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Még szeptemberben egy nagyon 
fontos munkaeszközhöz jutottak a 
közmunkásaink. A Start munka-
program keretein belül a közmun-
kásokat foglalkoztató cég korábban 
vásárolt egy traktort, amit eddig 
nem igen használtak és sikerült a 

megszerezni településeink számá-
ra. A traktorra számos adapter fel-
szerelhető, ezáltal sokféle munka 
elvégzésére alkalmas. Kaptunk hoz-
zá egy szártépő és egy kultivátor 
adapter is, amivel nagy füves terü-
letek, árkok és útpadkák vágását, 

gondozását lehet elvégezni hatéko-
nyan. 

Az idősebb korosztály még talán 
emlékszik arra, hogy a vasasi bekö-
tőút mentén eperfák voltak.  Ezeket 
jó néhány évtizede kivágták, de 
pótlásuk azóta sem történt meg. A 

Biokom időközben egy komoly fa-
iskolát létesített abból a célból, 
hogy a várost könnyebben tudja el-
látni előnevelt fákkal, így lényege-
sen olcsóbban és hatékonyabban 
lehet fásított területeket létesíteni. 
Közmunkásaink megkezdték a va-

sasi és somogyi bekötő utak men-
tén a fák telepítését, kiásták a göd-
röket. A somogyi útra 160 darab 
bugás csörgőfát, a vasasi útra pedig 
160 db. kőrist fognak telepíteni.

A közterületek kaszálása, rendbe-
tétele mellett a közmunkások to-
vábbra is végzik a járdák és csapa-
dékvíz elvezető árkok karban tartását, 
javítását. A közmunkásokat foglal-
koztató cég megkezdte a mederla-
pok és járdalapok gyártását. Sajnos 
az első 3000 db.-os széria nem felelt 
meg a szilárdsági követelmények-
nek, vannak minőségi problémák, 
de javítanak az anyag összetételén, a 
gyártástechnológián, és várhatóan 
beindulhat a sorozatgyártás. A jár-
dalapokból már 1000 db beépítésre 
került Hirden a Pór Bertalan utcai 
járda újraépítésénél és Vasason a 
Mázsaház utcai és Csarnok közi jár-
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da felújítása során. Ezeket a munká-
kat a közmunkásaink nagyon ügye-
sen és hatékonyan végzik. Nagyon 
remélem, hogy ha ez a folyamat be 
tud indulni, évek múlva szinte vala-
mennyi járda és árok állapota elfo-
gadható minőségre tud javulni.

Még az elmúlt évi költségvetés-
ből sikerült nagyon kedvezménye-
sen beszerezni 3 db. streetball (ut-
cai kosárlabda) palánkot. A 
palánkokat szeptemberben felállí-
tották a következő helyszíneken: 
Vasason a foci pálya melletti aszfal-
tos pályán, a somogyi iskola udva-
rán és a hirdi sportpályán. A köz-
munkásaink a vasasi helyszínen 
még a pályát is felfestették. Remé-
lem, a sportolni vágyók örömmel 
fogják használni.

A „D” utcában, a valamikori is-
kolai tanműhely-barak helyén,  il-
letve a sportpálya felé levezető „Pi-
ros” út mentén borzasztó állapotok 
uralkodtak. A területet ellepte a 
szemét, az égig érő gyom. A köz-
munkások itt is rendet csináltak, a 
szemét innen is elkerült és a terület 
rendezettebbé vált.

A szociális városrehabilitációs 
program keretein belül lassan elké-
szül a Kodály Zoltán Művelődési 
Ház és ezen belül az Idősek Napkö-
zi Otthonának teljes felújítása, 
energetikai korszerűsítése. Október 
26-án a Pécsi Városfejlesztési Non-
profit Kft. műszaki bejárást tartott 

a területen, rögzítésre kerültek a 
hiányosságok. Némi változás is tör-
tént a helyiségek felosztásában, a 
tervező figyelembe vette a műkö-
déshez kapcsolódó igényeket és az 
ehhez szükséges előírásokat. Az 
épületen valamennyi nyílászárót 
kicserélték, a külső falak hőszigete-
lését is elvégezték. A tetőszerkeze-
tet felújították és az épületre új cse-
répfedés került. A régi vizesblokk 
kibővítésével és felújításával lehető-
ség nyílik a gyerekek számára, hogy 
a testnevelés órához át tudjanak 
öltözni és tisztálkodás is megoldha-
tó legyen. Az Idősek Napközi Ott-
hona már évek óta csak ideiglenes 
működési engedéllyel tudott mű-
ködni, mert nem felelt meg az elő-
írásoknak. Az épület átalakításával 
lehetőség adódott egy előírások 
szerinti pihenő helyiség és egy  mo-
sókonyha létesítésére is. A padló-
burkolatok is megújultak. Az épület 
radiátoros, gázüzemű központi fű-
tést kapott. A nagyterem parkettája 
már nagyon rossz állapotban volt, 
ennek cseréje is meg fog történni. A  
termet az iskola a testnevelés órák 
megtartására is használja, ezért 
csak jó minőségű, megerősített 
„sport” parketta lerakása lehetsé-
ges. Ezt csak egy másik költségve-
tésből lehetséges elvégezni, ezért 
ennek elkészítésére más határidők 
vonatkoznak, várhatóan novem-
ber-december hónapra húzódik.

Szeptember 21-én hivatalosan is 
átadásra került a szociális város-
rehabilitációs program által finan-
szírozott játszótér a somogyi Bánya-
telepen. A sajtónyilvános eseményen 
Őri László alpolgármesterrel avattuk 
fel az új  játszóteret. 

Nagyon elhúzódik a Berze Nagy 
János Művelődési Ház víz- és csa-
torna bekötése. A Tettye Forrásház 
alvállalkozója végzi a munkálato-
kat, de nagyon nehezen haladnak a 
munkával. A legnagyobb problé-
mát a szennyvíz nyomóvezeték pa-
tak alatti „átlövése” okozta.  Ha 
végre elkészülnek a bekötések, a 
művelődési ház önálló víz- és csa-
tornahálózattal fog rendelkezni. 
Remélhetőleg rövidesen telepítésre 
kerül a vízóra akna és az átemelő 
szivattyút tartalmazó fogadóegység 
is. Csak ez után tudja elvégezni az 
épületet fenntartó Vasasért Egyesü-
let a rákötéseket.

Az Erdőalja utcában néhány la-
kóház nem rendelkezett vezetékes 
ívóvíz hálózattal. Még nyár végén a 
vízvezeték kiépítésre került és az 
ősz elején az utca új aszfaltburkola-
tot is kapott.

A hirdi sportpályán lévő kapuk 
életveszélyessé váltak. Ezek felújítá-
sát közmunkásaink elvégezték és a 
napokban a helyükre fognak kerülni.

A Biokom késik azoknak a mun-
káknak az elvégzésével, amelyek 
részbeni finanszírozását a Település-
részi Testület költségvetéséből, illet-
ve a képviselői keretből terveztünk. 
Sokszor reklamáltam már e miatt, 
de a Biokom minden kapacitását je-
lenleg a város nyugati részén lévő  
rekonstrukciós munkálatok kötik le. 
Ígéretet kaptam, hogy várhatóan 
november hónapban el fogják vé-
gezni a Muromi Gilice sor meredek 
útszakaszának  aszfaltozását, Hirden 
a Pázsit-Harangvirág utca környéki 
útjavításokat, a vasasi CBA áruház 
melletti kis tér rendezését, a Csap 
utca északi oldalán és az Iparos utcá-
ban az aknafedelek igazítását.

Huba Csaba
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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. 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

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

Búcsú
Ajtó csukódott, nagyanyó is elment.
Becéző keze békén elpihent.
Szerető szíve végsőt dobogott.
Szelíd arcán horgonyt vetett a csend. 
Lába elhagyta a kicsiny falut,
bejárni csillagoknak távolát.
Amit félbehagyott, végezzük el!
kiket szeretett, szeressük tovább!”

Szerkesztőségünk nevében  búcsúzom Korcsmárné 
Weyse Klárától. A kezdetektől fogva segítette munkán-
kat, sok cikket írt, hozzászólt mások írásaihoz, régi ké-
peket keresett elő, és adott át az újságnak. Legtöbbször 
régi vasasi történeteket idézett fel, igazi irodalmi igé-
nyességgel, többen mondták, hogy az ő cikkeit várják 
legjobban. Ha egy más korban, jobb körülmények kö-
zé született volna, talán ismert íróvá válik.

1934. nov. 12 született Vasason  , itt tanult itt is táncolt 
a néptánc csoportban. Majd a szénbányában dolgozott 
az irodában fiatal lányként, a templomban mint kántor 
tevékenykedett, (a pártba lépéséig, majd a rendszervál-
táskor visszatért az egyházhoz). Attól kezdve, mint min-
dent amibe belefogott teljes odaadással csinált. Tanított 
hittant és templomi életben is aktív volt. A dunaújváro-
si templom építésekor is segített a tisztelendő Reiss 
Györgynek, családlátogatással. Később a Dédásznál dol-
gozott nyugdíjba vonulásáig. Aktív dolgozóként min-
den évben a Dédász dolgozóit kirándulásra szervezte és 
vitte körbe Magyarországon sőt külföldre is. Ahova 
ment, annak az országnak a nyelvén mindig megtanult 
pár udvarias mondatot, így könnyebben ismerkedett a 
helyiekkel, sok olyat is megtudott, amit egy átlag turista 
nem, ezeket az érdekességeket is szívesen mesélte má-
soknak. Nyugdíjas korában elvállalta egyik unokája ne-
velését, ezt is lelkesen csinálta, szülői értekezletre járt, a 
gimnáziumi programok szervezésében is részt vett. Ne-
ki köszönhetjük, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium néptáncosai kétszer is emlékezetes műsort 
adtak Vasason is, amikor a pécsi Leőwey Klára Gimná-
zium  vendégei voltak. Amiben csak tudott segített a 
Vasasért Egyesületnek is, vállalta az „állomásfőnök” sze-
repét a május elsejei retró akadályversenyeken, az óvo-
dai rendezvényekre plakátot, meghívót rajzolt, igazi  kö-
zösségi  ember volt. Később betegségei miatt nehezen 
mozgott, kedvenc időtöltése így a hímzés maradt. Gyö-
nyörű terítőkkel, falvédőkkel ajándékozta meg, akiket 
szeretett. Az evangélikus gyülekezet legaktívabb tagja 
volt haláláig, minden ünnepi műsort ő szerkesztett és 
tanított be, minden istentiszteleten ott volt, gondozta a 
templom virágait, felszerelését is.

Halála nagy veszteség lánya, unokái, barátnői és az 
evangélikus gyülekezet számára is.

Kedves Klári néni! Nyugodj békében!
Taar Ilona 
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1934
(A vasasi kulturális élet fejlődése 13. rész)

1934-ben – januárban – a második 
napon volt már a választmány első 
ülése. A szokásos rend szerint 
meghallgatták az előző ülésről fel-
vett jegyzőkönyvet. Nem találtak 
benne hibát, így bejelentések kö-
vetkeztek. 

A készpénzállományuk 697,87 
P-re nőtt, ami biztos anyagi háttérre 
utalt. Az Egyesülettől az Országos 
Dalos szövetség 4. P. tagdíjat szedett 
be. A korábbi évi határozatoknak 
megfelelően bekérték a cserkészcsa-
pat pénzállományának állását. Ők 
az 1933. év végén 59,52 pengővel 
rendelkeztek. Az éves közgyűlést 
febr. 2-re tervezték. Foglalkoztak a 
márc. 15.-i ünnepség előkészítésé-
vel. Felelősöket jelöltek ki.

A műkedvelők február 25-re a 
„Juhász legény” c. operettel készül-
tek.

A közgyűlésen az elnök öröm-
mel jelentette, hogy a taglétszám az 
elmúlt évben 41 fővel növekedett. 
A teljes taglétszám 162. főre nőtt. 
Mindenki kivette a részét a munká-
ból, de a Műkedvelő Alosztály 
mind erkölcsi, mind anyagi vonat-
kozásban jelentős sikereket ért el. 
Az Egyesület jó hírét gyarapították. 
Elmondta, hogy a december 25-i 
előadás tiszta jövedelméből 50 
pengőt adtak a szegény gyerekek 
karácsonyi segélyezéséhez. Január 
28-án pedig a Dalárdával együtt - 
nagy sikerrel - un. „tarkaestet” ren-
deztek. Dicséret illette a Dalárda 
előző évi tevékenységét, mert ver-
senyben egy második helyet sze-
reztek, serleget nyertek. Ez is segí-
tett abban, hogy a Dalárda létszáma 
40-ről 60 főre növekedett. A cser-
készcsapat a tíz éves munkája ered-
ményeképpen részt vehetett a 
jamborin, a cserkészcsapatok vi-
lágtalálkozóján, és ott méltóképpen 

képviselték a vasasi bányászokat. 
Lőhr Keresztély vezetésével 17 ap-
ród és egy öregcserkész őrssel vet-
tek részt. Utóbbit Weyse Keresztély 
kísérte, aki köszönetét fejezte ki az 
elnök Szabolcs Rezső tanácsnok-
nak és Angyal László főmérnöknek 
a támogatásért. Utóbbi rendszere-
sen felajánlotta autóját az Egyesü-
let ügyeinek intézése, a tagság 
mozgatása érdekében. A könyvál-
lomány 689 db-ból állt. 100 fő ol-
vasó az év folyamán 1863 db. köny-
vet olvasott el. A teljes állományt 
2513,9 P-re értékelték. 

Az éves beszámolót követően a 
vezetés a szokásos módon lemon-
dott és a választás során a követke-
ző évre is elnyerte a tagság bizal-
mát. Az ülés végeztével felszólalt 
Gombárovics főjegyző is. Dicsérte 
és további lelkes munkára buzdí-
totta az Egyesület tagságát és veze-
tését. A Választmány döntése alap-
ján egy új biliárdasztal beszerzését 
határozták el, mert ez szórakozás 
vonatkozásában és anyagi szem-
pontból is sikeres eszközzé vált. A 
tagság elvi képzése érdekében foly-
tatták az ismeretterjesztő előadás-
sorozatot, amelyet egy Burg nevű 
pécsi tanár tartott. Emellett folya-
matosan szereztek be új könyveket, 
a régieket pedig javíttatták. Búcsú 
napján ismételten mulatságot ren-
deztek. A Dalárda megint beneve-
zett a harkányi dalosversenyre és 
ott második díjat nyert. Ebben az 
esetben is Angyal főmérnök autó-
val utaztatta őket a verseny helyszí-
nére. Június 8-án a harkányi 
strandfürdő megnyitásakor sikere-
sen szerepeltek. Utána mind a Da-
lárda, mind pedig a Műkedvelők 
nyári szünetet tartottak. A tagság 
létszáma közben 178 főre emelke-
dett. 

A közelgő 10 éves évforduló 
méltó megünneplésére egy bizott-
ságot hoztak létre. Szabolcs Rezső 
bányatanácsost az év folyamán a 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint 
igazgatóhelyettessé nevezték ki. Ez 
a tagságnak nagy örömet okozott. 
A vezetés jókívánságait és gratulá-
cióját fejezte ki.

Érdekes megjegyzés, hogy Gungl 
János (bányatechnikus, aknász, ké-
sőbb a II. vh. után szakszervezeti 
vezető) tagtárs augusztus 25-re la-
kodalom céljára kérte a termet. Az-
zal a feltétellel engedélyezték, hogy 
teljes anyagi felelősséget vállalt a 
felszerelés vonatkozásában.

Bővítették a sportolás, szórako-
zás körét azzal, hogy lövész alosz-
tályt hoztak létre.

November 25-én a „Cigány” c. 
színművet mutatták be. A bemuta-
tó szép sikert hozott a műkedvelők-
nek. Ezzel viszont nem érték be. Az 
előadásra felkészüléssel párhuza-
mosan elkezdték a munkát a „Ta-
tárjárás” c. operett bemutatása ér-
dekében. 

Tovább folytatódott a sikeres gaz-
dálkodás. Bevételük az év folyamán 
230,24 P. volt, kiadásuk pedig118,90 
P. Így 285,92 P. készpénzzel rendel-
keztek. A hősök emléktáblájára – az 
elnök javaslatára – 100 P. szavaztak 
meg. Kiss(?) tanár a vöröskeresztes 
gyerekek színpadi előadására kérte 
és kapta meg a színpadot. A szegény 
családokat ez évben is 50 pengővel 
támogatták, hogy gyerekeiknek 
szép karácsonya lehessen.

A szilveszteri mulatság megren-
dezése 1934 decemberében is elma-
radhatatlan feladat volt. A belépő 
díjat 50 fillérben állapították meg.

 Pécs, 2015. szeptember 
Dr. Biró József
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Őri: Pécs-Somogy több figyelmet kap
Szeptember 21-én Őri László alpolgármester jelenlété-
ben ünnepélyesen átadták Pécs-Somogyon a város-re-
habilitációs program keretében kialakított új játszóteret.

Az eseményen az alpolgármester úgy fogalmazott, a 
keleti városrészben 2014-ben megkezdődött szociális 
rehabilitációs programmal régi adósságát törleszti a 
város, ugyanis a keleti városrészre az Európa Kulturális 
Főváros program fejlesztései nem terjedtek ki. 

Mint mondta, 2014-ben megkezdték ezt a hátrányt 
felszámolni, és egy 300 millió forintos város reha bili-
tációs projektet indítottak útjára. Ebben a kifejezetten 
az eddig mostohán kezelt keleti városrész fejlesztését 
tűzték ki célul.

Kitért rá: Pécs-Somogyon nemcsak játszótérfejlesz-
tés történt, de a közösségi ház és az iskola fejlesztése is 
a program részét képezi.

- A közösségi élet a városrész „vérkeringése”, ha nem 
megfelelő, akkor előbb-utóbb leépül az élet azon a te-
lepülésrészen. Ezért fordítottunk különös gondot arra, 
hogy olyan fejlesztések is megvalósuljanak, amelyek 
segítik a helyi közösség társas kapcsolatait. A művelő-
dési ház a felnőttek számára jelent kulturális teret, a 
játszóteret a gyermekeknek, kisgyermekes családok-
nak alakítottuk ki. Hiszen a városépítés, a város fejlesz-

tése a jövőnek szól, az újabb generációkra figyelve sze-
retnénk alakítani az itt élők környezetét” – mondta 
Pécs alpolgármestere. 

Huba Csaba Pécs-Somogy önkormányzati képvise-
lője örömét fejezte ki, hogy a településrész fejlesztése 
folytatódik, és a most átadott játszótér mellett a Kodály 
Művelődési ház, valamint az iskola renoválására is sor-
ra kerül, továbbá a csapadékvíz hálózatot is felújítják.

A rendezvényen a város-rehabilitációs program 
konzorciumi partnerei, a Máltai Szeretetszolgálat Pécsi 
Kirendeltségének, valamit a Tegyünk Egymásért Egye-
sület képviselői is jelen voltak.
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KoBeKo Hírek
„Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!” 

Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub
Új helyünkre költőzésünk első nagyobb programja 
egy nagyon érdekes és tanulságos kirándulás volt Al-
sómocsoládra és a közeli Bikali Élménybirtokra. Al-

sómocsolád egy gyönyörű és barátságos kis falu, ahol 
nagyon sok kikapcsolódási lehetőség várja az oda lá-
togatókat. Mi a Természettudományok Otthonát láto-
gattuk meg, ahol betekintést nyertünk a környéken élő 
állat- és növényvilágba. A Planetáriumban a csillagok-
ról és bolygókról láthattunk nagyon élethű vetítést. A 
két legizgalmasabb program a Repülő szimulátor és a 
Szabaduló szoba volt. A Szimulátorban a gyerekek ki-
próbálhatták milyen pilóta válna belőlük. A Szabaduló 
szoba egy rejtélyes hely, ahol csak akkor nyílnak meg 
az ajtók, ha megfejtünk sok-sok ravasz feladványt. 

Bikalon belecsöppentünk a középkorba, de egy 
cseppet sem bántuk. A régi stílusú házak a jelmezbe 
öltözött emberek és a régi foglalkozások kipróbálása 
felelevenítette a történelem órán tanultakat. A lovagi 
torna bemutatón mindenki a  délceg magyar lovagnak 
szurkolt, aki jutalmul még menyasszonyt is választa-
tott a közönség soraiból. 

Összességében nagyon eseménydús és izgalmas na-
punk volt, amit még biztos sokáig mesélünk lelkesen 
ismerőseinknek. 

Továbbra is várjuk a kikapcsolódni vágyó gyerekeket 
új helyünkön változatlan időben.
Időpont: kedd – péntek 16:00 – 19:00 
Új helyszín: Vasasért egyesület Székháza (7691 Pécs-
Vasas, Bencze J. u. 6.)

CsupaSzív vándorkupa és Önkén-
tes Díj átadást szervezünk decem-
berben a Vasasért Egyesület szoká-
sos és nyilvános Szakmai Napjával 
és éves beszámolójával egybeköt-
ve. Az időpont közeleg, így érde-
mes tenni érte, hiszen az idei év jó 
cselekedeteit ismerjük el. Olyan vállalkozásokat és tá-
mogatókat keresünk, akik 2015-ben a legtöbbet tettek/
teszik, adományoznak településeinkért, Somogyért, 
Hirdét és Vasasért. 

A díjazottat szavazás eredménye dönti el. A szava-
zatokat civil szervezetek adhatják le december 8-ig 
bármilyen formában szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén önkénteskedni is megéri! Pró-
báld ki, milyen sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül 
adsz J - legyen az bármilyen terület, végezd munkád 
lelkiismeretesen és bízz abban, hogy nyilvánosan is 
elismerésben részesülsz. Egyúttal a foglalkoztató civil 
szervezeteket arra kérjük, hogy vegyenek részt decem-
beri rendezvényünkön és jelöljék elismerésre önkén-
tesüket, meghálálva nagylelkű munkájukat, melyre 
nem sajnálták idejüket, energiájukat. 

Ügyfélkapu tanácsadásaink keretében magánsze-
mélyek számára igyekszünk minden problémára (pl. 
közszolgáltatás, költséghatékonyság, munkaügyi, jogi, 
pénzügyi, biztosítási, életvezetési, háztartási, stb.) 
megoldást találni. 

A számítógépes tanácsadás folytatódik, csütörtö-
könként 17:30-tól várjuk felváltva a kezdő és haladó 
csoportokat. Jelenlegi témák: fájlkezelés (másolás, 
törlés, áthelyezés), szövegszerkesztés (Jegyzettömb, 
Word), különböző adattárolók bemutatása (SD kár-
tya, pendrive) és kezelése, vírusvédelem, Facebook, 
Youtube, Gmail bemutatása, használatának gyakorlati 
ismertetése.

Civil-kapu tanácsadás 
Fenti tanácsadás „nagytestvére”, melyet civil szerve-
zetek, közösségek vezetői számára biztosítunk. Téma-
körök: pályázat, pénzügy, marketing, önkéntes, jog. 
Egyéni, illetve csoportos formában is. 
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Közösségi Kert-ÉSZ 
Az idei évben még három alkalommal terveztünk ösz-
szejövetelt a Kert-Ész-ekkel. 

Egy alkalmat arra szeretnénk szánni, hogy felvilá-
gosítsuk az érdeklődőket arról, hogyan termelhetik, 
készíthetik, értékesíthetik a kistermelők a termékeiket 
a jelenlegi szabályoknak megfelelően, hivatalosan, 
hogy ne kelljen büntetéstől tartani. 

Időpont: 2015. november 18. 
Előadó: Tóthné Dobos Éva
Gondoljunk benti növényeinkre is! Egy alkalmat 

szántunk szobanövényeink gondozásának megbe-
szélésére.
Időpont: 2015. december 2. 
Előadó Kisbocz Levente
Még idén gondoljuk, át mit termelünk jövőre! Ebben 
szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy kevésbé ismert 
növényeket, zöldségkülönlegességeket mutatunk be. 
Időpont: 2015. december 16. 
Előadó: Kovács Ágnes

Berze Ifjúsági Programok
Októberben is sokan ellátogattak a Berze Nagy János 
Művelődési házba. A hónapba sor került a csocsó és 
rexasztal felújítására, így novemberben már a két asz-
tallal és a meglévő sporteszközökkel készülünk a spor-
tolni vágyó ifjúságra. Amatőr darts verseny még egy-
szer lesz az évben, karácsonyi darts formájában! Az év 
utolsó felében is számítunk fiatal vendégeinkre, hisz 
egy kis sport mindig kell!  

Időpont: hétfő, kedd 
15:00 – 19:00 (sport) 
és szerda 15:00 – 
19:00 (ifjúsági klub)
Helyszín: Berze Mű-
velődési Ház 

Megelőzzük a bűnt!
Úgy tűnik, hogy a 
„migráns helyzet” 
nemcsak országosan, 
hanem Pécs-Keleten is 
átmenetileg nyugvó-
pontra jutott. Ponto-
sabban a háborgó he-

lyek határainkon kívülre kerültek át, de a Polgárőrség 
Egyesületei továbbra is „szárazon tartják a puskaport”, 
és bizonyos belső felkészülések, szervezések történ-
nek.

Folynak a belső képzések, oktatások, illetve az Egye-
sületek közötti kapcsolatépítés is lendületet kapott.

További szolgálati területek kerültek látókörbe, bő-
vülhet a szolgálatellátás palettája, lényegében lehető-
ség nyílik a Polgárőrség feladatainak teljesebb körű 
megvalósítására.

A „Valamit tenni kell!” célkitűzés megvalósítására 
ismételten meg kell alapoznunk a programkínálatun-
kat, eljuttatni a lakossághoz, a fiatalokhoz. Szívesen 
mondanám, hogy a téma iránt nagy az érdeklődés, de 
ez nem igaz… Egyedül pedig nem megy! 

De próbálkozunk…

Programjaink ingyenesen vehetők igénybe, többségük 
a Kossuth Művelődési Házban valósulnak meg. Ettől 
eltérő helyszíneket jelöltük. 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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A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
Az egyesület tagjai októ-
ber hónapban 102 óra 

járőrszolgálatot teljesítettek. 3 fővel 
biztosítottuk a Misina futó-és kerék-

párverseny zavartalan lebonyolítá-
sát. A helyi játszótér építésében 3-3 
fővel vettünk részt két hétvégén. 

Az elmaradt riasztóékeket kiosz-

tottuk az egyedülálló idősek részé-
re! Köszönjük szépen a türelmüket!

Tisztelettel: Vezetőség

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: a képen Hrubi József 
és felesége Olga látható, mint bíró és bíróné egy szüreti felvonulá-
son, nyertes: Kraft Tünde, a nyereményét átveheti a patikában.

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

Kalendárka program előzetes
Ízelítő településeink klubkínálatairól és közelgő rendezvényeiről

Vasasi Szent Borbála
 • December 5. 14 óra Aknatorony makett avató 

a Bányász emlékparkban, ezt követően 
 • Borbála-napi műsor a Bányászotthon dísz-

termében 
„FutaPécs” Sport egyesület

 • Minden kedden 18 órakor közös futás a 
Szivárvány Gyermekháztól 

 • Minden vasárnap 9 órakor közös futás az új 
Tüskésréti futópályán 

 • December 5: Jótékonysági Mikuláskocogás,  
a befolyt összeggel az EURAKVILO Gyerme-
konkológiai és Gyermekhospice Közhasznú 
Alapítványt támogatják

Napüdvözlet egyesület
 • Hétfő, kedd, péntek 17,30-19,15: Jógafo-

glalkozások 
 • Csütörtök 17,30- 19,00: Regeneráló torna 
 • Szerdánként 18,00-20,00: Hagyományőrző 

néptánc (minden korosztálynak)
 • Keddenként 19,15-20,15: Közös ima, medi-

táció a békéért
 • Kéthetente szombat-vasárnap: Népi gyógyító 

képzés 

Vasasi Óvoda
 • November 11.,  15.30: Márton-napi felvonulás 

Vasasért egyesület
 • Berze-Baba-Börze 11.8. 14-18 h. Berze-Ba-

baBörze 
 • Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub új hely-

színen Vasas, Bencze J. u. 6., K-P 16-19 h. 
 • Berze ifjúsági programok felnőtteknek, H-K-

Sz. 16-19 h. 
 • Meselámpa szakkör ovisoknak, H 16:00-17:00,

Tegyünk egymásért egyesület 
 • Márton nap november 7.  14-20 h.  Szent Mi-

hály Ház, Pécs-Szabolcs Szabadságharc u. 1.

Állandó programok, klubfoglalkozások: 
 • Tízen Túliak Társasága (K, Sz, Cs 16:00-19:00)
 • Gasztro Klub (K, Sz, Cs 9:00-15:00)
 • Varró Klub (páros héten: H 15:00 - 18:00)
 • Mérnökkert (folyamatos)
 • Ezermester klub (folyamatos)

Akik szívesen meg jelenítenék programjaikat, 
jelezzék felénk és mi közzétesszük honlapjainkon. 
Következő megjelenés: 2016. február.

Polgárőr hírek Vasas
Október hónapban 220 órát töltöttünk közterüle-
ti szolgálatban. Részt vettünk a Misina Csúcstá-
madás futó-, kerékpár versenyen, Mecsek 

Rallye-n, II. Märcz Róbert Nemzetközi Gyalogló versenyen, 
Lovarda megnyitó, Szüreti felvonuláson, az iskolai Tökfesztivá-

lon. A hónap utolsó 3 napjában folyamatosan temetői szolgála-
tot láttunk el a Halottak napja alkalmából,mely zavartalanul telt 
el, így ebben a hónapban az ifjú polgárőröktől a nyugdíjasokig 
mindenki kivette a részét a kemény munkából.

Egy helyi vállalkozó anyagi támogatással hozzájárul a mun-
kánkhoz, melyet a csapat téliesített ruházatára, benzin költség-
re elkezdhettük költeni.    Vezetőség
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2016-os falinaptár
Kedves olvasók! 2016-ban is kiadásra kerül Újságunk 
naptár melléklete - részletek a www.shvonline.hu ol-
dalon -, amelyen hirdetési felületek vásárolhatók, a 
tavalyi áron. Amennyiben érdeklődik, az info@

kobeko.hu email címen, vagy a 72/337-838-as telefon-
számon jelezheti vásárlási szándékát. További infor-
mációt ad: Berényi Zoltán (20/480-7663) Dobos Éva: 
(30/997–0993) Várjuk mielőbbi jelentkezését, mert 
korlátozottak a felületek. Köszönettel: az SHV szer-
kesztősége.

Recept
Csirkecombok savanyú káposztával

Hozzávalók / 4 adag
4 db csirkecomb, 1 kg savanyú 
káposzta, 15 dkg füstölt szalonna, 
15 dkg kolbász (füstölt házi), 1 
nagy fej vöröshagyma, 2 ek nap-
raforgó olaj, só ízlés szerint, bors 
ízlés szerint, 5 dkg sajt (reszelt)

Elkészítés
A csirkecombokat megmossuk és 
besózzuk ízlés szerint. A hagymát 
felvágjuk apró kockákra.

A szalonnát csíkokra vágjuk, és a 
2 ek olajon megsütjük, hogy a zsírja 
kiolvadjon, de ne piruljon ropogós-
ra. Beletesszük a hagymát és üve-
gesre pároljuk.

A tepsibe öntjük a hagymát a 
szalonnával együtt, rátesszük a ká-
posztát, összekeverjük és egyenle-
tesen elosztjuk a tepsi alján.

A kolbászt felkarikázzuk és eloszt-
juk, hogy mindenhová jusson egyen-
letesen. Borsozzuk, rátesszük a csir-

kecombokat. Ha a káposzta jó leves 
volt, akkor nem kell alá vizet önteni, 
de ha száraz, akkor 1 dl víz kell alá.

Fóliát teszünk rá és puhára süt-
jük. Ha megpuhult levesszük a fóli-
át, a reszelt sajtot a csirkecombokra 
tesszük, és ropogósra sütjük.

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

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!  
Lobodáné Somlai Erika:  
30-833-7688,

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

Kedves Állatbarátok!
A Misina Természet- és Állatvédő Otthonban (adó-
szám: 18303841-1-02) 2015 október 24-én szombat 
éjjel tűz ütött ki, amelynek következtében a 
kölyökkarantén leégett.

A kölyökkaranténban lévő 60 kiskutya közül csak 
15-öt sikerült megmenteni. Ők szerencsére egészsége-
sek és a körülményekhez képest jól érzik magukat.

Az anyagi kár is jelentős, és ehhez szeretnénk a segít-
ségeteket kérni!! Amennyiben tudnátok támogatni a 
Misina Állatvédő Otthont borzasztóan nagy szükségük 
lenne építőanyagra, a kennelek újraépítéséhez, hogy mi-
nél előbb a megmaradt kiskutyákat valamint az időköz-
ben befogadásra kerülő kutyusokat eltudják helyezni.

Ezen kívül még szívesen fogadnának a kutyusok alá 
fekhelynek való takarókat, matracokat, etető és itató-
tálakat, kutyaeledelt, mert a tűz miatt sajnos minden 
használhatatlan lett. Aki anyagi segítséget tud és sze-

retne nyújtani, megteheti az alábbi számlaszámra való 
utalással, bármilyen összegű adomány befizetésével 
(számlaszámuk: 50700114-16100295
Iban és bic: HU85_1176_3316_1480_1880_0000_0000

SWIFT CODE: OTPVHUHB
Bármilyenjellegű segítségnyújtást nagyon szépen 

köszönnek!

SHV_2015-11.indd   9 2015.11.02.   7:18:27



10  2015. novemberSok Hírünk Van

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 Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden va-
sárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás 
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor bib-
liaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés min-
den vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban november 
8-án és november 22-én 11.00 órakor Isten-
tisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (10.31.)
Vasárnap (11.01.)

16.00 Liturgia

–

–

–

–

16.30 Mise

Szombat (11.07.)
Vasárnap (11.08.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (11.14.)
Vasárnap (11.15.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Liturgia

Szombat (11.21.)
Vasárnap (11.22.)

–

11.30 Liturgia

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (11.28.)
Vasárnap (11.29.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Liturgia

Novemberi szent
misék elhunyt  
szeretteinkért 

Kedd 16.00
Csütörtök 

16.00
Péntek 17.00

Novemberi 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

„Mert született nektek ma a megtartó,  
  ki az Úr Krisztus, a Dávid városába."

/ Lukács 2:11./

Meghívó
A Hirdi Református Gyülekezet szeretettel meghívja 
családjával együtt 2015.11.29.-én 15 órakor a Hirdi 
Református Templomba tartandó adventi műsoros 
délutánunkra és vásárunkra.

Alkalmaink: Minden vasárnap de. 10 órakor isten-
tisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor  
gyermekfoglalkozás. Minden hónap 1. és 3. szerdá-
ján 18 órakor bibliaóra és a végén Imaközösség.
Gyülekezeti könyvtárunkból könyvkölcsönzés min-

den vasárnap 11-12 óra között.
 Áldás békesség Istentől

Hirdi Református Gyülekezet

Meghívó
Egyházközségünk Szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a
2015. December 13-án 15 órakor 

megrendezésre kerülő
Adventi jótékonysági hangversenyre

a pécs-hirdi római katolikus templomba!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kolping hírek
Ruhaárusítás lesz nov.11-én,18-án és 25-én/ szerdai 
napokon/ 14-18 óráig.

A Schiller iskolától tanévkezdésre 9 db iskolatáska 
érkezett, iskoláink között szétosztottuk.

Vezetőség

Meghívó
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 

a vasasi katolikus templomban
2015.12.06-án 16 órakor tartandó

Ádventi Hangversenyre
előtte kézműves kirakodó vásár a sekrestyében

h i t é l e t
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SporthíreK

Hatalmas javulás
Teljes fordulatot vett októberben a Vasasi Bányász, a siker-
telen szeptemberi időszakot több győzelem is követte ebben 
a hónapban. A sorozat a Versend legyőzésével kezdődött, az 
Olaszból elhozott három pontot azonban már szokásosnak 
lehet nevezni, hiszen az elmúlt három évben mindig a vasa-
siak nyertek Olaszban. 

A sok remek meccs mellé jutott rossz hír is: a szövetség 
három pont levonással sújtotta a Bányászt, amiért a 4. for-
dulóban nem áll ki a csapat Ivándárdán. A vasasiak azon-
ban így is odaérhetnek a középmezőnybe, ha az utolsó 
meccseiket is megnyerik. Az őszi idény november 8-án, 
Majson zárul – nem tűnik lehetetlennek a feladat!
Megye IV., 6. Forduló: 

Bányász TC – PFC Versend 6-3 (3-2) 
Gól: Grávics (23’, 73’), Veres (32’, 44’, 57’), Kovács (85’)

7. forduló: 
Olaszi SE – Bányász TC 1-2 (0-2) 
Gól: Papp (19’, 40’)

8. forduló: 
Bányász TC – Lippói KSE 4-1 (3-0) 
Gól: Róth (21’), Pataki (28’), Horváth (40’, 90’)

9. forduló: 
Kisnyárádi SE – Bányász TC 2-1 (1-1) 
Gól: Görgye (37’)

10. forduló: 
Bányász TC – Beremendi ÉSK II. 2-13 (1-7) 
Gól: Kerner (11’), Czuth (60’)  

A novemberi program: 
11.08, 13:30: Majsi Tanácsi SE – Bányász TC

A Vasasi Bányász köszönetet mond 
a Csaba Szódának, a Vasasi Gyógyszertárnak 

és a Vali Boltnak a támogatásukért!

Jó néhány akadályt  leküzdve sike-
rült megrendeznünk a II. Märcz 
Róbert nemzetközi gyalogló em-
lékversenyt.

Ebben az esztendőben 3 ország 
49 igazolt versenyzője, és 10 amatőr 
indult a különböző távokon.(sajnos 
a 6 szlovén versenyző, aki jelezte in-
dulási szándékát a migrációs hely-
zet miatt nem érkezett meg.

A verseny színvonalára jellemző, 
hogy hogy két horvát és egy ma-
gyar junior legjobb eredmény szü-

letett ( ebben a korosztályban még 
így hívják az országos csúcsot).

A versenyt természetesen Robi 
bácsi özvegye , Gizi néni nyitotta 
meg. A verseny bírók között megta-
lálhattuk Sátor Lászlót, Czukor 
Zoltánt a 80-as -90-es évek több-
szörös olimpikon gyaloglóit. Az in-
dulók között pedig Srp Miklóst aki 
már biztos indulója  a Riói olimpiá-
nak, s reméljük méltó utóduk lesz!
Ezek után lássuk a győzteseket:
1km leány: Mészáros Babett  Psn-Zrt

1km fiú: Szentmarjai Bálint MVSI
3km leány: Eli Pevec    Zagreb
3km fiú: Brúnó Rozman   Zagreb
5km női: Récsei Rita     Bp Honvéd
5km férfi: Varga Máté    Hunyadi
10km női: Torma Anett  Kaposvár
10km férfi: Srp Miklós  Bp Honvéd
20km női: Ivana Renics  Zagreb
20km férfi: Venyercsán Bence Bp 
Honvéd.
Sajnos az idő az amatőrök rajtjára 
nagyon elromlott. Álljon itt azok 
neve, akik a szakadó esőben is vál-
lalták a megmérettetést:Bónnyai 
Emma, Bónnyai Lóránt, Peti Mar-
cell, Pásztóhy László, Niedert 
Katalin,Bonnyai Erika, Tóthné Do-
bos Éva, Taar Ilona.

Gyalogló Verseny Vasason!

TAEKWON-DO
edzések

November 3-tól

Kedd: 18.30–20.00-ig
Szerda: 18.30–20.00-ig

Edző: Nagy József 1 DAN
Helyszín: KOBEKO, 
Kossuth Műv. Ház
Búzakalász u. 47.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Sporthír 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 20633211

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.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését 
IKRAUSZ KFT

mérlegképes könyvelő, mérnök, 
felszámolási szakközgaszdász

Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.
Tel.: 06/30-820-5590 

mail:cseszti@freemail.hu

Apró
Mézvásár!

Kínálatunk: Vegyesméz: 1500Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg, 
Akácméz: 2000Ft/kg

Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II. Berkenyés u. 
32., Tel.: 06-30-939-2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Csöves kukoricát vásárolnék 
3-4 q-át/ úgy, hogy én letörném/ 
vagy nagy teherbírású, műszaki 
nélküli utánfutóra cserélném. 
Érdeklődni: 06-20-232-6931

eriKA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS. MASSZÁZS,
bejelentkezés alapján

72/267723, 0630 8245663
MűSZAKi viZSgA

gyors és korrekt ügyintésése
72/267723, 0630/8245661

pécsVasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház
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