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Június utolsó hétvégéjén nyitotta meg kapuit Baranya me-
gye első vízisípályája, a BEREK. A látványos megnyitón 
több száz érdeklődő ingyen ki is próbálhatta a deszkázást a 
vízen. A vasasi Lukács-tavon idilli környezetben lévő hely-
színen nemcsak a víz-, hanem a lovak szerelmesei is kikap-
csolódhatnak, ugyanis lovarda is várja az aktív kikapcsoló-
dásra várókat.

A BEREK vízisípálya fél kilométer hosszú, ötoszlopos, 
egyszerre hat vízisíző vontatására lehetőséget adó pálya. A 
kábelek sebessége tetszőlegesen változtatható, de átlagosan 
30 km/h-val haladhatnak a vízen síelők. A kötélpálya jóval 

a vízszint felett található, a halastó közepén található kis szi-
get megtöri a sportolók által keltett hullámokat, ezért mind 
a kezdő-, mind a haladó wakeboardosok egyaránt bizton-
sággal használhatják a pályát.

A vízisíelők mellett a lovassport hódolói is megtalálhatják 
számításukat, mivel jelenleg is épül egy hússzor hatvan mé-
ter nagyságú lovaglócsarnok, ami nemcsak a nyári időszak-
ban, hanem a sötét, téli, esős időben is a lovasok rendelke-
zésére áll. A csarnokban ötvenfős lelátó épül, s lehetőség 
nyílik terápiás lovas foglal ko zásokon való részvételre is.

A BEREK wakeboard pálya és lovarda 111 millió forintos 
európai uniós támogatásból valósul meg a Lukács-család be-
ruházásával. Sok sikert kívánunk nekik, képeink a szombati 
avatóünnepségen készültek.

Berényi Zoltán

BEREK vízisípálya avató a Lukács-tavon
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Kedves Olvasó!
A Sok Hírünk Van havilap 100. számát tartja a kezében, ezt 
ünnepeljük a színes borítóval. Köszönet mindenkinek, aki 
hozzásegítette az újságot, hogy idáig eljusson! Mindenki-
nek, aki ír bele, aki anyagilag, vagy szellemileg támogatja, 
aki hirdet benne, aki képeket, vagy más anyagot küld, aki 

megfejti a rejtvényt, és legjobban mindenkinek, aki olvassa! 
Bár a jó híreket nem tudjuk garantálni, ezután is igyekezni 
fogunk minél teljesebben tájékoztatni a lakosságot települé-
seink közéletéről, hirdetni a programokat, beszámolni a 
fontos, érdekes eseményekről. Ha nem is mi, reméljük, va-
laki elkészíti a 200. SHV-t is!

szerkesztőség

100.
szám
100.
szám
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Önkormányzati hírek
Néhány eseményről szeretném röviden tájékoztatni településeink lakosságát:

1. Még ez elmúlt évben a képviselői keretemből 500 
eFt-ot játszóterek javítására, bővítésére különítettem 
el. Időközben a hirdi faluban élő lakosok megkeres-
tek fogadóórámon és jogosan kifogásolták, hogy a 
településnek ezen a részén nincs játszótér. A többi 
játszótér számukra a nagy távolság miatt nehezen 
megközelíthető. Úgy gondoltam, hogy ha ezt a cse-
kély összeget egy játszótér kialakítására fordítanánk 
és nem aprózzuk el több játszótér fejlesztésére, javí-
tására, akkor a faluban élők kívánsága teljesülhet. 

 
 

A közmunkásaink előkészítették, rendezték a Hadik 
András utca torkolatában lévő kis területet, a fákat 
gyérítették, korlátot, padot készítettek a kitermelt fá-
ból. Időközben elkészültek a játszótéri elemek is, és 
ma már a játszótér - ugyan még nem készült el telje-
sen - de használhatóvá vált. Köszönet a kreatív, kitar-
tó munkájukért, amely lehetővé tette, hogy nagyobb 
értékű játszótéri elemek kerülhessenek a térre. Remé-
lem a környékbeli gyermekes szülők örömét szolgálja 
ez a kis „grund”, és remélem, hogy az újság májusi 
számban cikket író kedves olvasó se tartja már „elhi-
bázott és felelőtlen döntésnek” a Harangláb utcai ját-
szótér helyszínét.

2. Még az 2000-es évek elején keresett meg a vasasi 
Egyházközség azzal a problémájával, hogy a vasasi 
templom beázik, ezáltal a tetőszerkezete, tornya na-
gyon rossz állapotba került, próbáljunk valamit ten-
ni a templom tetőzetének felújítása érdekében. Ak-
kor a Vasasért Egyesület elnökeként több ízben 
tárgyaltam a püspökségen, keresve annak lehetősé-
gét, hogy milyen forrásból lehetne a felújítási mun-
kákat elvégezni. Az Egyházközség és a Vasasért 
Egyesület összefogásával hagyományt teremtettünk 
és feleségem szervezésével tíz éven át adventi jóté-
konysági hangversenyeket tartottunk a templom fel-

újítása érdekében. Ezt a jótékonysági hangversenyt 
azóta is minden évben megtartják. Az adakozás a 
kezdeti években jelentős volt, melyet egy elkülöní-
tett számlán gyűjtött az Egyházközség. Ezekből az 
adományokból és számos magánszemély, vállalkozó 
és az egyház segítségével megerősítésre került a te-
tőszerkezet, a torony fa ablakait fém ablakokra cse-
rélték, a torony és tető találkozásánál a tetőt rézle-
mezzel leburkolták, és a torony feljárata is megújult. 
Vasasi fiatalok még arra is vállalkoztak, hogy létrá-
ról a csatornát lefessék.

  Az állagmegóvás érdekében csupán a torony sisak-
jának felújítása, cseréje maradt hátra, ami „nagy fa-
latnak” bizonyult. 2006-2008-as években már képvi-
selőként több ízben beszéltem Mayer Mihály püspök 
úrral a torony sisakjának felújítása ügyében, de saj-
nos nem sikerült előrébb jutni. Az új reményt az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa program adta. E program 
tervezett maradványkeretéből egy szociális 
városrehabilitációs programot akart indítani a város, 
melynek költségvetésébe sikerült 7,2 MFt-al bevonni 
a sisak cseréjét is. Mint ismert, ez nem valósulhatott 
meg, mert a Zsolnay negyed és a Kodály központ 
építésének többletköltségei ellehetetlenítették a szoc. 
városrehabilitációs program megvalósulását.
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 A torony életveszélyessé vált, tetőszerkezete meg-
rogyott, az északi oldalán embernyi lyuk keletkezett. 
Néhány évvel ez előtt a torony egy ideiglenes statikai 
megerősítést kapott annak érdekében, hogy az élet-
veszély elhárítsák, de a tetőről a pala szeles időben 
folyamatosan hullott, és ez további veszélyt jelentett 
a környékbeliekre, ez már a Katasztrófavédelem 
intéz kedéseit hozta magával.

  Kötelezték az egyházat a tető kijavítására. Ennek 
eredményeként június 11-én egy hatalmas daru segít-
ségével eltávolítottál a sérült sisakot és a torony egy 
ideiglenes sisakot kapott. Ennek költsége 1,5 mFt, 
melyből 300eFt-ot a vasasiak adtak össze és a többit a 
Pécsi Egyházmegye állta. Megváltozott azóta Vasas lát-
képe, azt hiszem valamennyien hiányoljuk a megszo-
kott, magas toronysisakot. Tudomásom szerint a ható-
ság öt éves határidőt adott a torony tetőzetének végleges 
helyreállítására. Puppi Natasa, a Pécsi Egyházmegye 
építészének tájékoztatása szerint jelenleg erre nem lát 
fedezetett, de folyamatosan keresik azokat a pályázati 
forrásokat, amiből az új sisak kivitelezhető lesz.

  Vasasi lakósként engedjenek meg egy megjegyzés: 
Nagyon szomorúnak tartom, hogy a csúcstechnoló-
giák korában idáig jutott ez az ügy. Szomorú, hogy 
amit nagyapáink, dédapáink, ükapáink nem kis erő-
feszítéssel képesek voltak felépíteni, annak megóvá-
sára, fenntartására egyre képtelenebbé váltunk.

3. A közgyűlés május 28-án tárgyalta a „Pécs gazdaságá-
nak megújítása 2015-2020” c. előterjesztést. Örömmel 
tudok beszámolni arról, hogy Páva Zsolt polgármester 
úr kérésemre a Jókai utcai, a Bánki Donát utcai, a 
Szibert Róbert és a Belvárosi iskolák mellett bevonta a 
Vasasi Általános Iskola épületének energetikai felújí-
tását  az „Önkormányzatok energiahatékonyságának 
és a megújuló energia-felhasználás arányának növelé-
se” jelzésű programba. Már korábban is ígéretet kap-
tunk az iskolánk felújítására, de a pályázati források 
elmaradása miatt akkor nem valósulhatott meg. Re-
mélem most több szerencsével fogunk járni.

4. A somogyi Bányatelepen és Rücker aknán közel 300 
mFt költségvetéssel folyik a „Lakhatási integrációt 
erősítő településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányate-
lepen és Rücker aknán” című  DDOP-s projekt. A 
Máltai Szeretetszolgálat koordinációjával a Rücker 
aknai családok egy része már felújított önkormány-
zati lakásokba költözetek egyrészt a Bányatelep terü-
letére, másrészt a Hősök tere környékére. A Tettye 
Forrásház elvégzi a víz és csatorna bekötéseket, a 
Tegyünk Egymásért Egyesület, mint konzorciumi 
partner számos programszervezési feladatot lát el a 
területen. A Kodály Művelődési Ház kiürítése meg-
történt, megkezdte a vállakozó az épület felújítását 
és az előírásoknak megfelelő átalakítását, korszerű-

sítését. Az épületben működő Idősek Otthonának 
alapterülete bővülni fog, ezáltal olyan intézmény fog 
létrejönni, amely már megfelel az előírásoknak. Vár-
hatóan a program október hónapban fog zárulni, az 
elért eredményekről egy későbbi számban fogok be-
számolni.

5. Megtörtént Vasas és Somogy főútjain az útburkolati 
jelek felfestése.

  A közmunkásaink Legény utcai telephelyénél 
használt autógumikból építettek egy partmegerősí-
tést és konténerbeállót, amit majd borostyán v. más 
talajtakaró növény fog fedni. A területre fákat is ül-
tettek. Ezáltal a temetői parkoló lényegesen rende-
zettebb és nagyobb lett. 

  Közmunkásaink változatlan intenzitással végzik a 
közterületek fenntartását. A kötelezően előírt fel-
adataikon túl jelentős többletmunkát vállalnak. Ha 
esik, ha fuj, ha kánikula van, ha nincs, aki megoldja 
a problémákat, rájuk mindig lehet számítani. Érez-
hető, hogy nem csak a mindennapi megélhetésért 
végzik munkájukat, hanem egy kicsit a saját telepü-
léseik szebbé, jobbá tételéért is akarnak tenni. Kép-
viselői munkám végzésekor már megszoktam, hogy 
hozzám szinte csak a negatív kritikák érkeznek. 
Mostanában viszont meglepően egyre többször ka-
pok pozitív visszajelzéseket a településeink gondos 
fenntartását illetően. Képviselőtársaimmal beszél-
getve egyértelműen mondhatom, hogy a Vasas-
Somogy-Hirdet összehasonlítva a város egyéb terü-
leteivel itt a legintenzívebb, leghatékonyabb, 
legszervezettebb a munkavégzés. 

6. Június 17-én bejárást tartottunk a Biokom középve-
zetőivel a településeink területén. A bejárás alkal-
mával pontosítottuk azokat a feladatokat, amelyek 
elvégzését kezdeményeztük. A Településrészi Testü-
let által kért fejlesztési és javítási feladatok helyszí-
neit is végigjártuk és átbeszéltük a Biokomra váró 
feladatokat.

Huba Csaba 
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Nyáron is „P12”
azaz „Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!”

Ötletek, praktikák, tanácsok közszolgál-
tatás és költséghatékonyság témában.

Ügyfélkapu tanácsadásaink kereté-
ben magánszemélyek számára igyek-
szünk minden problémára (pl. munka-
ügyi, jogi, pénzügyi, biztosítási, életve-
zetési, háztartási, stb.) megoldást talál-
ni. Térjen be irodánkba vagy keressen 
minket telefonon.

Felvettük a kapcsolatot a pécsi Vasutas 
művelődési Házban (Váradi N. A. u.) 
működő NET-Nagyi Egyesülettel:
http://www.pvmh.hu/content/net_na-
gyi_egyesulet_2015_os_foglalkozasai 

Hamarosan további lehetőségek lesz-
nek elérhetőek a csoportok igényei alap-
ján (pl. ingyenes tanfolyamok, tapaszta-
latcsere, látogatások, közös kirándulás, 
főzés, beszélgetések, stb.)

Az ingyenes tanácsadást ősszel foly-
tatjuk, csütörtökönként 17.30-tól kez-
dő és haladó csoportokban váltakozva, 
a Kossuthban. A kezdő csoportban a 
foglalkozásokat Tóbi Antal, míg a ha-
ladóknál változatlanul Berényi Zoltán 
tartja. Júliusban és augusztusban a cso-
port nyári szünetet tart. Addig is várjuk 
további igényeiket, kérdéseiket, hogy 
milyen témában legyen/van szükség to-
vábbi „tanácsadásra”, közös „munkára”. 
Térjenek be irodánkba vagy keressenek 
minket telefonon.

Civil-kapu tanácsadás
Fenti tanácsadás „nagytestvére”, melyet 
civil szervezetek, közösségek vezetői 
számára biztosítunk. Témakörök: pá-
lyázat, pénzügy, marketing, önkéntes, 
jog. Egyéni, illetve csoportos formában 
is. Előző hónapban a NEA szakmai és 
működési pályázatok elszámolásában 
segítettünk.

Közösségi KertÉSZ
Következő alkalommal július 22.-én szer-
dán 18:00-kor a Kossuth L. Műv. Házban 
Kovács Ágnes (általános kertész, Napüd-
vözlet Egészségmegőrző és Életmód Egye-
sület kertésze) a talajtakarás (mulcsozás) 
témakörében tart előadást. A mulcsozás 
előnyei: Vizet raktároz és véd a kiszára-
dástól; Kiegyenlíti a hőmérséklet-ingado-
zást; Egészségesebbé teszi a talajt; Véd az 

eróziótól; Díszít és megkönnyíti a mun-
kát; Elnyomja a gyomokat; Növeli a talaj 
tápanyagtartalmát. A következő alkalom-
ra is minden hobbi és háztáji kertművelőt 
sok szeretettel várunk.

Ifjúsági programjaink
Meselámpa szakkör

A szakkör célja az egyéni képességek, 
különböző műveltségi szintű, eltérő szo-
ciokulturális hátterű családokból érkező 
gyermekeknél tudatosan tervezett ne-
velőmunka eredményeként alakuljon ki 
az olvasás szeretete, a könyv értékének 
tisztelete. Ismerjék a kölcsönzés módját, 
a könyv visszavitelének morális és tech-
nikai szabályait. Az irodalom legfonto-
sabb feladata az önmegismerés, a be-
avatódás a körülöttünk lévő világba. Azt 
kell a kicsikkel megéreztetnünk, hogy az 
irodalom nem megtanulandó szövegek 
tárháza, hanem a mesék nekik szólnak, 
segítenek eligazodni a világban, a lelkük-
ben kavargó érzelmekben, indulatokban.

Heti egy alkalommal 15-20 fős kis 
csapattal átlátogattunk a könyvtárba. Ott 
meggyújtottuk a meselámpát, és a mé-
cses hangulatos fényénél elővarázsoltunk 
szebbnél szebb meséket. A mesehallga-
tás hangulatát meleg teázással fokoztuk. 
A halott mesét változatos eszközökkel 
és technikákkal megelevenítettük ahol 
mindenki újból átélhette a mese kapcsán 
felmerülő érzelmeit, gondolatait. Min-
denki kiemelhette a tevékenységében a 
számára fontos részletet és mégis képe-
sek voltak az egész mese értelmezésére, 
hiszen ennek a korosztálynak az ön-és 
világ megértésének egyik nagy pillére a 
mese. A foglalkozások alatt a gyerekek 
felszabadultan tevékenykedtek, segítet-
tek egymásnak, sokszor összedolgoztak. 

Nyitottság jellemezte a szakköri tevé-
kenységet, a szülők és nagyobb testvérek 
jelenlétét is örömmel fogadtuk. A gyere-
kek a foglalkozás végén fakultatívan né-
zegették a könyveket és kölcsönözhettek 
otthonra. Az elkészült munkákból kiál-
lítást rendeztünk a könyvtár közönsége 
felé. A nyári szünet után szeptemberben 
folyatjuk a közös munkát. 

Teaház gyermek és ifjúsági klub
Júniusban is lankadatlan lelkesedés-
sel üzemelt. Sokszor bemenekültünk a 
kinti forróság elől, termet díszítettünk, 
gyöngyöt fűztünk, vagy éppen a fiúk 
nagy örömére számítógépes játékok-
kal játszottunk. A hónap közepén a 
Tettyére kirándultunk, ahol megnéz-
tünk a Pintér-kert különleges növénye-
it, és a Mésztufa-barlangot is „körbe-
repültük”, igaz csak képzeletben ülhet-
tünk a kifüggesztett sárkány hátán. 

Az iskolák nyári napközijében mi is 
részt vettünk és programokat kínáltunk 
a különböző csoportoknak.

Nyáron a Fészek Tanodával karöltve 
várjuk a fiatalokat, továbbra is izgal-
mas, változatos foglalkozásokkal.  

Berze Ifjúsági Programok
Júniusban is sokan ellátogattak a Berze 
Nagy János Művelődési házba. A hó-
napban volt darts verseny, ami, a már-
már szokásosnak mondható létszámot 
hozta. Rex és csocsó jelenleg felújítás 
alatt áll, de a dartsot kedvelőknek most 
is van lehetőségük gyakorolni. Követke-
ző darts versennyel kapcsolatos infor-
mációkért keresd facebook csoportun-
kat Berze Ifjúsági klub néven. 
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 
(sport) és szerda 15:00 – 19:00 (ifjúsági 
klub), szombatonként verseny.

Jövőkutató műhely - gondolatok a kö-
zösségfejlesztésről
„A közösségfejlesztés célja a helyi kö-
zösséghez és a társadalomhoz tartozás 
elősegítése. A végső cél, hogy mindenki 
tartozzon valahová és valakikhez, közös-
ségi- társadalmi beágyazottságban éljen, 
s legyen esélye-lehetősége saját életfel-
tételeinek javítására és a pozitív változá-
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sokra irányuló közös cselekvésben való 
részvételre.” (dr. Vercseg Ilona)

A Vasasért Egyesület 2015 tavaszán 
elindított közösségfejlesztési folyama-
tának eddigi visszajelzései alapján a 
legfontosabb helyi problémaként az 
„összetartó erő hiánya” fogalmazódott 
meg. Az elmúlt 20-30 évben jelentősen 
megváltozott a településrészek helyzete 
és lakossága. Sokaknak nincs kötődése a 
településhez, nem ismerjük saját értéke-
inket, gyakran a meghatározó emberek 
sem helyiek, a gyerekeknek is kevés hely-
ben a baráti kapcsolata és sorolhatnánk 
tovább az elhangzott nehézségeket. Civil 
szervezetek, tanárok, helyi lakosok már 
eddig is sokat tettek a fenti problémák 
enyhítésén, de ahhoz, hogy pozitív válto-
zások induljanak el meg kell sokszorozni 
a tenni akaró résztvevőket. 

Az emberek különféle módokon vesz-
nek részt a közösségeikben, a relatíve 
alacsony kapocstól (mint amilyen pl. egy 
közösségi összejövetelen való megjelenés, 
vagy a horgászegyesületben való részvé-
tel), egészen a nagyon aktívig, mint ami-
lyen pl. az iskolán kívüli tevékenységek 
vezetése, vagy a civil tanács munkájában 
való részvétel. A helyi részvétel, aktivitás 
magas aránya jó mutatója az egészséges, 
jól működő közösségeknek.

Megelőzzük a bűnt!
„Beköszöntött” a nyár, ami viszont 
nem jelentheti azt, hogy ne figyeljünk 
egymásra és javainkra, mert a bűnözők 
nem pihennek. 

Ebben a hónapban a somogyi általános 
iskola 1-4 (illetve 6.) osztályos tanulóinak 
tartottunk – talán a „Bűnmeglőzés a nyár-
ra” címmel körülírható - foglalkozást, 
amit a Rendőrkapitányság Pécs Bűnmeg-
előzési Alosztály két munkatársa vezetett, 
illetőleg a projekt részéről szintén egy órá-
ban az iskolai erőszak kérdését vettük át 
az érdeklődő, és meglepően türelmes gye-
rekekkel, akik persze a foglalkozás után a 
Kossuth Művelődési Ház összes játszóhe-
lyét és eszközeit birtokba vették.

Jeleztük a Vasasi Jószerencsét Asz-
szonyklub csapatnak, illetőleg a Somo-
gyi Idősek Napközi Otthona igen aktív 
tagjainak, hogy amennyiben sikerül 
csoporton belül megállapodniuk egy 

időpontban, úgy a lentebb felsorolt le-
hetőségek bármelyikét megvalósítjuk.  

A Somogyi Idősek Napközi Otthona 
tagjainak nehezebb a dolga a szervezés-
ben, hiszen a kultúrházat most újítják 
fel, így ideiglenesen nincs helyük… 

Konkrétan megelőzési programkíná-
latunk: 

1.) meghívjuk a Pécs-Kelet körzeti 
megbízottjait egy beszélgetésre

2.) tájékoztatót ad a SZEM Vajda Já-
nos Utcai szervezetének képviselője, aki 
magát a mozgalmat szervezte lakóhe-
lyén (Több SZEM többet lát címmel) 

3.) illetőleg a bűnmegelőzési témában 
igény szerint tartunk előadást-tájékoz-
tatót. Azért „igény szerint”, mert nem 
szeretnénk, hogy a korábbi gyakorlatot 
követve, már a harmadik „trükkös lo-
pás” előadás hangozzék el… De mindezt 
csak közösen tudjuk megszervezni! 

Várom az egyesületek, közösségek – 
de akár kisebb családi, vagy baráti tár-
saságok - jelentkezéseit, hogy a jelzett 
programokon minél több helyre eljut-
hassanak. (Fűtő Mihály, bűnmegelőzési 
szakember)

Helyit helyitől helyieknek helyben!
Tudja ki készíti a legfinomabb házi 
sajtot Somogy-Hird-Vasason? Él a kör-
nyezetében olyan személy aki ismeri 
a gyógynövények titkát? Hova jár fod-
rászhoz? Ismer kézművest, vagy kera-
mikust? Ossza meg velünk, ha tud olyan 
helyben élő mestert (pl. cipész, szövő, 
jogász, csuhékészítő, ács), aki tevékeny-
ségét magas szinten űzi, akár hobbiból, 
akár hivatásból. Mester-tárunkba kere-
sünk helyi mesterembereket és szolgál-
tatókat. Ajánlják magukat vagy környe-
zetükben lévőket!

Segítsen nekünk! Töltsön ki egy kér-
dőívet (akár névtelenül is), hogy jövő-
re egy színvonalas kiadványt tudjunk 
bedobni minden Somogy-Hird-Vasas-i 
postaládába! 

Mire lehetünk büszkék Somogy-Hird-
Vasason? 
Érték-tár kiadványunkba keressük a 
helyben fellelhető értékeket/nevezetes-
ségeket, melyek lehetnek természeti, 
művészeti, hagyományőrző, de akár 

közmegbecsülésnek örvendő személyek, 
legek vagy bármi, ami/aki az Ön számára 
érték és melyet szívesen látna egy helyen. 
Ha Ön büszke valamire településén, jut-
tassa el információját hozzánk, vagy néz-
zen be irodánkba és mondja el! A büsz-
keségeinkről szóló kiadványt jövő évben 
minden háztartásba eljuttatjuk. 

CsupaSzív vándoRkupa és Önkéntes 
Díj átadást szervezünk decemberben a 
Vasasért Egyesület szokásos és nyilvá-
nos Szakmai Napjával és éves beszámo-
lójával egybekötve. Bár az időpont még 
távoli, már most érdemes tenni érte, hi-
szen az idei év jó cselekedeteit ismerjük 
el. Olyan vállalkozásokat és támogató-
kat keresünk, akik 2015-ben a legtöbbet 
tettek/teszik, adományoznak települé-
seinkért, Somogyért, Hirdét és Vasasért. 

A díjazottat szavazás eredménye 
dönti el. A szavazatokat civil szerve-
zetek adhatják le december 8-ig bár-
milyen formában szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén önkénteskedni 
is megéri! Próbáld ki, milyen sokat 
kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz 
J - legyen az bármilyen terület, végezd 
munkád lelkiismeretesen és bízz abban, 
hogy nyilvánosan is elismerésben része-
sülsz. Egyúttal a foglalkoztató civil szer-
vezeteket arra kérjük, hogy vegyenek 
részt decemberi rendezvényünkön és 
jelöljék elismerésre önkéntesüket, meg-
hálálva nagylelkű munkájukat, melyre 
nem sajnálták idejüket, energiájukat. 

Programjaink ingyenesen vehetők 
igénybe. Tanácsadásainkra előzetes 

egyeztetés szükséges.
Bármilyen kérdés, javaslat,  

jelölés esetén kérjük, 
vegyék fel velünk a kapcsolatot:

Vasasért Egyesület, 
KoBeKo Művelődési Központ

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
+36 72/337-838, info@kobeko.hu, 

www.kobeko.hu/p12

Jelen „Egy a piszkos 12-ből: 
Jó szerencsével építjük a közösséget!” 

c. NCTA-2014-10761-C sz. pályázat 
az EGT/Norvég Civil Támogatási 
Alap támogatásával valósul meg. 

www.norvegcivilalap.hu
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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.
A Kodály Z. mh. felújítása miatt 
átmenetileg zárva.

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

KIRÁNDULTUNK
Klubunk idén is háromnapos kirán-
dulás szervezett június 10-12-ig. 
Reggel 6 órakor indultunk. Első 
megállónk:

Kiskunhalas: A halasi csipke hazá-
ja. Megnéztük a csipkemúzeumot, és 
bemutatták a csipkevarrását is. Ma 
már „Hungarikum”-nak számító ha-
lasi csipke szülőanyja Markovits Má-
ria volt, aki a kézműves műhelyt ala-
pította 1902-ben, melyben a 
csipkevarok Dékáni Árpád tervei 
alapján készítették a csipkéket. Mára 
kb. 70 féle öltéstechnikával dolgoz-
nak a csipkevarrók. Egyiptomból ho-
zatott pamut cérnát használnak 
munkájukhoz. 1934 óta minden da-
rabban megtalálható motívum egy 
„kis hal” ez a védjegyük. A csipkék 
több világkiállítás nagydíjait kapták 
meg. Országunkba látogató sok híres 
ember kapott már halasi csipkét aján-
dékba és ez a szokás még ma is él. 
Ezután egy kis városnézés követke-
zett. Egy kedves lokálpatrióta szegő-
dött mellénk és büszkén mutatta meg 
a város főterét, és mondta meg, hogy 
melyik cukrászdában finomabb a fa-
gyi, ami a nagy meleg miatt nagyon 
jól esett.  

Ópusztaszer: Nemzeti Történelmi 
Emlékhely. Anonymus szerint a hon-
foglaló magyarok itt tartották az első 
országgyűlést. Az emlékpark főbb lát-
nivalói: Árpád emlékmű körülötte az 
Árpád házi uralkodók mellszobra. /
Géza fejedelemtől-III. Andrásig/ A 
középkori monostor romjai, szabad-
téri néprajzi múzeum, és a Feszti kör-
kép.  A néprajzi múzeum a Délalföld 
népi építészetét mutatja be. Láthat-
tunk tanyasi iskolát, szélmalmot, ter-
ménydarálót, amit szintén a szél haj-

tott /szélmalom kicsibe/, iparos 
műhelyt, szatócsboltot, halász házat 
és régi mezőgazdasági gépeket. A 
néprajzi múzeum felügyeletét ellátó 
dolgozók a környék népviseleti ruháit 
hordták. Amit még csodálattal néz-
tünk meg, az a „Feszti Körkép” Feszty 
Árpád és festőtársai hatalmas panorá-
ma képe, amely a magyarok bejövete-
lét ábrázolja 1800m2 felületen. A kép-
restaurálást követően került az 
emlékhelyre egy hatalmas kör alakú 
épületbe. 

Mórahalom: Megérkeztünk szállá-
sunkra a négycsillagos „Hotel Colos-
seum”-ba.  Elfoglaltuk szobáinkat és 
utána ki próbáltuk a gyógyfürdő kí-
nálta lehetőségeket 20 óráig.

Szeged: Főtere a Széchenyi tér /
ellentétben a pécsivel, ami csupa kő/ 
itt minden zöld hatalmas platánok, 
magnóliák, tiszafa és páfrányfenyők 
alatt pihenhet meg a sétáló. A szob-
rok körül színes virágok. A Kárász 
utcán végig sétálva az egyetem előtt 
megnéztük a zenélő szökőkutat, 
majd a fogadalmi templomot. A 
templom körül már elkezdődött az 
augusztusi „Szegedi Szabadtéri játé-
kok” előkészítése. A városközpont 
gyalogos bejárása után felültünk a 
városnéző kisvonatra is, amivel a 
messzebb eső látnivalókat is meg-
nézhettük. A városnézés fáradalmait 
ismét a mórahalmi gyógy és él-
ményfürdőben pihenhettük ki 22 
óráig.  

Harmadik nap reggel 8 órakor in-
dultunk Szabadkára kicsit nehézkes 
határátkelés után, irány a szabadkai 
piac. Sokat nézelődtünk és egy keve-
set vásároltunk is. Délután városné-
zés: Először a Szerb Ortodox temp-
lomot néztük meg. Ikontára az 
ortodox barokk festészet ritka példá-

nya.  Utána séta a belvárosban, ahol 
az épületek nagy része Zsolnay kerá-
miával vannak díszítve pl. a Magyar 
Konzulátus, a Reichl palota több 
épület a korzó környékén. Az 1910-
ben épült városháza és végül a zsina-
góga épülete, amelyet csak kívülről 
láthattunk, mert kívül-belül renová-
lás folyik. Nagyon szép a város főtere 
is, fák, virágok, szökőkutak és pihe-
nőpadok melyeket többször igénybe 
is vettünk. 

Palics: Víztorony, mellyel az építők 
terve az volt, hogy a látogató egy dí-
szes kapun közelítse meg a nagypar-
kot és a tópartot. A tóparton szépen 
felújított régi épületek, melyek ere-
detileg Vigadók voltak. Az eredeti 
tervek szerint több funkciót töltöttek 
be. Az emeleti részen a bálterem, a 
földszinten pedig éttermek és egy 
cukrászda. Külön volt a női és férfi 
strand. Továbbá egy szép állatkert 
található még a parkban, melyben 60 
féle állatfajta, bébi Zoo látható a szép 
környezetben.

A hazatéréskor a határon az átke-
lés is döcögős volt egy kicsit de „túl-
éltük”!

Este 9 órára érkeztünk haza.
Az idén is sok szép élményben 

volt részünk, és ismeretekben gaz-
dagon tértünk haza. Az idegenveze-
tést immár harmadik éve Szücs Já-
nos vállalja fel, mellyel hozzájárul, 
hogy a látnivalókat naprakészen is-
mertesse számunkra.

Kedves olvasók: Ha már ismerték 
ezt a vidéket, remélem szép emléke-
ket idéztem fel írásommal, ha pedig 
még nem jártak erre, akkor talán 
kedvet csináltam Önöknek is hason-
ló kiránduláshoz.

Napsugaras Ősz Asszonyklub ne-
vében: Békefi Ernőné
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KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő, hátlapot tartalmazza):  Vékony = 300 Ft, Közepes = 500 Ft, Vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 – 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás:  Fekete-fehér: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 75 Ft, A/3 – 150 Ft, kétoldalas 
A/4 = 140 Ft, A/3 = 280. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. Fax fogadása 
és küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden 
további oldal). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek 
digitalizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-
vel =  500 Ft. KarrIer: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-17:00, 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között

Trianoni megemlékezés Vasason

2015. június 4-én a kora délutáni órákban megemléke-
zésre gyülekeztek az emberek Vasason, a római katoli-
kus templom kertjében álló Trianon-i emlékmű körül.

A Vasasi Szent Borbála egyesület szervezésében 
minden évben, e gyászos emlékezetű napon egybe-
gyűlnek az emberek Vasason, hogy megemlékezzenek 
a magyarság XX. századi holokausztjáról. Idén a városi 
központi megemlékezés is itt volt. A kormány nevében 
megjelent, és beszédet mondott, majd elhelyezte a kor-
mány koszorúját dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár, a város vezetése nevében dr. Őri László 
alpolgármester, a Fidesz – KDNP frakció nevében 
Tihanyvári Dóra és Oszoli Dénes frakcióvezető helyet-
tesek, számos civil szervezet vezetői és tagjai.

Asztaltársaságunkat Maráczy Tibor alapító képvi-
selte.

A katonai díszjel lehangzása után a Vasasi Bányász 
Fúvószenekar közreműködésével felhangzott a Him-
nusz. Ezt követően Ruzsicsics Ferenc úr, a Vasasi Szent 
Borbála egyesület elnökének köszöntőjét hallhatták az 
egybegyűltek. 

A köszöntő után ének hangzott el, majd ökumeni-
kus megemlékezés a református, evangélikus és római 
katolikus lelkészek szolgálatával. A vasasi általános is-
kola tanulóinak megemlékező műsora után dr. Hoppál 
Péter államtitkár úr beszéde hangzott el. A beszédet 
követően a Berze Nagy János Népdalkar hölgykoszo-
rújának gyönyörű éneke szállt az ég felé, oda, ahol e 
hazáért meghaltak tízezreinek lelke tekintett le a meg-
emlékezők csoportjára.

A koszorúzást követően a Vasai Bányász Fúvószene-
kar eljátszotta a Székely Himnuszt, majd azt követően 
a Szózatot.

Köszönetünket fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, 
a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnökének az Asztal-
társaságunk meghívásáért, és a lehetőségért, hogy el-
helyezhettük a megemlékezés és a kegyelet koszorúját.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akiknek a 
munkája, illetve közreműködése nélkül ez a szomorú, de 
mégis felemelő megemlékezés nem jöhetett volna létre.

Szent Mihály Arkangyal 
Asztaltársaság Alapítók Tanácsa

Friss és egészséges zöldségek a KoBeKoban!
Július hónapban cukkini, zöldborsó, cékla, karalábé, petrezselyem, sóska, hagyma, mángold, uborka, fok-
hagyma frissen leszedve olcsón kapható a Kossuth L. Műv. Házban (7691, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.) 
Nyitva tartás: hétköznapokon 08:00-19:00. Érdeklődni telefonon: 72/337-838.

SHV_2015-07.indd   7 2015.06.29.   17:44:36



8  2015. júliusSok Hírünk Van

KözérdeKű telefonszámoK

mentők: 104; tűzoltók: 105; 
rendőrség:  107
rendőrségi körzeti megbízott: 
72/504-463
OrvOsi ügyelet: rákóczi út 2. (bejárat  
a szendrey Júlia utca felől;  515-104

Dr. Princz JánOs: somogy: 267-033
H., sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
Dr. FeleDi JózseF: Hird: 268-268
H., sz., P.: 08:00-12:00;  
K., Cs.: 13:00-17:00
Dr. csOntOs Márta: Vasas: 337-708
H., sz., P.: 8.00-12.00,  
K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvosok, somogy, Vasas, Hird: 
dr. támuly éva, dr. Papp eszter. 
Vasas: 337-754; Hird: 337-901.  
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POlgárőrség,  
sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887 
vasas:   0-24-ig, 30/641-2750 
HirD:    0-24-ig, 30/621-8314

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1930
(A vasasi kulturális élet fejlődése 9. rész)

1930. január 8.-án tartott választmá-
nya ülésén az elnök bejelentette, 
hogy a Karácsonykor tartott színda-
rab és a szilveszteri mulatság teljes 
sikerrel járt. Az első évi tiszta bevé-
telt, a megegyezés szerint a Leven-
téknek adományozták. Ehhez a vá-
lasztmány utólag hozzájárult.

A tervbe vett „Marica grófnő” c. 
operett előadása előtt a szereplők-
nek lehetőséget adtak, hogy a Pécsi 
Nemzeti Színházban megnézhessék 
a hasonló előadást. A bemutató ja-
nuár 5.-én volt. A táncmester Szti-
pics József ismét tánctanfolyamot 
szervezett, amelyhez 40 pengő 
használati díj ellenében a termet és 
a zongorát biztosítottak. A követke-
ző ülésen a számvizsgáló bizottság 
jelentése alapján az Egyesületnek 
120 P. állt rendelkezésre.  Ebből 
Gaál Jánosnak 40 P. jutalmat sza-
vaztak meg az Egyesület érdekében 
kifejtett „fáradhatatlan” tevékeny-
ségéért. A választmányi ülésen fel-
vett tagok között volt Kurucz Mik-
lós tanár is.

A február 9.-i közgyűlés az elnöki 
tisztségre kettős jelölés után Lőhr 
Károlyt választotta meg. Pályázott 
még a tisztségre Pajk Ernő, aki végül 
alulmaradt a Horváth Lajos javasol-
ta titkos szavazáson. Alelnök Gaál 
János, titkár Pajk Viktor, jegyző 
Keblics István, megbízott jegyző Ku-
ruc Miklós lett. A pénztárosi tiszt-
ségre ismét Ruppert Ágostonba he-
lyezték a bizalmat. 

Gondot fordítottak arra, hogy a 
március 15.-ét ismét méltó módon 
megünnepeljék. Közös szentmisén 
vettek részt és ezt követően ünnepsé-
get szerveztek. Erre az alkalomra egy 
budapesti cég ajánlata alapján – 30 
filléres egységáron – 100 db. jelvényt 
rendeltek. Egyik alkalommal felvető-
dött, hogy fel kellene éleszteni az 
egykor híres Dalárdát, hisz az Egye-
sület is az 1895-ben létrehozott és 
1896-ban hivatalosan is engedélye-
zett Dalárdát tekinthette elődjének. 

Weyse Keresztély javasolta, hogy 
az idősebb cserkészek tagdíj nélkül 
léphessenek be az Egyesületbe, ezzel 
a fiatalabb utánpótlásról is gondos-
kodni tudnak. A hozzájárulást a vá-
lasztmánytól természetesen meg-
kapta.

Áprilisban a Vasasi Bánya és Ko-
hómunkások Szövetsége kérte a ter-
met. Ennek feltételéül program meg-
ismerését szabták. Bemutatása után a 
teremhasználatot engedélyezték. 

A májusi választmányi ülésen 
Pajk Ernő munkáját dicsérték, mi-
vel sikeresen szorgalmazta a bánya 
vezetésével a színpad kivilágítását. 
Május 17-én a templom búcsúünne-
pe alkalmából táncmulatságot szer-
veztek. Az ünnep alkalmából az el-
sőáldozókat az Egyesület 
megvendégelte. A költségek fedezé-
sére egyéni felajánlások is születtek.

A Hősök Napja alkalmából a le-
venték a nagyteremben műsoros es-
tet rendeztek, amelyre a választ-
mánytól a támogatást megkapták. 
Olyan határozat is született, hogy a 
továbbiakban a terem átengedése 
esetén a kedvezményezettnek 10% 
díjat kell a rendezvény bevételéből 
az Egyesületnek átadni. A szokások-
kal ellentétben a nyári hónapokról 
nem készült jegyzőkönyv. Lehet, 
hogy ez alatt nem is történt említés-
re méltó kulturális esemény.

Az október 1-én tartott választ-
mányi ülésen Lőhr Károly elnök be-
jelentette, hogy a Dalárda 50 fővel 
újraszerveződött és megkezdte mű-
ködését. A karnagy a választmány 
támogatását kérte. 

Fischer vendéglős az Egyesület 
eddigi helyiségeit visszaigényelte, de 
az épület felső részében biztosított 
továbbra is felújított szobákat.

Karácsony első és második nap-
ján a cserkészcsapat színi előadást 
tartott, amelyhez a választmány a 
termet szokás szerint biztosította. 
Az előadás címéről nem maradt fel-
jegyzés.

Alapos felkészülés után sikerrel 
megszervezték a szilveszteri mulat-
ságot. Erre a választmány tagjaiból 
„vigalmi bizottságot” jelöltek ki. Az 
Egyesületnek vitás ügyben is el kel-
lett járni, mert a labdarugók részére 
legyártatott cipők átvételéhez a ci-
pész ragaszkodott. A csapat viszont 
már eltávozott az Egyesület kötelé-
kéből. Az ügy elrendezését az elnök 
elvállalta.

Szigorú intézkedést hoztak, hogy 
a saját helyiségeikben csak egyesü-
leti tagok tartózkodhatnak. Bizo-
nyára erre jó okuk volt, mert a tagok 
panaszkodtak, hogy időnként nem 
tudtak bejutni a saját rendezvénye-
ikre. Ez arra utal, hogy egyre na-
gyobb érdeklődés mutatkozhatott a 
jól szervezett egyesületi rendezvé-
nyek iránt.

Az intézkedés a kocsmáros is tu-
domásul vette.

Pécs, 2015. május
Dr. Biró József
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Az egyesület tagjai 2015 júniusában 118 
óra szolgálatot teljesítettek. Június 30-án 2 

fő részvételével biztosítottuk a Magyar Vöröskereszt 
által szervezett országos verseny problémamentes le-
bonyolítását. 2 fővel vettünk részt a Tegyünk Egymá-
sért Egyesület gyermeknapi rendezvényén. A hirdi 

Polgárőr Egyesület által megrendezésre került Csökör 
Lajos Emléknapon 2 fővel jelentünk meg. 
 Fogadó óra: Időpont: 2015. július 10. 16-18 óráig
  Helyszín: 7691 Pécs-Somogy,  
  Csap u. 2. /volt élelmiszerbolt/

Tisztelettel: Vezetőség

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei

Kirándulás a „Sziklába”
Június 20-án a Vasasért Egyesület szervezésében mint-
egy 30 ember tett kirándulást Árpádtetőre. Ez a most 
folyó NCTA pályázat programja volt, melyre az egye-
sület tagjain kívül jöhettek vendégként más helybeliek, 
és más pécsi civil szervezetek érdeklődő tagjai is. 

A társaság egy része gyalog jött Somogyból egy kel-
lemes 2 órás sétával, mások autóval, a Mecsextrém Park 
bejáratánál találkoztunk. A program következő része 

volt, hogy bemehettünk a „Szikla” nevű földalatti óvó-
helyre, melyet az ötvenes években építettek a város irá-
nyítói részére, ha esetleg kitörne a III. Világháború. A 
szinte észrevétlen, jelentéktelen lejáraton keresztül egy 
meglehetősen nagy óvóhelyre jutottunk, legalább 5-6 

nagy hálószoba, mellékhelyiségek, parancsnoki irányí-
tó szoba, telefonközpont, kazánház, szellőztető rend-
szer stb van benne, még most is szinte hibátlan állapot-
ban. Pártunk és kormányunk előkelőségei minden 
eshetőségre felkészültek, persze a „nép” pénzén. Az I. 
Világháború kitörésének 100. évfordulójára tavaly tet-

ték látogathatóvá, a szabolcsi Szabolcs Fejedelem Ha-
gyományőrző Egyesület kapta meg kezelésre.. Tóth Já-
nos, az egyesület vezetője tartott vezetést a csoportnak, 
sok érdekességet elmesélt a bunkerről. Tervezik azt is, 
hogy I.és II. Világháborús tárgyakból kiállítást rendez-
nek be a földalatti helyiségekben. A bunker melletti 
területen ki van állítva egy régi katonai repülőgép ron-
csai is, melyet az orfűi tóból emeltek ki, és néhány régi 
katonai terepjáró is része a bemutatónak. Ezek egyiké-
vel Tóth János vitte is egy kört az erdőben a gyerekeket, 

akik nagyon élvezték. Megnéztünk két filmet, amiben 
bemutatták, hogyan kell védekezni a polgároknak 
atomtámadás ellen, ez egyszerre volt megmosolyogtató 
és hátborzongató is. Kora délután értünk vissza So-
mogyba a Kobeko-ba, ahol Gálos Andris és Kati vártak 

finom pörkölttel, nokedlivel, süteménnyel. Ezek egy 
részét előző nap a férfi főzőklub tagjai készítették, de 
főleg a Gálos házaspárt illeti érte köszönet. A finom 
ebéd után még jó kis beszélgetéssel vezettük le a kirán-
dulást, mely érdekes is, hasznos is, és kellemes is volt.

Taar Ilona
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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

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban  
július és augusztus hónapban nem lesz  
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (07.04.)
Vasárnap (07.05.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (07.11.)
Vasárnap (07.12.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (07.18.)
Vasárnap (07.19.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.25.)
Vasárnap (07.26.) 

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.01.)
Vasárnap (08.02.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

júliusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt sír-
kertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására szánt adomá-
nyokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 300 000 Ft gyűlt ösz-
sze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánlatokat 
várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is vár-
juk megtisztelő adományukat. Hálából az adományozók nevét 
feltüntetjük a felújított keresztek talapzatain.

Számlaszám: 50300037-10604519
Elérhetőség: esti órákban Kutas József, +36 30 846 02 94, 

Tömör Józsefné +36 72 267 296

Templomfelújítás

A Pécs-Vasasi templom életveszé-
lyes állapotban volt már: néhány 
évvel ezelőtt a hívek és a helyi lako-
sok által összegyűjtött 2.080.000 fo-
rintból statikailag megerősítették 
ugyan a tornyot,  felújították a belső 
lépcsőszerkezetet, egyéni felajánlás-

ból új zsaluk készültek a toronyra, 
de mára elengedhetetlenné vált a 
sisak cseréje. Az ideiglenes torony-
sisak 1,5 millió forintba került.

Kövesi Ferenc plébános tíz évvel 
ezelőtt vette észre, hogy a templom sta-
tikailag igen rossz állapotban van, kül-
önösen a torony és a kórus alatti rész. 
„Három-négy éve ki kellett cserélni egy 
tartógerendát a kórusnál, mert az ma-
jdnem leszakadt. Ekkor kezdtünk el 
jobban kutakodni, hogy mit kell még 
megerősíteni. A torony statikai prob-
lémáit akkor az egyházmegye és a va-
sasi hívek segítségével tudtuk megolda-
ni, de öt-hat éve a toronysisak is kezdett 
tönkremenni.” – mondta el a plébános.

2013-ban, a kidőlést megelőzendő, 
600 ezer forintból erősítették meg a 
tornyot, de már akkor látszott, hogy a 
sisakot hamarosan ki kell cserélni, 

mert a palatető megbomlott és a 
tartógerendák egy része elkorhadt.

Puppi Natasa, a Pécsi Egyházmegye 
építésze hozzátette:

„Sajnos városi épületekre nem na-
gyon voltak pályázati lehetőségek, a 
palák viszont továbbra is hullottak 
róla, ezért muszáj volt valamit tenni. 
Ezért határoztunk úgy, hogy a mo-
stani, nagyon rossz – mondhatni élet-
veszélyes – állapotban lévő sisakot 
leemeltetjük, és helyette ideiglenes 
sisakot teszünk föl.”

Az ideiglenes sisak 1,5 millió forint-
ba került. A vasasiak 300 ezer forintot 
gyűjtöttek össze, a költségek többi 
részét a Pécsi Egyházmegye állta. A cél, 
hogy minél hamarabb végleges torony-
sisak kerülhessen a Pécs-Vasasi 
Munkás Szent József templom tetejére.

Forrás: www.pecsinapilap.hu

Köszönetnyilvánítás
Hálás Szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak akik 
Pécskay Imrénét, Erzsikét utolsó útjára elkísérték, virágok 
küldésével és bármely más módon gyászunkban osztoztak.

Gyászoló férje és fia

A szerkesztőség nevében elnézést kérünk a késői megjelenésért, 
sajnos technikai okok miatt csak most fért be a köszönetnyilvánítás.

Az SHV szerkesztőség nevében: Berényi Zoltán, felelős kiadó

h i t é l e t
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S p o r t h í r e k
Futóhír

Most a nők voltak 
szerencsésebbek

Június 14-én, rekkenő hőségben rendezték Budapes-
ten a 22. K&H mozdulj, maraton, félmaraton váltó fu-
tóversenyt, ahol 3 csapattal is indult szerkesztőségünk. 
Közel 10000 ember volt a Városligetben, de a szerve-
zők jól megoldották, hogy mindenkinek jutott árnyé-
kos hely, hűsítő locsolás, párakapu, mosdó stb. Zené-
szek, pom-pom lányok gondoskodtak a jó hangulatról, 
sportszergyártók, masszőrök, vitamin, sportital árusok 
is kitelepültek, hogy aki éppen nem fut annak is legyen 
nézegetni valója. A nagy melegben a legnagyobb ered-
mény az volt, hogy mindenki végigfutotta a távot rosz-
szullét nélkül, de a helyezéseink is jók lettek. Az SHV 
női csapata /Taar Ilona, Schneider Erika, Taar Éva/ 
1.59.47-es idővel a 185 csapat közül 16. lett, a média 
kategóriában pedig második, így ezüstéremmel térhet-
tünk haza! Az SHV férfi I. csapat/ Papp Ferenc, Schne-
ider Pál, Feitscher Dávid/ nagyon jó 1.30.50-es idővel 
671 csapatból a 12 helyet szerezte meg, a média kate-
góriában 4-ek lettek, alig egy perccel lemaradva a do-
bogóról. Az SHV férfi II. csapat/ Berényi Zoltán, Bíró 

Dóra, Bodor Miklós/ 2.00.45.-el 264. lett a 671 csapat 
közül, ők is a mezőny első felében értek célba. Egyéni-
ben ketten futottak az itteni lakosok közül, Chalupa 
Dániel hirdi futó 1.44.59 perc alatt tette meg a 21097 
métert, ez a 107. helyet érte a több mint 1100 férfi in-
duló közül, Papp Ferenc vasasi futótársunk pedig 
1.59.25 alatt ért célba. Jót futottunk, jó volt a verseny, 
reméljük jövőre is ott lehetünk, és öregbíthetjük Hird, 
Somogy, Vasas jó hírét! Köszönet a Budapest Sportiro-
dának a jó szervezésért, mindenkinek ajánljuk, hogy 
jövőre próbálkozzon meg valamilyen távval, biztos 
megragadja a verseny hangulata.

Taar Ilona

képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfej-
tése: A hirdi kendergyár. Nyertes: Jakab 
Barbara Somogy, és Pataki Ákos Vasas, 
a nyereményüket átvehetik a patiká-
ban.

E-havi találós kérdésünk, hol készült 
ez a fotó? A megfejtéseket a szer kesz-
tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth 
L. Művelődési Ház, Somogy, Búzaka-
lász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.
hu e-mailra. A helyes megfejtők között 
meglepetés ajándékot sorsolunk ki. 

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

TEL.: 72/214-516, 06-30-9567-852
Hétfőtől-péntekig: 09:00-16:00-ig

Recept

Sport szelet
HOZZÁVALÓK:

50 dkg darált keksz
4 evőkanál kakaópor
25 dkg margarin
20 dkg kristálycukor
2 dl tej
rum vagy rumaroma
A tetejére:
10 dkg étcsokoládé
2 evőkanál étolaj

ELKÉSZÍTÉS:
A darált kekszet a kakaópor-
ral összekeverjük. Ezután egy 
edényben a margarint, a cu-
korral és a tejjel összemele-
gítjük annyira, hogy a vaj és a 
cukor elolvadjon. Ezt ráönt-
jük a kakaóporral összeke-
vert kekszre és hozzáadjuk a 
rumot vagy a rumaromát.

Jól összekeverjük a masz-
szát és egy tepsibe vagy jé-

naiba nyomkodjuk. (Én egy 
23x24 cm-es formát alakí-
tottam ki belőle.) Nem kell 
sem sütőpapír, se más alá, 
simán kijön. 

Betesszük a hűtőbe, amíg 
a csokimáz elkészül. Ehhez 
gőz felett az étcsokit az olaj-
jal felolvasztjuk, a sütire 
kenjük és miután megder-
medt, forró vízbe mártott 
késsel felszeleteljük.

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

TEL.: 72/214-516, 06-30-9567-852
Hétfőtől-péntekig: 09:00-16:00-ig

S p o r t h í r e k
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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.

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

AprÓ

Távirányítós Crawford garázskapu
jutányos áron eladó.

Érdeklődni: 06-20-545-9530

erikA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR,

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS. MASSZÁZS,
bejelentkezés alapján

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

Szobafestés,
mázolás,

tapétázás!!
Tel: 06-31-312-7926

SÍREMLÉK
TISZTÍTÁS
ALKALMANKÉNTI VAGY

RENDSZERES MEGBÍZÁSSAL
VÁLLALJUK MINDENNEMŰ SÍR-

EMLÉK TISZTÍTÁSÁT, GONDOZÁSÁT

TISZTÍTÁS, MOHÁTLANÍTÁS,
IMPREGNÁLÁS

06-70 252-0252

  Bolt

   Vasas, B. u. 10/1.
Vasárnap is nyitva!
H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig
   Vasárnap: 630–11-ig

Fagylalt!! 1 gombóc: 170Ft!

Minden héten AKCIÓ: Friss hús

MECSEK TAKARÉK

 Betét akció lakosságnak
és vállalkozásoknak !
Lakossági és üzleti ügyfelek részére 90, 180, vagy

360 napos egyszeri lekötés esetén új forint számlabetétre
összeghatártól függően jegybanki alapkamat

+ évi 0,5-1% fix kamatot , (EBKM: 2,0-2,5%)  új euro betétre
6 és 12 hóra fix évi 1% kamatot kínálunk.(EBKM: 1,0 %)  

Tud jobbat?

• A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!
 Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!•

Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban:
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések

részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

TAKARÉK
100% BETÉTBIZTONSÁG

 Betét akció lakosságnak
és vállalkozásoknak !

  

H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig

Vasas, Bethlen u. 30.
H-P: 6-16, Sz: 6-12, V: 7-10

Házi kenyér 1kg Nagykozári:  199Ft/kg
Házi kenyér 1kg Aranycipó:  230Ft/kg
Kristálycukor:  189Ft/kg
Kockás liszt:  150Ft/kg
Szalon sör üveges 0.5 l: 139Ft/ü
Lilla papír zsebkendő 100 db-os: 105 Ft
JÚLIUS 1-15-IG, A KÉSZLET EREJÉIG

júliusi akciók!

ok
o m o g y asa s

írünk anS VH VHS ird

mIKlÓs fodrászAt
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás
(szárazon): 1000 Ft!!!

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

erikA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR,

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS. MASSZÁZS,
bejelentkezés alapján

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
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