyomozás zajlik, továbbá a tűzoltóság is vizsgálja az ügyet. Aki-
nek az esettel kapcsolatban bármilyen információja van kérem,
hogy azt a Kossuthban a 337-838-as telefonon, vagy a rendőrsé-
gen a nyomozást vezetőnél jelezze az 504-463-as telefonszámon.

Köszönettel:
KoBeKo vezetőség

„Karácsonyi” gyújtogatás – másképpenOlvasói levél
Decemberi számunkban jelent meg Schenk Já-
nos írása a csatornázás előnyeiről és hátrányai-
ról. Ehhez szólt hozzá Tóth Ferenc olvasónk a
somogyi Csap utcából, sajnos neki is hasonló
rossz tapasztalatai vannak. Azt is sérelmezi,
hogy az ügyfélszolgálaton sem viselkedtek se-
gítőkészen, inkább le akarták rázni azzal, hogy
nem ért hozzá. Ez elég szomorú, de sajnos mi -
az újság - konkrét ügyekben nem tudunk segí-
teni, annyit tehetünk, hogy nyilvánosságra hoz-
zuk a panaszokat, hátha így eljut több illetékes-
hez is. Reméljük, előbb-utóbb megoldódik az
összes csatornázással, és az utómunkálatokkal
kapcsolatos probléma, és akkor már tényleg
csak az előnyöket élvezzük!

Szerkesztőség

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az
alábbi civil szervezetek juttatták el szer-
kesztőségünkhöz adataikat az idei adó 1%-
os felajánlások érdekében.

Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat,
hogy amennyiben lehetőségük van rá, akkor
az alábbi - helyi - civil szervezetek közül vá-
lasztva rendelkezzenek ez évi személyi jöve-
delemadójuk 1%-ról.
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep
42. szám alatti Általános Iskoláért:
18314487-1-2

Bányász Torna Club Sport Egyesület:
18329577-1-02

Hirdi Nőegylet: 18305221-1-02

„Napsugaras Ősz” 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

Vasas és Hird tanulóifjúságáért
Alapítvány: 18300972-1-02

Vasasi Kulturális és Hagyomány -
őrző Egyesület: 18331750-1-02

Vasasi Szent Borbála Egyesület:
18328772-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

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

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02
A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba, amely e lap
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

A borítékra írja rá NEVÉT, LAKCÍMÉT és az ADÓAZONOSÍTÓ jelét (számát),
majd RAGASSZA LE.

FONTOS!
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét

és az adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel.
A lezárt borítékot a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt,

azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Köszönettel:

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnök

%

ADÓ 1 SZÁZALÉKOK
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január   5. Csütörtök 17 óra:  Érdekes fizikai kísérletek
Fizikai érdekességek a természetben – a fényjelenségek

Január   9. Hétfő 17 óra: Téli madárvendégeink. Mit ne tegyünk a madáretetőbe!
Január 12. Csütörtök 17 óra: Környezetbarát életmód. Környezettudatos gondolkozás.
Január 16. Hétfő 17 óra: Hulladékból játékok készítése.
Január 19. Csütörtök 17 óra: Hulladékokból díszek, szobrok készítése.
Január 23. Hétfő 17 óra: Gipsznyomatok készítése.
Január 26. Csütörtök 17 óra: Házi verseny: logikai fejtörők alsós ill. felsős korcsoportoknak.
Január 30. Hétfő 17 óra: Mini ház építése papír, tejes dobozokból.

A TEA-HÁZ 2012. JANUÁRI PROGRAMJAI

KÖSZÖNET!
A Vasasi Szent Borbála Egyesület
ezúton szeretné kifejezni köszönetét

a Vasasi Bányász Fúvószenekarnak
és a Berze Nagy János Népdalkar-
nak, egész évben rendezvényeinken
nyújtott színvonalas szerepléseikért.

Köszönetet szeretnénk mondani a
Jószerencsét Asszonyklubnak ren-
dezvényeink vendéglátásának szer-
vezésében, lebonyolításában, ön-
kénteseinknek, és végül de nem
utolsó sorban a Vasasi Szent Borbála
Egyesület aktív tagságának önzetlen
munkájukért.

Vasasi Szent Borbála Egyesület 

TÁMOP-os pályázatunknak kö-
szönhetően januárban is folytatód-
nak szakköreink és foglalkozásaink
a Kossuthban, a Kodályban, a hirdi
és a vasasi iskolákban. Ezek a követ-
kezők: Dráma, Magyar, Matematika,
Gyékény dísztárgy-készítő, Interkul-
turális, Részképességek szakkörök,
valamint a Néptánc, a Kicsinyek tán-
ca, a Mozgásfejlesztés, a Mural pain-
ting, a Barangolás, a Tolerancia, az
Angol filmklub, az Árpád-kori vasa-
si fémművesség, az Egészséges élet-
mód foglalkozások és a Tea ház. Saj-
nos néhányuk ebben a hónapban
véget is ér, a résztvevők és a szakmai
megvalósítók nagy bánatára.

A következő foglalkozásainktól
kell búcsút vennünk: a Toleranciától,

az Angol filmklubtól, a Gyékény
dísztárgy-készítőtől, az Árpád-kori
vasasi fémművességtől és sajnos a
Tea háztól is. Ez utóbbi hiányát érez-
nék meg a legtöbben, hiszen nagyon
sok gyerek tölti itt délutánjait ping-
pongozással, csocsózással, társaso-
zással, kártyázással, beszélgetéssel,
olykor internetezéssel, sokuknak er-
re otthon nincs lehetősége, és termé-
szetesen teázással. Egy hónapunk
van arra, hogy megszervezzük, ho-
gyan, milyen formában folytatjuk
ezt a tevékenységet. A folytatásról a
következő számunkban tájékoztat-
juk az érdeklődőket.

Nagy érdeklődés kísérte a novem-
berben befejeződött Lovas szak kört
és a decemberben véget ért Történe-

lem klubot is. Az utóbbinak is vár-
ható folytatása, mivel a résztvevők
ezt határozottan kérték. Őket a kö-
vetkező foglalkozás időpontjáról
személyesen, illetve szórólapokon,
plakátokon értesítjük. Igény esetén
az Angol filmklub folytatására is van
lehetőség. 

Kérjük a szülőket, hogy továbbra
is támogassák gyermekeik részvéte-
lét szakköreinken, foglalkozásain-
kon, a gyerekeket és felnőtt érdeklő-
dőket pedig arra kérjük, hogy
továbbra is kitartóan látogassák a
felsorolt szakköröket és foglakozá-
sokat.

Kocsisné Nagy Margit       Berényi Zoltán
projektvezető               szakmai vezető

Lassan véget érnek szakköreink, de van remény a folytatásra

* 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.

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

Somogy Vasas Hird
Szombat (01.07.)
Vasárnap (01.08.)

–
10.00 mise

17.00 mise

–

–

8.30 mise

Szombat (01.14.)
Vasárnap (01.15.)  

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Szombat (01.21.)
Vasárnap (01.22.)

–
10.00 mise

17.00 mise
–

–
8.30 mise

Szombat (01.28.)
Vasárnap (01.29.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Szombat (02.04.)
Vasárnap (02.05.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Minden hétköznap Csütörtök
17.00 mise

Kedd
17.00 mise

Péntek
17.00 mise

Januári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

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

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

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

A Vasasért Egyesület második alkalommal vett részt a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület és a CIB Bank közös élel-
miszergyűjtő akciójában. November végén egy péntek dél-
után, és szombaton egész nap 14 önkéntesünk a pécsi
Metró Áruházban osztotta a szórólapokat, beszélgetett a

vásárlókkal, és gyűjtötte az adományokat. Örömmel szá-
molhatunk be arról, hogy több mint 400 kg tartós élelmi-
szert – lisztet, cukrot, étolajat, szaloncukrot, konzervet, tar-
tós tejet – kaptunk az éppen ott vásárló jószívű emberektől.
Ebből csináltunk 85, nagyjából egyforma csomagot, amit
a vasasi rászorulók között osztottunk szét. A csomagok ké-
szítését, és elosztását is egyesületünk tagjai végezték. Jóleső
érzés volt látni az örömöt, különösen a gyerekek szemében,
amint megkapták az ajándékot. Nem volt ez nagy esemény,
de reméljük, ezeknek a lakótársainknak szebbé tudtuk ten-
ni a Karácsonyt! Köszönöm mindenkinek, aki időt, fárad-
ságot áldozott ezen a hétvégén a vasasi szegényekért!

Taar Ilona 

Adventi hangverseny
Az Egyházközség szervezésében, Advent harmadik va-
sárnapján került megrendezésre a vasasi Munkás Szent
József templomban, az Adventi Jótékonysági hangver-
seny, a templom felújítása javára. Kövesi Ferenc plébános
köszöntő szavai után a hangversenyen felléptek: Bakó
Armand, Kovács István, Réger Adél, a Canticum Pécsi
Női Kamarakórus, és a Pécs-somogyi Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület felnőtt irodalmi szakkörének
tagja: Pálos Attila, Vörös János, és a vasasi óvódások

Köszönetünket fejezzük ki a szereplőknek és mind-
azoknak, akik elfogadták meghívásunkat és így a vá-
rakozás idejében tartalmas művészi élményben lehe-
tett részünk.

Zorn Gabriella

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a
Zhen, Shan, Ren Művészeti kiállításra,
melynek a Kossuth Művelődési Ház
(Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.) ad ott-
hont. A New York-ban készült festmények
reprodukciói az élet mélyebb értelmét ku-
tató művészek hitvallásait tükrözik. 

Nyitó ünnepség: 2011. jan. 14. 15 óra
Program: A Fáun Dáfá művelési út rö-

vid ismertetése, filmvetítés, a festmény rep-

rodukciók ismertetése, bemutatása. A gye-
rekeknek Lótusz virág hajtogatás megtaní-
tása. A tárlat egyszerre szól a humánumról,
a kitartásról, az egymás iránti folyamatos
jószívűségről, toleranciáról. Az alkotások a
jó és a rossz közötti kapcsolatot tükrözik,
valamint az Őszinteségbe, Jószívűségbe,
Toleranciába vetett mély hitet.

A tárlat (előre láthatólag) megtekinthető:
2012. jan. 5–2012. jan. 31-ig. (A felújítási
munkálatok miatt ez változhat. Lehet rövi-
debb, de hosszabb is.)

Nyitva tartás: H-P 14-19 előzetes, tele-
fonon 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

MEGHÍVÓ
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Sporthírek
2011. december 2-án az Egy Hajóban
Alapítvány és a Pécs-somogyi Általános
iskola kezdeményezésében, a „Szegény-
ség és társadalmi kirekesztés elleni küz-
delem, valamint a drogmentes világ”
jegyében zajlott, a Pécs-Somogyi Ko-
dály művelődési házban a „Szórakozz
velünk máskép(p)” sport programmja,
a Pécs-Kelet hat iskolájának ping-pong
bajnoksága. A versenyen részt vett a
Bártfa, a Gyárvárosi, a Csokonai, a Me-
zőszél, a Vasasi és a Somogyi általános
iskola tíz tanulója. Helyezések: 1. Bencs
Dávid; 2. Ponkász Bencze; 3. Dóczi Do-
minika; 4. Bázsai Bálint; 5. Csák Gergő.

Felhívás
Újságunk februári számától kezdő dően,
helytörténeti sorozatot indítunk. Olyan
megtörtént történeteket keresünk, ame-
lyek e három település lakosaival estek
meg, akár a múltban, vagy a jelenben.
Ezek az események lehetnek tanulságo-
sak, megdöbbentőek, vidámak vagy
bármilyen különleges élethelyzetből fa-
kadóak. 
A legjobb írásokat leközöljük újságunk
hasábjain. 
Címünk: Kossuth L. Művelődési Ház, 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel: 72/337-838 
e-mail: mihir2007@freemail.hu

Somogy: 1954-ig önálló község volt; azóta
Pécs része. Városrész Vasas és Szabolcs kö-
zött [1058: Nove Ville (= Újfalu); 1323: v.
(=villa) Vyfolu; 1406: Somogh; 1687–1850:
Somogy; 1813–1891: Somogy; 1865, 1977,
1980, 1995, 2002: Somogy]. A pécsi püs-
pökség birtokainak 1058. (?) évi összeírá-
sában leírták Újfalu (a mai Somogy) határ-
át. Ebben szó van arról, hogy Nove Ville
közel van Szabolcs (Zaboch) határához; és
keleten a Hodos folyó a határa, délen pedig
leereszkedik Bogádig. Újfalu nevét egy er-
dei tisztás tartotta fenn Budafa és Somogy
határa mentén.

Az Újfalu név arra utalhat, hogy ez a te-
lepülés a szomszédos (és korábbi) falvak-
hoz képest lehetett új; esetleg újonnan
épült (újjáépült?) faluról is szó lehet.

Somogy középkori falu a török hódoltság

alatt is folyamatosan lakott magyar telepü-
lés volt. A 19. sz. végéig csak magyar anya-
nyelvű lakosa volt, majd a század utolsó
harmadában kezdtek itt nem magyar anya-
nyelvűek (foglalkozásuk szerint bányá-
szok) megtelepedni.

Figyelmet érdemelnek azok a közlések,
adatok (a Henrich-táró név alatt), ame-
lyekben a település bányászhagyományai
tárulnak fel előttünk: Szent Borbála tisz-
telte,  bányászfelvonulás, bányászbúcsú, bá-
nyászmise, bányászárvák, Borbálatelep stb.

Somogy városrészhez tartozik: Murom
(kiskertes városrész, részben már lakott
hely), a Somogyi zártkert (kis kertek hét-
végi házakkal) és a Bányatelep (Somogy
ÉNy-i része, elkülönülő lakóteleppel). A
Murom a középkori magyar Murum, Mu-
run, Muron, Murom személynévből (csa-

ládnévből) alakult helynév. A hely egykori
tulajdonosára utal.

A Somogy földrajzi név -gy denominális
névszóképzővel alakult a som főnévből;
vö. Füzegy, Szilágy A baranyai Somogy
helynevünk tehát somfában (-bokorban)
bővelkedő helyet jelent. Szórványosan ma
is megtalálható ezen a vidéken a som. A
szomszédos Vasas 33. neve még ma is So-
moska Jelentése: som-mal benőtt kis
domboldal.

Somogy(ság), a mai Somogy megye neve
bizonyára ugyanúgy keletkezhetett, mint
a Pécs melletti Somogy falu neve.

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

Somogy település nevének eredete

2011. december 1-én tartotta éves
beszámoló taggyűlését a Vasasi Bá-
nyász Nyugdíjas Szakszervezet, ahol
a szép számban megjelent tagság
adakozott a Gyermekétkeztetési

Alapítvány részére, mert ahogy le-
velükben kérték, 40 000 éhező gyer-
meknek is jusson…” legalább egy
morzsányi karácsony. „A gyűjtést
követően 16 500 Ft-ot adtunk pos-

tára, remélve, hogy a belőle
részesülő gyermekek néhány
percre tudnak hinni az em-
beri jóságban, az önzetlen
szeretetben. Így lesz kerek,
szebb és meghittebb a mi ün-
nepünk is, mert ezáltal lélek-
ben gazdagabbá válunk.
Köszönet az adakozóknak.

Alapszervezetünk
minden tagjának 

BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS JÓ SZERENCSÉT 
kíván a vezetőség nevében:

Baumgartner Sándorné
elnök

„Kétszer ad, ki gyorsan ad.”
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Vasas, Bethlen u. 30.
H–P: 600–1600 Szo: 600–1200

ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHS
WWW.SHVONLINE.HU

APRÓ

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

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!

Bővítettük kínálatunkat!
Készüljünk a tavaszra, kezdjük

el tervezni, hogy mit vetünk
a kiskertünkbe!

Ajánlatunk,
a kiváló minőségű

magyar
ZKI vetőmagok,

garantáltan GMO mentesek!
A befüvesített udvarok helyett
csináljunk újra konyhakertet!
Ültessünk régi magyar fajta

zöldségeket!
Figyeljünk oda, mit eszünk,

hogyan élünk!
Várjuk a VALI-BOLTBAN

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!
A nagy érdeklődésre való 
tekintettel folytatódik a

ZSÁKBAMACSKA!!
2012. 01. 03-tól–01. 31-ig
Tartós élelmiszerek, vegyi
áruk, papír áruk, 3500 Ft
értékű vásárlása esetén

zsákba macska ajándékot
húzhat magának a helyszínen.

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

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villanytűzhelyek,
hőtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak,

csaptelepek javítása és cseréje.
FATÉR GYULA 0630/9276-187

Kacatos Presszó
Jó hangulat, szolid árak

Kisebb rendezvények szervezése
Nyitva: K-Sz 1400-2200

Mindenkit várunk szeretettel!

Bagoly Zoltán
Hagyományos tüzelő és fűtő-

berendezések tervezése,
kivitelezése és karbantartása.

Tel.: 70/507-61-82; 
e-mail: bagolyz@citromail.hu;

www.bagolykalyha.hu
Referencia munkája megte-

kinthető a Kossuth Művelődési
Ház udvarán. (Pécs-Somogy,

Búzakalász u. 47.) 
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