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Megemlékezés a Trianoni traumáról,
a Nemzeti Összetartozás napjáról 2014. június 4-én

Immár 10. éve, hogy a vasasi római 
katolikus templomkertben álta-
lunk felállított Trianon Emlékmű-
nél minden év ben megemlékezünk 
nemzetünk legnagyobb tragédiájáról 
a Trianoni békediktátumról. A kö-
vetkezmények ismertek, elzárták az 
országot a létfontosságú nyersanya-
goktól, vasútvonalaktól, gyakorlatilag 
lefejezték az országot. Lakossága 2/3 

csonka Magyarország határain kívülre 
került. De ilyen körülmények között is 
a csodával határos módon Magyaror-
szág talpra állt, köszönhető a magyar 
emberek áldozat vállalásának. Ismét 
bebizonyosodott hogy csak egymásra 
számíthatunk. A nagyhatalmak min-

dig is a saját érdekeiket nézik, tőlük 
segítséget várni badarság. Az a nép, 
nemzet amely nem tanul az elmúlt 
században elkövetett hibákból, újra 
és újra súlyos árat fog fizetni, ébred-
jünk hát  fel végre és minden önös 
érdeket rendeljünk alá Magyarország 
érdekében! Mi itthon vagyunk ez a 
mi hazánk és az is marad, amíg a vi-
lág a világ. Eljön még az idő, amikor 
az ideiglenes határainkon túl élő ma-
gyar testvéreinkkel ünnepelni fogunk, 
mert álmainkat és vágyainkat nem 
adjuk fel.

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke

A Vasasért Egyesület szeretettel 
meghívja Önöket a

2014. június 26-án 17:00 órakor 
megrendezésre kerülő TÁMOP 

3.2.13-12/1-2012-0380 
„Kultúrkohó” c. pályázatunk

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE.
Kossuth Művelődési Ház 

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: +36 72 337 838, +36 30/289 01 70

E-mail:  info@kobeko.hu 
Web: www.kobeko.hu

Meghívó rendhagyó „fórumra”
Kedves Somogyi, Hirdi és Vasasi lakosok! Rendhagyó módon nem szokványos 
fórumra, hanem közös beszélgetésre, eszmecserére invitálom Önöket, hogy kö-
zösen beszélgessünk településeink fejlődési lehetőségeiről, az itt élők gondjai-
ról, problémáiról és a jelen helyzetben számunkra kínálkozó megoldásokról.

Ezért jelen soraimmal meghívom Önöket, hogy találkozzunk, beszélgessünk, 
keressünk megoldási lehetőségeket, és ha eljönnek, akkor arra a kérdésre is 
választ kaphatnak, vajon miért gondolom, hogy lehetőséget tudok teremteni a 
fentiek megvalósítására.

A beszélgetések helye, időpontja:
Hird: Faluház (Harangláb u.) 

2014. június 17. 17 óra
Vasas: Berze N. J. Művelődési Ház 

(Szövetkezet u. 13.) 2014. június 24. 17 óra
Somogy: KoBeKo, Kossuth L. Művelődési Ház 

(Búzakalász u. 47.) 2014. június 25. 17 óra

A mielőbbi találkozás reményében,
      maradok tisztelettel:

 Berényi Zoltán(X)
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2  2014. júniusSok Hírünk Van

– Te is itt jártad ki a nyolc osztályt, milyen 
emlékeid vannak abból az időből?

Az az igazság, hogy nagyon sok emlék 
fűz ehhez a településhez és az iskolához. 
Valóban itt jártam ki az általános iskolát 
és tanulmányaim befejeztével ide is tér-
tem vissza. Szerencsére megadatott szá-
momra az a csodás dolog, hogy azokkal a 
nagyszerű emberekkel dolgozhattam 
együtt, akik még engem is tanítottak. 
Nem volt könnyű a pályakezdés, de min-
dig segítő kezekre találtam, amiért köszö-
nettel és hálával tartozom. A régi emlékek 
idővel megszépülnek, és csak a jóra emlé-
kezünk, de úgy gondolom szép volt, s 
büszkén tudom vállalni minden percét. 
Szerettük és becsültük egymást, összetar-
tottunk s tartunk mind a mai napig is, 
annak ellenére, hogy egyre kevesebben 
élünk itt Somogyban. Nem voltunk válo-
gatott csapat, voltak köztünk jók és kevés-
bé eredményesek, de ez soha nem jelen-
tett egyikünk számára sem hátrányt vagy 
problémát. 

– Elmondanád, milyen az iskola mos-
tani helyzete?

A Somogyi Iskola jelenleg egy integ-
rált intézmény, melynek működtetése 

fontos szakmai kihívás számunkra. Nyi-
tott, befogadó iskola vagyunk, ahol min-
den családot megismerve, és velük 
együttműködve próbálunk megoldást 
találni a gyerekek iskolai előmenetelére, 
ami egyre különbözőbb szükségletekre 
válaszol. Iskolánk olyan, mint maga a te-
lepülés. Nem homogén, és ez így van jól. 
Nem lehet gyermekeinket mindig burok-
ban nevelni. Becsapva érzik magukat, ha 
irreális elvárásokat támasztunk feléjük.

– Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Mi nem tartunk felvételit, mert egy-

részt a helyi lakosságnak szeretnénk al-
ternatíva lenni, és az itt élő családok 
gyermekeivel szeretnénk együtt dolgoz-
ni. Elfogadunk mindenkit olyannak, 
amilyen háttérből jön. Minden gyereknél 
először meg kell találnunk azokat az 
erősségeket, amit hoznak magukkal, ami 
pozitívan jellemzi őket.

Az esetleges problémát sem általáno-
san kezeljük, mert úgy gondolom, hogy 
mi Pécs-somogyi lakosok sem általános 
problémákkal küzdünk. A gyerekeink tü-
körképei sok esetben nekünk felnőttek-
nek. Amit látnak tőlünk, azt leutánozzák.  
A jó és rossz példák megmaradnak ben-
nük. Amiket látnak, azok nem mindig a 
legjobb és legegyszerűbb problémafeltáró 
és megoldó javaslatok, és gyakran felad-
ják nekünk is a leckét.  Ezért egymástól 
közösen kell, hogy tanuljunk toleranciát.

– Úgy hallottam nyert az iskola egy 
pályázaton, mire lesz fordítva ez az ösz-
szeg? 

Iskolánknak mindig is meg voltak s 
vannak azok a fizikai korlátai, melyeket 
szem előtt kell tartanunk: 

Emlékezz még arra, hogy az első két 
osztályt nem ebben az épületben végez-
tük, és akkoriban itt 6 tanteremben mű-
ködtek az osztályaink. 

Igazi tornaterem pedig soha nem volt. 
Talán most adódik majd lehetőség ar-

ra is, hogy sok huzavona után végre 
gyermekeinknek hivatalosan is tornate-
remben tarthatjuk majd meg a testneve-
lés órákat, ellentétben azzal a szükség-
megoldással, amit eddig viseltünk.

A DDOP-val az iskola épülete is meg-
újul, külső és belső átalakításokat tervez-
tünk: megújulhat a zsibongó, fejlesztőszo-
bák, közösségi terek kerülnek kialakításra.

– Hány diákotok és osztályotok van? 
8 osztállyal működünk közel 90 tanu-

lóval.
– Az évek múlásával, csökken vagy nö-

vekszik a tanulók száma? 

Ha kizárólag a létszámot nézzük, ak-
kor csökken. De ez a csökkent létszám 
viszont a gyermekekre nézve nagyobb 
odafigyelést, gondoskodást, és a segít-
ségre szoruló tanulóinknál (SNI, HH, 
HHH) szélesebb körű segítségnyújtást 
eredményez. 

– Az iskolát nem fenyegeti a bezárás 
veszélye?

Nézd! Mondj ma egy magyar iskolát, 
melyet nem fenyeget a bezárás veszélye, 
hiszen nem mi vagyunk a fenntartók, és 
folyamatosan finanszírozási, valamint 
szakmai megújulási gondokkal küzde-
nek az intézmények országszerte. 

 Pályázatok útján eddig is megvoltak az 
életben maradás esélyei, és ezt a folytonos-
ságot, a 2014-2015-ös tanévben sem sza-
kítjuk meg. Már hosszú évek óta nagyon jó 
kapcsolatot ápolunk a Vasasért Egyesület-
tel és az Egy Hajóban Alapítvánnyal. Kö-
zös pályázataink eddigi  eredményei voltak 
például a feledhetetlen nyári táborok, kul-
turális programok, rendezvények, mű-
helymunkák, mozgásfejlesztő eszközök, 
játékok, kerékpárok, melyek színesítik is-
kolai életünk hétköznapjait.

– Milyen arányban vannak a cigány 
kisebbségi tanulók?

Kb. 40 %-ban, de ez a keleti városrész 
összes iskolájára igaz. Viszont a bőrszín ma 
már nem jelenthet sehol sem problémát.

– Milyen hatással vannak egymásra a 
cigány és a magyar gyerekek?

A gyerekeket az nem szokta érdekelni, 
hogy ki cigány és ki nem. Az viszont 
igen, hogy ki mennyire trágár, mennyire 
agresszív, milyen egyéb képességei van-
nak a tanuláson kívül is, milyen játéko-
kat játszhatnak egymással, s abban jól 
érzik e magukat. 

Választott példaképeik is nagyban 
meghatározzák viselkedéseiket. Az iskola 
alapítványa két éven keresztül tudott a 
Roma Mentor Programon keresztül befo-
lyást gyakorolni a gyerekekre e tekintet-
ben is. A program lényeges része volt a 
művészeti fejlesztésen túl, hogy egy roma 

Iskola az erdő szélén
Nehéz lenne összeszámolni azoknak a diákoknak a számát, akik a somogyi iskolából indultak el az úgynevezett NAGY-
BETŰS életbe. Vannak köztük orvosok, pedagógusok, bányászok, szakmunkások és az élet minden területén dolgozó 
emberek. Tagadhatatlan, hogy az általános iskolában eltöltött nyolc év, minden ember életében nagyon meghatározó, 
hisz még ötven év távlatából is visszatérnek a volt diákok, hogy ismét lássák egymást és tanáraikat. Milyen az élet most, 
2014-ben ebben az iskolában, kérdezem Szende Csabáné Pavlicsek Irénkét, az iskola igazgatóhelyettesét.
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származású pedagógus és festőművész 
ember életét ismerhették meg, és az általa 
létrehozott integrált csoportban gyerme-
keink tanulhattak tőle. Bogdán János 
kompetenciái nagy hatással voltak a gye-
rekekre, majd a gyerekeknek egymásra is.

– Milyen szakkörök, foglalkozások 
vannak a kötelező délutáni ottlétre?

Szeretnénk szakítani a szakkörök fo-
galmával, és leginkább műhelymunkák-
nak hívnám. Pont azért, mert finanszíro-
zási problémák miatt, az egyéb 
programokat főként pályázati források-
ból tudjuk megvalósítani. Ezek adott 
időhöz kötöttek, és ilyenkor igen intenzí-
ven éljük az életet az iskolában, melynek 
arculata olyankor közösségi térré válto-
zik. Ilyenek a városi földrajz versenyeink 
szervezése és megvalósítása, a versmon-
dó versenyeink, az 5 iskola és fiatal fel-
nőtt részére megvalósított őszi-tavaszi 
focikupa, a település karácsonya, a krea-
tív manuális műhelymunkák a kicsiknek 
és a nagyoknak, valamint évről évre se-
gítjük a bejövő gyerekeknek az iskola-
kezdését az iskola előkészítő program-
ban. 2013 októberétől pedig működtetjük 
a Kézen Fogva Programot a somogyi 
óvodával együttműködve. Az idén újra 
festhetünk falképet, ami az iskolánk ét-
termének homlokzati felújítását is ered-
ményezi, a fiatalok tervei alapján készül, 
felnőttek és fiatalok keze által. Működik 
a Manó torna a kicsiknek, a lányoknak a 
ZUMBA és a fiúknak a foci. Nagyon szo-
morú viszont, hogy minden, amiért fi-
zetni kellene, az itt nem működik. Ezért 
szűnt meg a zeneoktatás, de talán az ígé-
ret alapján jövőre látunk reményt a zenei 
művészeti oktatás újraindítására.

Június 15-ével pedig nem zár be az is-
kola, hanem három héten keresztül in-
gyenes nyári napközis tábort biztosítunk 
a nálunk tanulók számára, ahol élmény-
pedagógiai módszerekkel és játékos fel-
adatokkal ismerkedhetnek meg a fiata-
lok ebéd biztosítása mellett. 

– Milyen terveitek vannak az iskola 
jövőjével kapcsolatban?

…hogy tovább fejlődjön ez az iskola-
megtartó közösség a szülőkkel és a gye-
rekekkel együttműködve.

Ehhez mérten keressük meg a prog-
ramjainkat és képezzük a szakembere-
ket. Ehhez keresünk finanszírozási ala-
pokat, melyek a továbbiakban sem 
mentesek a nyertes pályázatoktól. Fon-

tos továbbá, hogy a munkatársakban, a 
szülőkben és a gyerekekben a csökkenő 
támogatás ellenére se vesszen el a moti-
váció, hogy legyen értelme itt maradni és 
tovább csinálni. 

Elindult a Komplex Instrukciós Prog-
ram (KIP), ami ezt segíti, és országosan 
is elismert szakmai megújulást jelent a 
pedagógia területén. Fő célja, hogy olyan 
feladatot kapjanak a gyerekek, amelyek-
ben a kommunikációs képességek fejlőd-
nek, tanulási motivációik növekednek, 
és muszáj egymással együttműködniük, 
segíteniük a másikat. Ennek bevezetése 
már az idén elkezdődött, és folyamatos 
kapcsolattartással végezzük a munkát a 
Hejőkeresztúri Általános Iskolával.

– Sok helyi lakos viszi gyermekét Pécs-
re iskolába, mivel tudnátok ösztönözni 
őket arra, hogy ide hozzák gyerekeiket?

A szülők egy részét megértem. Nyilván 
minden szülőt az érdekli, hogy hogyan 
tud jobbat, szebbet adni a gyermekének. 
Ezzel a céllal indulnak el az iskola választ-
hatóságának a lehetőségét megragadva. 

Az iskola egyik nagyon fontos feladata 
az, hogy minden gyerek szükségletét meg-
ismerje, ehhez mérten a szülővel együtt 
egy befogadó, családias mikrokörnyezet-
ben biztonságot adó intézményt teremt-
sen. Az iskola nem csomagmegőrző. Em-
berekkel foglalkozni nagyon nehéz, és a 
gyerekek nem kicsi felnőttek. Egy játékos 
világból jövő kis embernek, aki maximum 
7 éves, egyre nagyobb önállóságot próbál 
adni a szülő és a pedagógus egyaránt. Szá-
mukra még az iskolába érkezés is egy iz-
galom, mert ki vannak téve a közlekedési 
és az időjárási viszonyoknak egyaránt. Az 
intézményben pedig meg kell tanulniuk 
azt, hogy hogyan kell 10 perces szünetek-
kel akár 5-7 óra x 45 percben koncentrálni 
a munkájukra, majd meg kell felelniük az 
egyéb szabadidős programokkal (sport, 
zene, nyelvtanulás) megstrukturált dél-
utánokon, de a leckeírás se maradjon el! 
Ez HATALMAS KIHÍVÁS. Próbáljuk át-
érezni, hogy ez mennyi lelkierőt és ener-
giát igényel tőlük.

Sok felnőtt, aki ezt elvárja gyermekétől 
sem hiszem, hogy ilyen fegyelmezetten él.

Ezt kell nagyon mérlegre rakni, mikor 
iskolát választunk a gyermekeinknek. Fi-
gyelnünk kell gyermekünk óvodai viselke-
dését, meg kell ismernünk szocializációs 
képességeit. Ez már árulkodik a terhelhető-
ségükről és nekünk felnőtteknek hatalmas 

felelősségünk van abban, hogy különbséget 
tegyünk a vágyaink, a lehetőségeink és a 
gyerek adottságai között.

Ennek zökkenőmentessé tétele érde-
kében indítottuk el a Manó-vár, a Kézen 
fogva Programot mely az iskolára való 
felkészítést próbálja segíteni az óvodás 
korúak számára, valamint az okosító tor-
nát a kisiskolásoknak.

Magunk finanszírozzuk ezeket a prog-
ramokat, és jelenleg a felszereléseink és a 
szakembereink is megvannak ahhoz, 
hogy tartalmasan, jól felépítetten tudjuk 
ezt a munkát végezni. Szeretnénk, ha ezt 
minél többen igénybe vennék és élnének 
az általunk nyújtott lehetőséggel gyer-
mekeik érdekében.

– Átlagban milyen iskolákat választa-
nak a távozó gyerekek, van-e erre vonat-
kozó felmérésetek?

Igen van kimutatásunk róla.
Jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, és 

öröm számunkra, hogy elfogadják javasla-
tainkat és gyermekük képességének meg-
felelően választanak iskolát, ahová több-
nyire be is kerülnek a gyerekek. A többség 
nem veti el az érettségi megszerzését sem.

Ha csak az idei beiskolázást nézem, 
akkor pl. két tanulónkat vettek fel a 
Leőwey Gimnáziumba, de a többség az 
érettségi megszerzésén túl egy szakma 
megszerzésére orientálódik. Évek óta a 
Széchenyi, a Kereskedelmi, a Simonyi és 
a Pécsváradi Szakközépiskola a legnép-
szerűbbek a diákjaink és szüleik körében. 
De vannak olyanok is, akiknek mind a 
tanulmányi eredményük, mind a szociá-
lis körülményük megkívánja, hogy a 
szakma megszerzése legyen az elsődle-
ges, hogy minél előbb munkába tudjanak 
állni, megkezdve fiatal felnőtt életüket.

Nagy öröm számunkra, hogy az elballa-
gott gyerekek, ha idejük engedi, visszajár-
nak hozzánk, az anyaintézménybe egy-egy 
beszélgetésre, 1-2 jó szóért, támogatásért. 
Gyakran panaszolják, hogy nagy a verseny 
a fennmaradásért, minden percben meg 
kell küzdeniük valamiért. Összességében 
elveszítik azt a kontrollt és közösségi ha-
tást, a családias légkört, amit nálunk kap-
nak, kaptak. Egy kis iskolából bekerülnek 
egy több száz fős létszámú intézménybe, 
amire nagyon vágytak, de ugyanakkor fél-
tek is tőle. Azt gondolom, hogy jobb, hogy 
ezt érettebb fejjel tapasztalják meg, mint 
6-7 éves korban.

Bocz József
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Május 9-én, a Madarak és Fák Napján 
Hosszúhetényben a harangok Feld Já-
nost búcsúztatták.

Hajdani kollégák, még fiatal és dere-
sedő hajú régi tanítványok, ismerősök 
osztoztak a család fájdalmában és kísér-
ték végső nyughelyére János bácsit.

Eltávozott közülünk a Vasasi Általá-
nos Iskola egykori közkedvelt biológia-
földrajz szakos tanára. 80 esztendőt 
mért ki rá a sors.

A koporsó előtt állva felidéződött ben-
nünk az a sok-sok gyermekkori emlék, 
ami a személyéhez kötődik, és amit neki 
köszönhetünk: a meghatározó élményt 
jelentő iskolai kirándulások a Cserkész-
parkba, a Duzzasztóhoz, a Köves-tetői 
turistaházhoz, Dervendbe, Józsefházára, 
a Hármas-hegyre és a Zengőre. Tőle ta-
nultuk meg a természet szeretetét és 
alapvető összefüggéseit, az állat és nö-
vényvilág ismeretét. Megértette velünk, 
hogy milyen hatalmas, egyedülálló érték 
a Hármas-hegy déli napsütötte oldalán 
virágzó bánáti bazsarózsa és hogy az illa-
tos hunyort sem szabad leszakítani. Ke-
zei alatt sikerült bepillantást nyerni a 
kertészkedés alapismereteibe, tőle sajá-
títhattuk el, hogyan kell növényeket, fá-
kat ültetni, gondozni, metszeni. Ő avatott 
be bennünket a növények rendszertaná-
ba, a növényvilág törzsekbe, osztályokba 

és fajokba sorolásának rejtelmeibe. Ta-
nítványai közül bizonyára azért válasz-
tottak sokan mezőgazdasághoz közeli 
szakmát felnőtt korukra, mert sikerült 
felkeltenie az érdeklődést a természet 
szépségei iránt. Ő ismertette meg velünk 
hazánk tájegységeit, földrajzi adottságait. 
Ő volt az a tanár, aki fáradhatatlanul vé-
gezte az iskola parkosítását és annak 
hosszú éveken át történő fenntartását. 
Elismert szaktekintély volt.

Ma szinte elképzelhetetlen, hogy a 
Viktória telepről leginkább gyalog járt 
az iskolába. Ma is látom, amint reggel a 
vasasi rét felől méteres, fürge léptekkel 
siet az iskola felé, hóna alatt egy köteg-
nyi, az úton szedett, biológia órai szem-
léltetésre szánt növénnyel. A tanítás 
után még estig számtalan teendője volt 
az iskola körül. Kitartása, szorgalma 
csodálatra méltó volt. Tele volt energiá-
val, tervekkel. Gyerekként úgy láttuk, ő 
soha nem tud elfáradni.

80 évesen, betegen most elfáradt.
Pihenj békében János bácsi, testedet 

a föld, lelkedet az ég befogadja, így válsz 
az általad szeretett természet részévé 
magad is. Emlékedet az iskola árnyékot 
adó fáinak susogása őrzi, örökre emlé-
kezni fogunk Rád.

Huba Csaba
†

Elment a nagyapa, apa, férj, tanár, és a 
jó barát. A „János bácsi”, a „János bá”, 
ahogy a gyerekek hívták. Több generá-
ciót megismertetett az élővilággal. A 
vasasi iskolának a gyönyörű parkosítá-
sát ő irányította. A gyakorlókert létre-
hozását és felvirágoztatását is neki kö-
szönhetjük. Mindezt a gyerekek és a 
szülők segítségével. Az iskola környéké-
nek változatos növényvilága a gyerekek 
szemléltetésére készült. A felejthetetlen 
kirándulások.....A felbecsülhetetlen tu-
dása, melyet igyekezett minden tanítvá-
nyának átadni. Sokszor borsot törtek az 
orra alá, de ő mindig igyekezett humo-
rosan megmagyarázni, hogy hogyan is 
kellene viselkedni.Nagyon szerette a 
gyerekeket, és mindig megbocsátott.
Szülőknek, kollégáknak is sok szeretetet 
adott. Nagy betegségében is bizakodott, 
és jó tanáccsal, vigasztalással látott el 
mindenkit. Köszönet kedves kollega, ta-
nár úr, és jó barát a sok-sok jó tanácsért, 

példamutatásért, segítségért, és mindig 
vidám mosolyért! A jó barát elment, ta-
lálkozván lélekben a 34 éve elment ba-
ráttal, akivel most már együtt vannak 
újra.Isten veled, nyugodj békében!

Kruzsely Lászlóné
volt vasasi tanár

†
Így jelent meg a Dunántúli Naplóban a 
szomorú hír, hogy barátunk elment egy 
jobb hazába. Ilyenkor megelevenednek 
az emlékek.

Hársas telepről járt a vasasi iskolába hó-
ban, sárban, vagy melegben: gyalog. Osz-
tálytársai szerették, mert segítőkész volt és 
mindig szerény. Beteg társának hosszú 
ideig naponta vitte a leckét, hogy az le ne 
maradjon a többiektől. Segített mindenki-
nek, de sohasem akart reflektorfényben 
állni. Egyik legkedvesebb foglalkozása az 
volt, amikor öreg tanárával létrehozták az 
iskola kis természetrajzi múzeumát. Éltető 
eleme volt a természet felfedezése, megfi-
gyelése. Ezért választotta a tanári pályát, 
hogy amit ő megtudott a világról, azt to-
vább adhassa másoknak. Diákjaival ő gon-
dozta az iskola mini parkját, létrehozta az 
iskolakertet, ahol zöldséget termeltek a 
gyerekek a konyhára, tízóraira maguknak. 
Megismerhették a növények fejlődését, si-
kerélmény volt a betakarítás. Őszi kirán-
dulások alkalmával makkot gyűjtöttek téli-
re az erdei állatoknak, magokat szedtek a 
védetté vált növényekből, hogy azokat el-
vetve, ki ne pusztuljanak.

A tanítás szeretete megmaradt nyug-
díjas korára is. Amikor Vasason majális 
keretében akadályversenyt rendeztek, 
az egyik állomáson Feld János állt őrt, 
zsebében a Mecsekben fellelhető ritka 
kövekkel, és vizsgáztatott hasznosítható 
növényekből, gyógynövényekből.

A szülői ház mintagazdaság lett. 
Vendégszeretetének hírét külföldre is 
vitték látogatói. Jóízű almáiból pedig ju-
tott mindenkinek, aki arra járt. Élete 
egyik fájó pontja volt, amikor Hársas 
telepről el kellett költöznie.

Most ő is elment. A hetényi temető-
be, ahol szülei is nyugszanak, nagy tö-
meg kísérte Hirdről, Vasasról. Búcsút 
intettek a Hársas telepi fák is, leveleik 
azt suttogták, hogy egy igaz emberrel 
szegényebb lett a Föld.

Korcsmárné Weyse Klára

Búcsúzunk Feld János tanár úrtól

Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kisértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.

…
S ha majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még:
Én is az erdő fája voltam.

Áprily Lajos
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A Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320
azonosítási számú, „A családi közösségi kezdeményezések és programok 

megerősítése” tárgyú  „Építő közösségek a családokért”
c. pályázat kedvezményezettje.

Sikeresen lezárult a Vasasért Egyesület által elnyert 
„Építő közösségek a családokért” című TÁMOP-5.5.1.B- 
11/2-2011-0320 számú pályázat.

2013. április és 2014. május között számos ingyenes progra-
mon vettek részt. 
Megvalósítottunk 32 programelemet: 
13 klubot, 9 tanácsadást és 10 különböző rendezvényt. 
Emellett folyamatosan, hónapról hónapra jelentek meg friss 
híreinket az újságban, illetve olvashattak rólunk a www.
kobeko.hu-n keresztül is elérhető alhonlapunkon és a közös-
ségi oldalakon. 

A 14 hónap alatt összesen több, mint 370 fő vett részt 445 
programon, összesen több, mint 2600 alkalommal, ezzel 
több, mint 40 főt – többnyire helyi szakmai megvalósítót – 
vontunk be a pályázati projektünkb e.

A pályázat vége azonban nem jelenti azt, hogy legsikeresebb 
klubjaink ne folytatódnának, hiszen a szokott módon, to-
vábbra is részt vehetnek az alábbi klubokon:
 
Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, gyereknevelésről, csa-
ládról, közös séták és programok.
Időpont: minden csütörtökön 10:00-13:00 között (rugal-
mas időkeretben)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Érd.: Pécsi Tünde, tel.: +36 31 315 97 91 

Szülőklub 
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az ízlésedet, a jókedve-
det, az ötleteidet, kérdéseidet, problémáidat.
Időpont: havonta előre meghirdetett időpontban
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi Székháza (7691 

Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.). vagy Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, tothnegondocs@
gmail.com 

Férfiak „mentálhigiénés” klubja – főző klub
Időpont: havonta előre meghirdetett időpontban
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: fozoferfi@gmail.com

Pletyka (F)észek
Időpont: havonta előre meghirdetett időpontban
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház (7691 Pécs-Somogy, Bú-
zakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, molnar.erzsebet@hotmail.com 

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek programjainkon 
és rendezvényeinken. 
Mi továbbra is folytatjuk munkánkat és várjuk Önöket szere-
tettel szolgáltatásainkkal és reméljük, hogy a jövőben is ha-
sonló élménnyel gazdagodnak. 

Vasasért Egyesület
Kossuth Művelődési Ház 

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: +36 72 337 838, +36 30/289 01 70

E-mail:  info@kobeko.hu 
Web: www.kobeko.hu 

Kobeko programok
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Pécs-Hird Polgárőr Egyesület Hírei!
Az idén is részt vet-
tünk a TeSzedd  ön-
kéntesen a tiszta Ma-
gyarországért 3 napos 

akciójában melyre a Május 10. napot vá-
lasztottuk. A kezdeményezésünkre a la-
kosság részéről is többen jelentkeztek.

Szeretném, megköszöni mindenki-
nek, akik ezen a napon Pécs-Hirden 
eljöttek szemetet szedni, és külön kö-
szönetet mondok Tóth Mihálynak, aki a 
szemétszedés után meghívta a csapatott 
egy nagyon finom halászlére! Kis csapa-
tunk a vasút mentén szedte össze a hul-
ladékot ahol nem mindennapos terepvi-
szonyokkal kellett megküzdenünk. Sok 
olyan szemetet is találtunk, amire még 
álmunkban sem mertünk volna gondol-
ni, de szerencsére minden jól sikerült, 
sérülés és balesetmentesen fejeztük be 
az idei TeSzedd szemétszedési napunk.  

2014.07.05.-én Polgárőrségünk meg-
szervezi a polgárőrnapot. Egyesületünk 
megemlékezik Csőkör Lajosról, aki ala-
pító tagja volt a Pécs-Hirdi Polgárőr 
Egyesületnek. Az ide polgárőrnapunkon 
ismét lesz főzőverseny, ügyességi vetél-
kedők, tűzoltó és rendőrségi bemutató, 
valamint véradás is lesz, melyre minél 
több jelentkezőt várunk. A rendezvényt 

este egy bállal zárjuk. Mindenkit szere-
tettel meghívunk.

Szeretném még a lakosság, és a kör-
nyező települések polgárőr egyesületek 
figyelmébe ajánlani Polgárőr rádiónkat, 
ami egy Országos Rádió. Egyesületünk 
tagja ZókaBenjámin is részt vesz, mint 
műsorszerkesztő és műsorvezető részt 
vesz a rádió működésében. Rádiónk el-
érhető a www.radiop.hu oldalon.

A XXI. Század elengedhetetlen része a 
gyors és szakszerű tájékoztatás. Pár fiatal 
polgárőr úgy gondolta, itt az ideje meg-
reformálni a polgárőr berkeken belüli 
információ-áramlást is. 2010-ben Össze-
állt tíz fő az ország különböző részéről és 
létrehozta Magyarország polgárőr rádió-
ját. Rádió P, a magyar polgárőrök rádiója 
Hitvallásunk a pontos, szakszerű, hiteles 
és gyors tájékoztatáson túl a szórakozta-
tás biztosítása, a XXI. Század elvárásai-
nak megfelelő minőségű tagok toborzá-
sának elősegítése, szemléletformálás.

 A Műsoridő Általában 17.00-22.00 
-ig tart a hét minden napján. Ezalatt a 
különböző műsorvezetők, különböző 
tematikájú, elsősorban zenei műsort ál-
lítanak össze. Mivel a polgárőrök több-
sége dolgozik, ezért a teljes 24 órás mű-
soridőt még nem tudjuk kitölteni. 

Tematika: Műsorrendünket, a köz-
szolgálatúság alapjait maximálisan figye-
lembe véve állítottuk össze. Így, az alábbi 
blokkokat állítottuk össze:
• független, párt politikamentes hír-

adás
• időjárás és közlekedés-információ
• társszervek publikus információ-

inak közlése (rendőrség, mentők, 
tűzoltók, stb. sajtósai által biztosí-
tott kommünikék)

• beszélgetések, riportok prominens 
polgárőr, rendőr, tűzoltó, katasztró-
favédő vezetőkkel, egyesületek tag-
jaival, akik valami kimagaslót tettek 
a polgárőrségért

• tájékoztatók az aktuális események-
ről, rendezvényekről, akciókról, 
pályázatokról

• közlekedésbiztonsági, drog preven-
ciós, vagy DADA anyagokról ismer-
tető, előadássorozat

• gyermek- és ifjúságvédelem előse-
gítése akár online adás, akár web 
felület biztosításával

• illetve sok-sok zene.

Szervezeti felépítés
A Rádió P-ben dolgozó polgárőrök az 
ország különböző részéről verbuválód-
tak össze és önzetlenül dolgoznak azon, 
hogy a rádió szólhasson, szóljon. Éves 
szinten  (átlag segédmunkás órabérrel 
számolva is) évi tízmillió forint(!) ér-
tékű munkát állítanak elő. Középtávon 
szeretnénk elérni, hogy az összes ré-
gióból illetve a fővárosból legyen leg-
alább egy-egy műsorszerkesztő. Ez a 
személy, azon kívül, hogy műsort ad, 
még a régió felé összekötő szerepet is 
játszana. Adott esetben helyszínre tud 
menni, riportot tud készíteni, és adásba 
is tudja rakni. Így a régió polgárőr egye-
sületeivel, szövetségeivel is jobb lesz a 
kapcsolat, gyorsabb lesz az információ-
áramlás, hatékonyabb a tájékoztatás. A 
műsorszerkesztők munkáját segítik elő 
a hírszerkesztők, hírolvasók, informa-
tikusok, szoftveresek, technikusok, ri-
porterek, marketingesek és még sokan, 
akik csak a háttérben dolgoznak. Őket 

irányítja a főszerkesztő, akit a tanácsadó 
segít. A főszerkesztő a tulajdonosok felé 
tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Ne feledje szlogenünk: „Jogában Áll 
Hallgatni!”
Egyesületünk továbbra is várja a lakos-
ság észrevételeit a nap 24 órájában a 
+36 30 6218314 –es telefonszámra.
Továbbá várjuk a 18. életévüket betöltött, 
büntetlen előéletű, magyar állampolgá-
rok jelentkezését egyesületünkbe, aki el-
kötelezettséget érez a településünk rend-
jének és biztonságának megőrzésére.

Tisztelettel: A Pécs-Hirdi
Polgárőr Egyesület Vezetősége
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A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
Az egyesület 2014 
májusában 144 
óra járőrszolgála-
tot teljesített. 
2014. május 25-én 

polgárő reinkkel biztosítottuk az Eu-
rópai Parlamenti választások zavar-
talan lebonyolítását. A lakosság visz-
szaje lzése i  a lapján i smét 

elszaporodtak a betörések, tolvajlá-
sok. Elsősorban üresen álló lakóhá-
zak és melléképületek állnak a cél-
pontban. Az érintett területek: Széna 
utca, Iparos utca, Somogy utca, Bá-
nyatelep alsó illetve felső része. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, 
amennyiben idegeneket észlelnek a 
lakatlan ingatlanoknál és viselkedé-

süket gyanúsnak ítélik meg, értesít-
senek bennünket a 06 70/342 18 87, 
a 06 20/277 26 54 illetve a 06 30/545 
38 37-es telefonszámok valamelyikén 
vagy hívják a Rendőrséget a 107-es 
telefonszámon. 
 

Tisztelettel: A Pécs-somogyi
Polgárőr Egyesület vezetősége

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmaz-
za.)Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 Ft; Vastag = 800 Ft. Laminálás: A/3 = 
200 Ft A/4 = 100 Ft A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  (mi-
nimum 5db esetén) Nyomtatás:  = Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 
Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 kép – 100 Ft = Oldalanként = Színes:  
A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 – 20 Ft A/3 lap 
– 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 Ft/ 
oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 200 Ft/1. oldal (100Ft minden to-
vábbi) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Internet használat: 
(Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/óra Géphasználat, doku-
mentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (be-
gépelése 12-es betűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott 
cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önéletrajz írás és tanácsadás 
=  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 
10:00-19:00, Bejelentkezés nem szükséges!
Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Irodai szolgáltatások
igénybe vehetők naponta

13:00 – 17:00 között

A Pécs-Hird Polgárőr Egyesület és a Magic-Team Pécs szervezésében
II. Hirdi Polgárőr Nap – Csökör Lajos Emléknap, 2014. Július 05. Pécs-Hird, Hirdi út

– 07:00–08:00 Zenés ébresző Hirden 
lovaskocsival

– 08:00–08:30 Főzőverseny regisztráció
– 09:00 Megnyító ünnepség
 Köszöntőt mond Tóth Mihály PHPE Elnök
– 10:30-ig Ügyességi versenyek gyerekeknek
– 10:30 A színpadon Csökör Lajos Tanítványa 

Závor Máté zenél
– 11:00 Power Gym Erősember Bemutató
– 12:00–13:00 Ebéd
 Az ebédjegy megvásárlásával a Pécs-Hird Polgárőr 

Egyesületet támogatják
– 13:30 Emléktábla Avatás,
 Beszédet mond: Tóth Tibor
– 14:00 Színpadi Programok:
 Asszony Kórus előadása,Vörös Blanka: Fuvola,

 Vörös Boglárka: Klarinét
Csökör Lajos Tanítványa : Závor Máté zenél
– 15:30 Főzőverseny eredményhirdetés,Elismerések 

Díjak átadása
– 16:30 Ügyességi versenyek nem csak gyerekeknek
– 17:00 Gyerek Tombola, Go-Dance band 

bemutatkozása
– 21:00 Élőzenés Bál
 Közben 01:00 Felnőtt Tombola
Valamikor hajnalban a program zárása

Egész napos Programok:
Zene, Büfé, Véradás, Főzőverseny, Csillámtetoválás,
Trambulin, Horgászat, Szerencsekerék, Fa játékok,
Szinezők,Vattacukor, Rendőrségi, Katasztrófavédelmi 

bemutatók

Hozzuk rendbe a vasasi első 
világháborús emlékművet!

Idén június 28.-án 
lesz száz éve, hogy ki-
tört az I. világháború, 
melynek sajnos, vasa-
si áldozatai is voltak. 
Nekik állít emléket az 
a szobor, amely a Bá-
nyászotthon melletti 
parkban áll, de olyan 

elhanyagolt, leromlott állapotban van, 
hogy már a felirat sem olvasható rajta. 
Hogy az évfordulóra méltón emlékezhes-
sünk, felajánljuk, hogy a felújítási munka 
tervezését és kivitelezését önkéntesen el-
végezzük. Az anyagköltségre (körülbelül 
ötven-hatvanezer Ft) várjuk a jó szándé-
kú emberek, civil szervezetek adományát, 
felajánlásait!
Bodor Attila, Manhardt Miklós, Ragács György
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Villanások a vasasi „Jószerencsét!” asszonyklub életéből 
az utolsó félév eseményei

Tagságunk kéthetente péntek dél-
után tartja összejövetelét, télen 15-
17 óráig, tavasztól őszig pedig 16-
18 óráig. Létszámunk jelenleg 28 fő, 
a rendszeresen jelenlévők létszáma 
általában 22-25 fő.

2013.október 25-én tagságunk is 
képviseltette magát a pécs-somogyi 
Kodály Művelődési Házban a „Sze-
mem fénye” Alapítvány támogatá-
sára  szervezett jótékonysági esten, 
klubunk pedig 5000 Ft-ért vásárolt 
támogatói jegyet.

November 14-én tartottuk a Bá-
nyászotthonban a már hagyomá-
nyos családi estünket, melyen soha 
nem tapasztalt nagy létszámmal, 
családias légkörben, de fergeteges 
hangulatban éjjel kettőig mulattak 
a jelenlévők. Képviseltettük ma-
gunkat a Szent Borbála ünnepsé-
gen, valamint a koszorúzáson is, és 
karácsony előtt bensőségesen szép-
egymás megajándékozásával egy-
bekötött-karácsonyi szeretetünne-
pet tartottunk, műsorral.

2014 januárjától elhatároztuk, 
hogy a hagyományos névnapi kö-
szöntéseken túl, külön megünne-
peljük a kerek évszámú születésna-
posokat is, annál is inkább, mert 

idén  sokan töltik be /sajnos-Hál 
Istennek/ a 70.-80. életévüket!

Valentin napi klubnapunkon 
megemlékeztünk a Szeretetről, 
számunkra főleg az egymás iránti 
szeretetet, tisztelet fontosságáról,a 
nőnapot is néhány vers és ének 
meghallgatásával ünnepeltük.

Természetesen hagyomány már 
a március 15-i koszorúzás, a Költé-
szet Napja, és az Anyák Napja meg-
ünneplése is. Nagyon dícséretes, 
hogy asszonyaink külön felkérés 
nélkül mindig lelkesen készülnek 
verssel és énekkel a megemlékezé-
sekre.

Idén külön említésre méltó, 
hogy a Költészet Napja alkalmából 
korai nagyjaink versei mellett, a 
mai kortárs költők-többek között 
Friedszámné Solymár Zita-versei 
is elhangzottak, nagy sikert aratva.

Április25-én a Pécsi Rendőrka-
pitányság illetékes képviselője a 
helyi körzeti megbízott kíséretében 
érdekes és hasznos tájékoztatót 
tartott az idősek és egyedülállók 
elleni bűnelkövetés megelőzéséről. 
Az előadás kitért  a „nem tiszta 
szándékkal”fellépők különféle 
módszereire, taktikáira, az ellenük 

való védekezés lehetséges és aján-
lott módjaira. Az ismertető nagyon 
hasznos volt, melyet ezúttal is kö-
szönünk, és leszűrhettük a végső 
tanulságot a magunk számára: 
Szép dolog a bizalom, de a mai vi-
lágban nagyobb szükség van az 
egészséges bizalmatlanságra!!

Ebben a félévben még három-
szor találkozunk, majd a nyári szü-
net után szeptemberben jövünk 
össze újra.

Befejezésül szeretnék visszatérni 
tagságunk magas átlagéletkorára, 
mely jelenleg 73 év. Külön tisztelet 
3 alapító tagunknak, akik így 80-on 
túl a városból járnak vissza lelke-
sen hozzánk. Tagságunk harmada 
80 éven felüli, a legfiatalabb 57 
éves! Természetesen ettől függetle-
nül mindnyájan fittek-frissek- szé-
pek vagyunk!

A viccet félretéve, itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy ha a fentiek 
alapján klubunk tevékenysége fel-
keltette érdeklődését, társaságra 
vágyik, és szívesen jönne közénk, 
látogasson el egy klubnapunkra, 
szívesen látjuk, akár tagjaink kö-
zött is!

Kissné Hering Irén

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
A hirdi településrészen nincsenek köztéri szobrok. 
Kivételt képeznek ez alól a településen és annak hatá-
rában, az 1800-as években felállított keresztek. Ezeket 
sajnos az évek viharai jelentős mértékben megron-
gálták. Felújításukra szeretnénk a jóérzésű emberek 
segítségét kérni. Ezért létrehoztunk a Mecsek Taka-
réknál egy számlát, melynek száma felhívásunk végén 
megtalálható!

Minden jó szándékú támogatást szeretettel és kö-
szönettel fogadunk. Hálából az adakozók neveit fel-
tüntetjük a felújított korpuszok talapzatain.

A régi, lezárt sírkertben található és a 6-os út mel-
letti kereszt felújítására ajánlattételeket várunk. A 

munka beindításának feltéte-
le, a bekerülési költség felének 
megléte.

Kutas József, Tömör Balázs

Számlaszám:
50300037-10604519

Elérhetőség: 
esti órákban Kutas József
  +36 30 846 02 94
Tömör Józsefné
 +36 72 267 296
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Ismét árvíz volt

Május 6-án a többnapos esőzés miatt a vasasi vízfolyás 
ismét  komoly gondot okozott.

Már 5-én a délutáni és esti órákban a vízszint olyan 
magas volt, hogy 15-20 cm hiányzott ahhoz, hogy a 
patak kiöntsön. Az esőzés kissé csillapodott, de 6-ára 
a Komló térségében lezúduló hatalmas esővíz a patak 
szintjét egy óra alatt kb. 50 cm-rel megemelte  és a Kút 
utcai híd alatti szakaszon a vízfolyás kiöntött.

Kérésünkre a Biokom munkatársai a helyszínre 
több teherautónyi homokot és zsákokat hoztak, egy 
óra múlva megkezdődhetett a védekezés. Szorgos ke-

zek töltötték meg a 6-800 db. homokzsákot és rövid 
időn belül a zsákok megfogták az áradó vizet.

Itt szeretnék köszönetet mondani a Biokom munka-
társainak, a közmunkásainknak, a helyi lakóknak és 
mindenkinek, aki gumicsizmát húzott, és az árvíz 
megfékezésében segítséget nyújtott.

Már 2010. május 16-án is átéltünk egy ennél súlyo-
sabb árvizet, úgy tűnik, hogy a klímaváltozás követ-
kezményeként erre május hónapban számítanunk kell.

Az önkormányzattól ismételten kértem a patak 
medrének tisztítását és folyamatban van a híd alatti 
kanyar mederrekonstrukciója.

Huba Csaba

Családi ügyességi vetélkedő a Kossuthban
A Dunántúli Napló május 26-i számá-
ban is tudósítottak a nagysikerű Csalá-
di ügyességi vetélkedőről, ami 2014. 
május 24-én került megrendezésre a 
Kossuth Művelődési Házban. A részt-
vevők kipróbálhatták az Airsoft lövé-
szetet, megtekintették a kiállított fegy-
vereket. A program keretében 
bemutatót tartott a helyi Jiu-Jitsu, Ae-
robic, Spinning klub és fellépett a Vasa-
si Csillag Mazsorett, továbbá az 
Eurodance tánccsoport is. Ezalatt fo-
lyamatosan részt vehettek a tűzoltó ké-
szülék hajításon, talicskatolásban, aka-
dálypályákon, ezen túl számos más 
érdekes feladatban próbálták ki magu-

kat a családok. Az első három helyezett 
jutalomban részesült. 

Helyben, kemencében sütött rétesek, 
lángosok, pogácsák és szendvicseket 
kóstolhattak, miközben a hangulat iga-
zán családiassá vált. 

Felavatásra került a kosárpalánk és a 
só szoba is. Erről is képes tudósítás volt 
a Dunántúli Napló május 29-i számá-
ban. A só szoba sikeres megvalósításáért 
hálás köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik segítettek ennek a remek terá-
piás lehetőség itt helyben, mindenki ál-
tal igénybe vehető kivitelezésében: 
köszönjük a nagylelkű felajánlást Bocz 
Józsefnek, a munkálatokban nyújtott ki-

emelkedő segítségért pedig köszönet il-
leti: Gálos Andrást, Sántavy Pétert, Né-
meth Gábort, Orsós Józsefet, Berényi 
Viktort, Kóré Pétert, Brauner Márkot, 
Búzás Elődöt, Ábelné Andit, Árvainé La-
kat os Anettet, Schneider Zsoltot, Ragács 
Györgyit, Nagy Emesét, Berényi Zoltánt.

A só szoba látogatása jelenleg ingye-
nes, a későbbiekben is csupán ado-
mányként az ott elpárolgó Somadrin 
oldat pótlására gyűjtünk. A só szoba a 
ház nyitvatartási idejében látogatható, 
illetve telefonos bejelentkezés alapján 
előre egyeztetett időpontban.

A KoBeKo Csapata

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

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

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

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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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, a hónap első és harmadik 
vasárnapján 10 órakor gyermekfoglalkozás

Evangélikus istentiszteletek
Június 08-án Pünkösdkor csak Pécsett lesz Istentisz-
telet. Vasason az evangélikus templomban június 22-
én 11.00 órakor Istentisztelet, ezt követően július és 
augusztus hónapban csak Pécsett lesz Istentiszteleti 
alkalom.

Somogy Vasas Hird

Szombat (05.31.)

Vasárnap (06.01.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Liturgia

Szombat (06.07.)

Vasárnap (06.08.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (06.14.)

Vasárnap (06.15.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Mise

Szombat (06.21.)

Vasárnap (06.22.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (06.28.)

Vasárnap (06.29.)

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Júniusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Solymár József

életének 75. évében
súlyos betegségben

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2014. 06. 10-én
fél kettőkor lesz a Pécs-

Somogyi temetőben.
Gyászoló Család†

Kihívás napja
Május 21-én nagyon sok so-
mogyi és vasasi gyerek és fel-
nőtt sportolt valamit, nagy él-
vezettel. Összesen 7300 15 
perces „sportolási egységet” 
teljesítettünk reggel 6-tól este 
8-ig.Volt kirándulás, futás, ke-
rékpár, júdó, ügyességi játé-
kok, jóga, és természetesen 
foci. Akadt egy-két különleges-
ség is, mint például a rumba 2 
órán keresztül. Pécs-Somogy 
-Vasas csapata  kategóriájában 
6. helyezett lett 17 csapat kö-
zül. Köszönjük mindenkinek a 
részvételt, és külön köszönet 
illeti meg Lobodáné Somlai 
Erika vasasi óvónőt, Somogyi 
Attila és Vókó Tamás testneve-
lő tanárokat a lankadatlan 
szervezőmunkáért! Ők bonyo-
lították le a legtöbb programot, 
mozgatták meg a legtöbb 
résztvevőt.

Reméljük mindenkinek kel-
lemes emlék lesz ez a nap!

Meghívó
Vakáció Nyitó Gyereknapra

Helyszín: Kodály Művelődési Ház
Időpont: 2014. június 21. 15.00-19.00

Programok: Nemez fülbevaló
készítése, lufi hajtogatás,

magos képek készítése,
csillámtetoválás, ügyességi

játékok, célba dobás, zsákban
futás, sorversenyek, stb.
Tegyünk Egymásért Egyesület

Civil kapu
Somogy-Vasas-Hird települések civil 
szervezeteinek és nem formális szerve-
zeteinek számára a Vasasért Egyesület 
ingyenes tanácsadásokat nyújt előzetes 
egyeztetetés alapján az alábbi témakö-
rökben: 

– jogi tanácsadás
– pénzügyi tanácsadás
– pályázati tanácsadás
– marketing tanácsadás
– menedzsmenti tanácsadás
– informatikai tanácsadás 

Ha igénybe venné szolgáltatásunkat 
kérjük hívja a 06-72/337-838 as telefon-
számot. 

Projektünk az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatásával a NEA-KK-

14-SZ-1216 azonosító számú pályázat
finanszírozásában valósul meg.
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SPORTHÍREK

Csak baj ne legyen!
A SHV 2014.05. – VIII. 5 számában kö-
zölt hozzászóláshoz bizonyára többeknek 
lenne észrevétele, legfeljebb nem hozzák 
nyilvánosságra. Első olvasatra akár je-
lentéktelennek tűnhet a hozzászólás, de 
egészen más a kép, ha kicsit alaposabban 
megvizsgáljuk az ott leírtakat. Egyetér-
téssel indít, majd felvázolja, hogy a más 
rétje sem zöldebb. A folytatásban felhív-
ja a figyelmét az elszakadás gondolatá-
val bajlódóknak néhány közhelyre, nem 
feltételezve róluk, hogy az egyáltalán az 
eszükbe juthatott volna! 

Feltűnik a harcos „amazon”, aki már 
sok mindent kijárt a környezetük érde-
kében! Arról már ne is beszéljünk, hogy 
„még vannak folyamatban lévő ügyek is”. 
Bizonyára titkos ügyekről lehet szó, mert 
a környezetemben bárkit kérdeztem, sen-
ki nem tudott ilyenekről! 

 Majd felteszi a nagy kérdést, hogy 
„honnét bukkantak fel hirtelen a Pécstől 
való elszakadás hívei?” Nem ismerem a 
levélírót és azt sem tudom, hogy mióta la-
kik a településen. Egy később ide költöző-
től nem várható el hogy napra kész legyen 
a település előtörténetéből. Nos, azoknak, 
aki elfeledték vagy nem tudnak róla, meg-
említeném, hogy húsz évvel ezelőtt már 
volt egy hasonló kezdeményezés, aminek 
eredménye a részönkormányzatok felállí-
tása. Amikor 1994-ben a Pécs Város Ön-
kormányzata utolsó ülésén határozott a 
három település részönkormányzatának 
felállításáról, azzal egyidejűleg a részön-
kormányzatok működéséhez 10 – 10 
millió forintot rendelt!

 Most eltekintenék a részönkormányza-
tok felállítása körüli bonyodalmaktól, de 

az tény, hogy amikor a részönkormányza-
tok megkezdték működésüket, már csak 
1.5 millió forint felett rendelkezhettek.

 Normálisnak mondható viszonyok 
között, a felállt részönkormányzatok és 
leginkább azoknak vezetője minden kö-
vet megmozgat annak érdekében, hogy 
megkapják a beígért forrást. Nos, itt nem 
ez történt! Helyette azzal próbálták nyug-
tatni a hangadókat, hogy örüljünk annak, 
amit kapunk, mert a végén még ezt sem 
adják!! (Jaj, csak baj ne legyen!)

Mennyi pénztől esett el így egy-egy te-
lepülés? Legkevesebb 200 - 200 millió fo-
rinttól! Sürgősen keresse fel a háziorvosát, 
ha akad olyan az itt lakók közül, aki úgy 
véli, hogy nem lehetett volna hasznosan 
rákölteni ezt a pénzt a három település-
re! Azt már csak félve említem meg, hogy 
mennyi lehetett volna ez, ha pályázati le-
hetőséghez is ragaszkodtak volna és en-
nek a pénznek egy részét úgy használják 
fel, ahogy ez az eredeti tervben szerepelt.

Húsz év tapasztalata alapján elmond-
ható, hogy a választott képviselő leg-
feljebb a választási kampányban tűn-
het oroszlánnak, de a választások után 
gyorsan kiderül, hogy valójában csak 
teknősökre szavaztunk. Persze sokkal 
kényelmesebb kerülni a konfliktusokat 
és belesimulni az önkormányzati dago-
nyába, mint vitatkozni, harcolni azok 
érdekeiért, akik megválasztották. Ebből 
a szempontból nincs érzékelhető különb-
ség a „fülke forradalmárok” és a MaSzoP-
osok dagonyája között!

Utólag mindig megmagyarázzák, hogy 
hiába küzdöttek, de nem ment, mert neki 
is csak egy szavazata van a közgyűlés-
ben! Ez igaz, éppen ezért kell végigjárni a 
megkezdett utat, hogy végre kiderüljön, 

hogy mennyi pénzzel gazdálkodhatnak a 
települések külön-külön és mennyit for-
díthatnak fejlesztésre. Aki nem próbálta, 
talán el sem tudja képzelni, hogy mennyi 
munkát, kitartást és szakértelmet igényel 
már a feltételek tisztázása és számszerűsí-
tése. Mindezt a városi önkormányzat teljes 
ellenállásával szemben (anyagi, szakértői 
háttér, kapcsolati tőke stb.) kell elvégezni. 
Lássuk be, akár egy település leválása is 
anyagi veszteséget jelent, (az erkölcsi vesz-
teség mellett) a városi önkormányzatnak, 
hát még három település egyidejű leválása. 
Ezért mindent megtesznek azért, hogy ezt 
megakadályozzák! (Nem is tudom, miért 
nem lepne meg, ha kiderülne, hogy már 
az említett hozzászólás is a városi önkor-
mányzat sugallatára született meg.)

„Divide et Impera!” (Oszd meg és 
uralkodj!) Ez már a rómaiaknál is műkö-
dött, miért ne működne itt is. Így azok, 
akik a leválás előkészítésén dolgoznak, 
fokozódó ellenállásra és megosztottságra 
számíthatnak. Egyre kevesebben lesznek, 
akik tenni is akarnak az alapos előkészí-
tés érdekében, hogy mielőtt dönteni kell, 
lehetőleg minden felmerülő kérdésre 
megnyugtató választ tudjanak adni. Ez-
zel egyidejűleg szaporodnak azok, akik 
dolgozni nem akarnak, de a kételyeik, 
fenntartásaik mantrázásával azokat is 
elbizonytalanítják, akik hisznek az ügy 
sikeres lebonyolításában!

Fel hát „betájoltak, okos tojások és 
vészmadarak” csak így tovább! Teljes fék-
kel előre! Akár nagy összegben fogadhat-
nak arra, ha most nem sikerül végig vinni 
a leválást Pécstől, akkor az utódok még 
húsz év múlva is ezt a „gumicsontot” fog-
ják rágni!

Pataki Ferenc

Félmaraton
Májusban Szekszárdon az 5. 
Borvidék Szekszárd fél ma-
ra toni versenyen, ami egész 
pontosan 23.3 km volt, 
Schneider Pál vasasi futó-
társunk kiváló 2.02.51-es 
idővel ért célba. Ez kategóri-
ájában a 8. helyezést jelenti. 
Gratulálunk ezen a nehéz, 
hegyes-völgyes terepen elért 
jó eredményhez!

Vasasi Polgárőr Hírek
Májusban 270 órát töltöttek polgárőreink szol-
gálatban a településen. Eseménydús hónapot 
tudhatunk magunk mögött. 

A hónap elején részt vettünk a „Te Szedd!” or-
szágos szemétszedési akcióban 21 fővel összes 28 
zsák szemetet szedtünk össze. Köszönjük a rész-
vételt és a sok segítséget mindenkinek! 

Részt vettünk két helyi lakos eltűnésének ke-
resésében, valamint idén is homokzsákokat pa-
kolhattunk a kút utcai patak kiöntésekor.

Mégis e hónap legnagyobb híre a közösségi 
portálon és a dunántúli naplóban is megjelenve 
futott végig, ami szerint Polgárőrök kapcsoltak 
le egy betörőt.

„A Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület 

egyik tagja jelentette be 2014. május 19-én 21 óra 
30 perckor a rendőrség ügyeletére, hogy társaival 
tetten értek egy férfit, aki egy pécsi lakóházba pró-
bált betörni. A helyszínre érkező rendőrök kiérke-
zéséig a polgárőrök visszatartották a közelben lakó 
E. Ferencet, aki a rendelkezésre álló adatok alap-
ján a bekerített telekre bement és az ott álló épü-
letbe megpróbált bemenni. A 38 éves férfit előállí-
tották, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ellene 
lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt a Pécsi Rendőrkapitányság folytatja 
a nyomozást.”

Amennyiben bármilyen információjuk van, 
vagy segíthetünk hívjanak bátran 30/6393958.

Vezetőség
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

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

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

   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

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.

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1700 Ft/kg, hársméz:1600 Ft,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1200 Ft/

kg, Schweitzer Antal,
Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

600, és 1000 l-es műanyag 
tartályok eladók, raklapon, fém-

keretben, szállítással 15 000 Ft/ db.
érdeklődni: 06-20-410-2882.

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAKI VIZSGA

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
Tel.: 06/308205590

mail:cseszti@freemail.hu

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villanytűzhelyek, 

hőtárolós kályhák, villanybojlerek,
nyílászárók, zárak, csaptelepek javítása 
és cseréje. Kisebb építőipari, tetőfedési, 

ereszcsatornázási, betonozási, kisebb 
asztalosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA, 06/30/9276-187

Klímaberendezések
forgalmazása, telepítése, 
javítása, karbantartása,

fertőtlenítése!
Fatér Gyula:  06-30-9276-187

Baráti kiruccanások
I-Krausszal!

Utazzon biztonságosan, kényelmesen 
háztól-házig!

2014.06.21. (szombat) 
Gunarasfürdő. Ind: 6.00, 
gyűjtőjárat, 1200 Ft/fő oda-
vissza, háztól házig

2014.06.22 (vasárnap) Szigetvár. 
Ind. 6.00 gyűjtőjárat, 1000Ft/fő 
oda-vissza

2014.06.28. (péntek) Csisztapuszta. 
Ind: 5.00 2100Ft/fő oda-vissza

2014.06.29. (szombat) Csokonya-
visonta. Ind: 5.00 1700 Ft/fő 
oda-vissza

2014.07.05-06 Balaton Bélatelep 
szabad strand. Igény szerint 
barangolás a Balaton parton. 
Szállást egyeztetéssel biztosítani 
tudunk. 2100 Ft/fő oda-vissza

Az árak a szállást és egyedi igényeket 
nem tartalmaznak!

Jelentkezés a 06-20-410-2882 számon.
Az utazások a jelentkezők számától 

függően lesznek megtartva, min.10 fő
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