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Juhász Gyula

Betlehemes ének
Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este 
A jászol almán, kis hajléktalan, 
Szelíd barmok közt, kedves bambinó,

Ó, emberek, gondoljatok ma rá: 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény 
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 
Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden várak s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

Minden kedves
olvasónak
békés ünnepeket,
és boldog új évet kíván,

a Sok Hírünk Van Szerkesztősége

és boldog új évet kíván,

In memorian 

Vókó János
Nyugalmazott

Címzetes
Iskolaigazgató

„Jelet hagyni, mint bicska vágta seb a fa eleven húsában. Megma-
radni a mérhetetlen, föl nem fogható végtelenben. Lélek marad-
ni: fény az éjben, hogy látva lássák, miért éltem. Minden dolog-
ban olyan jelet hagyni, ami engem tükröztet, elvégezni csak én 
tudhattam s megmaradni is jelként abban.”

(Bárdosi Német János)

Mély megrendüléssel hallottam a hírt, hogy „elmentél”, óriási űrt 
hagyva magad után.
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2  2015. decemberSok Hírünk Van

Vókó János 1940. december 8-án szü-
letett, Somogyon. Ide járt iskolába, majd 
a Tanárképző Főiskola magyar–történe-
lem–rajz szakán szerzett diplomát. A főis-
kola elvégzése után, 1963-ban Somogyra 
került tanítani, és haláláig itt dolgozott. 
Hívták sokfelé, de ő ragaszkodott a szülő-
földjéhez, melyről a következőket írja:

„Somogy a térképen elvész a Mecsek 
rengetegében, de mi, gyermekei bárhol 
is vagyunk, visszavágyunk hozzá, mert 
mindig hazahív erdős hajlatainak édes 
dallamossága. Ez a táj a mi legszűkebb 
hazánk. Ezért szeretjük földjét, a fölötte 
feszülő eget, madarai hajnali énekét és a 
közelgő estjét, melynek megnyúló árnyai 
alkonyatkor hazakísérnek bennünket.”

Kis falusi iskola, fala görbe, mállott, itt 
gyújtottad egykor a gyönge mécsvilágot. 
S oly fogyhatatlan volt hited, mint kút 
vize, vagy az ég csillaga csöndes éjsza-
kán: nem csuktál semmit, szabadon ki-
be járt hozzád, aki jött: mert tenyereden 
ott fénylett a tisztaság. S amivel lelked is 
tele volt, színültig töltve a szeretet, jóság 
és tudás poharával, szétosztottad közöt-
tünk. Megajándékozott téged a Teremtő 
a sok-sok elesett, de ott legbelül boldog 
és tiszta somogyi gyerekek szeretetének 
fogadására is, elhintve közöttük a szépet 
és a jót, mely által megerősödött lelkük 
egy életre szóló útravalót kapott.

Hitvallásod volt Zrínyi Miklós gondo-
lata: „Egy nemzetnél sem vagyunk alább-
valók.” Ebben a szellemben kapcsolódtál 
be a terület, a település, kulturális, sport, 
valamint a helytörténeti kutatómunkába.

Te indítottad útjára a Költészet napi 
szavalóversenyt, a Kazinczy szép kiej-
tési versenyt, melyek városi szintűek 
voltak, és melyeken Bertók László pécsi 
költő a zsűri elnökeként több alkalom-
mal is részt vett.

1975-ben a pécs-somogyi iskola igaz-
gatója lettél. Kollégáid tiszteltek, szeret-
tek, a gyerekek rajongtak érted. Verseket 
írtak, amelyekből egy színvonalas iro-
dalmi délutánt tartottak a szüleiknek. 
Tanóráid emlékezetesek maradtak még 
a mai ötvenéves korosztály számára is. 
Nem csak oktattál, elsősorban a saját pél-
dáddal neveltél. Olyan iskolai légkört te-
remtettél, amelyben a gyerekek szerettek 
iskolába járni. Vallottad, hogy minden 
gyereket a saját képességeinek megfele-
lő szintjére kell eljuttatni. Volt tanítvá-

nyaid kérésére felélesztetted az iskolai 
irodalmi szakkört – már felnőttekkel –, 
akik a település minden rendezvényén, 
ünnepélyén színvonalas műsort adtak.

Feldolgoztad József Attila, Radnóti 
Miklós életét, költészetét. Elkészítetted 
a Pécs irodalmi emlékhelyeit bemutató 
hangosított diaműsorát, melyet a város 
több iskolájában is bemutattál.

Baráti kapcsolat alakult ki közted és 
Bárdosi Német János költő között, aki-
nek munkásságát szintén feldolgoztad.

De sorolhatnám még a különböző 
bányásztémájú műsoraidat, melyekből 
legutóbb két bányászmártírra – Faitig 
Imre és Pernecker István – emlékezve 
rendeztél emlékestet. A Hősök-napi 
megemlékezéseket, augusztus 20-i mű-
soraidat, beszédeidet.

1990-ben, a rendszerváltás után ala-
pítottad meg a Pécs-Somogyi Kulturá-
lis és Környezetvédelmi Egyesületet, 
mely összefogta a település kulturális és 
sportéletét, melyből számos civil szer-
vezet jött létre.

Te indítottad útjára a Somogyi Tükör 
című helyi újságot és tervezted meg So-
mogy címerét. Az egyesület vezetőjeként 
visszaszerezted a település eredeti nevét, 
a Somogy nevet. Több cikluson keresz-
tül vezetője voltál a pécs-somogyi rész-
önkormányzatnak, s aki hozzád fordult 
segítségért, nem távozott üres kézzel.

A sport területén mindent megtettél, 
hogy a megfelelő feltételek meglegye-
nek. Mint a részönkormányzat vezetője 
meg tudtad szerezni a Pajtás utcában a 
két füves sportpályát, ahol május 1-jén 
és augusztus 20-án Szent István Kupa 
meccseket rendeztek a sportbizott-
ság vezetésével. Több városi kispályás 
labdarúgócsapat vett részt ezeken a 
mérkőzéseken. A győztesek kupákat, 
érmeket és Somogy címerével ellátott 
emléklapot kaptak. A mérkőzések után 
vidám hangulatú baráti beszélgetések-
kel folytatódott a nap.

Csak másért élt, a másét sohasem 
akarta, csupán a viharért nem járt a vi-
harban. Becsületes szívének becsületes 
jussát kereste a harcban.

Vallottad azt is: ki kell lépnünk önma-
gunkból, mert csak így tudunk mások-
nak is adni, mert aki semmit sem ad má-
soknak, annak másoktól sem jár semmi, 
azt elhullajtja az idő, mint a száraz levelét 

a fa. És mindezt együtt, mert a maga szár-
nyán egy madár sem száll túl magasra.

Egész pályafutásod alatt makacsul 
őrizted a lelked mélyében rejtőző hazai 
dombok, dűlők múlhatatlan szeretetét. 
Így születhetett meg több időszaki ki-
állítás után a XIX. sz. végi, XX. sz. eleji 
falusi életet megörökítő állandó Hely-
történeti Múzeum, a bányászmúltat 
őrző Bányászati Múzeum, valamint az 
iskola 100 éves évfordulójára készült 
Iskolatörténeti Múzeum. E három mú-
zeum anyagából időszaki kiállítás nyílt 
a Várostörténeti Múzeumban, valamint 
a Zsolnay Negyed E78 termében.

2006-ban a település 600 éves évfor-
dulóján jelent meg a Pécs-Somogy tör-
ténetét feldolgozó monográfia, melyet 
minden somogyi lakos ingyen vehetett 
kézbe. Ez a könyv arról szól: „hogy a 
szülőföld minden embernek talán a leg-
nagyobb élménye. A születéskor az első 
élmény és észlelet, a világ felfedezésének 
semmi mással nem pótolható öröme. Ké-
sőbb az ezernyi szállal magához vonzó és 
kötő emlékek sora, a gyermek-, az ifjú- és 
a felnőttkor világa. A mással össze nem 
hasonlítható tulajdonságokkal megáldott 
föld, táj, hegy, völgy, utca, ház, erdő, rét, 
fűszál és kődarab. A szomszédok, bará-
tok, ismerősök, iskola- és játszótársak 
ezernyi emlékekben rögzült, az emléke-
zet abroncsai által összetartott gondolati 
rendszere. És mindig magához húzó, el-
engedni soha nem tudó visszaölelő ké-
pessége”. (Dr. Szirtes Gábor kandidátus, 
a Pro Pannónia Kiadó igazgatója)

Ahogy Kölcsey írja: „…az emberi szere-
tet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége, 
oltár, atyáid által istennek építve, ház, hol 
az élet első örömeit ízleléd: föld, melynek 
gyümölcse feltáplált…”

A szakköri foglalkozásokon ismerték 
meg a gyerekek a könyv és a múzeumok 
anyagán keresztül Somogy múltját. Lévai 
Mónika, volt hon- és népismereti szakkö-
rös tanítványunk így emlékszik vissza:

„Köszönet
Sokunk nevében szeretnék gratulálni, 
és kifejezni hálánkat, amit kis falunkért 
tettek. Sok mindenért lehetne nekik kö-
szönetet mondani, most régebbre nyúló 
tapasztalásaimért mondanék köszöne-
tet, sok helyi lakos, gyerek, nevében, akik 
hasonlóan éreznek. Amikor ezt a fotót 
megláttam, melegség töltött el, hiszen 
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gyerekkori közös élményeink jutottak 
eszembe. Emlékszem a hon- és népisme-
reti szakkör számos alkalmára, amikor mi 
(sokan gyerekek) újdonságként éltük meg, 
hogy programok az iskolán kívül is, a kis 
falunkban is rendelkezésre állnak. Emlék-
szem, milyen jó csapat voltunk, összetartó, 
vidám csapat. Minden sütés, kirándulás, 
bográcsozás, a délutáni verselések, be-
szélgetések, versenyek, vidám pillanatok, 
megmaradtak emlékeimben, és a vissza-
jelzések alapján sokan vagyunk így ezzel.”

A szakkörös gyerekekkel felkerestük 
a település dűlőit, nevezetes helyeit, régi 
épületeit, s a kirándulások során színes 
őszi leveleket gyűjtöttünk. E lepréselt le-
velek mellé megtanítottad őket a japán 
haiku versek írására is. A kiránduláso-
kat mindig nyárssütés, játék követte, 
melyet a gyerekek nagyon szerettek.

Munkásságodnak e pár gondolat csu-
pán nagyon csekély töredéke, mert olyan 
sokrétű munkát végeztél, hogy egy élet 
nem elég, hogy feledjük (megfizessük 
vagy megháláljuk) ezeket az évtizedeket.

„Most már megállhatok:
Már-már minden emlék,
De mégis, ha újra,
Ha százszor születnék:
A jussáért küzdő
Lantos és parittyás,
Csak ugyanaz lennék.”

(Ady Endre)

Ha nem mi, lesz, aki helyettünk is sze-
ret, épít és arat még: gyermekeink és 
unokáink.

Sok terved volt még, amit szerettél 
volna megvalósítani. Sajnos a sors erre 
nem adott alkalmat, elszólított szerette-
id köréből, felfoghatatlan hirtelenséggel, 
óriási űrt hagyva magad után. De vigasz-
taljon bennünket az a tudat, hogy fiad, 
Vókó Tamás földrajz–testnevelő szakos 
tanár is itt, Somogyon tanít és folytatja 
munkásságodat. Jóságban, szeretetben, 
szellemiségében méltó utódod. Egész 
életműved a szívünkben, lelkünkben ve-
lünk van, biztatva bennünket újabb fel-
adatokra Somogy közösségeinek javára.

Munkásságod elismerését több ki-
tüntetés is jelzi.

• Pécs Város Érdemes Pedagógusa
• Pedagógus Aranydiploma
• Pécs Város Közművelődési Díja
• A Baranya Honismereti Egyesület 

Oklevele

„Nincs múlt idő, a múlt nem múlik el. 
Megőrizzük, ahogy a rég leégett erdők 
virágporát a tómeder iszapja. Ami volt, 
nem ér soha véget: megszűnik, és nem 
tud megszűnni mégse.” (Rakovszky Zsu-
zsa)

Alkotó ember voltál, és minden té-
ren, mindig a minőségre törekedtél. 
Minden elismerés és köszönet mellett 
megmaradtál szerénynek, türelmesnek, 
közvetlennek, a mindenki által tisztelt 
és szeretett igazgató bácsinak.

Drága Igazgató kollégám!
Nyugodj békében!
Örökké hűséges barátod és munkatársad:

Hámori Istvánné Eta

IN MEMORIAM

MATHEISZ JÁNOS 
1946-2015

„Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret,
Tüzes, gyors szíveket ad nekik, 
Ezek a tüzes szekerek”   

Ady Endre

Valóban Matheisz János beteg és „gyors 
szíve” azon a fáradt hirdi alkonyon, a 
búsongó, jajongó őszben néhány másod-
perc alatt megszűnt dobogni. A Füreden 
elvégzett nagy szívműtét fukar módon 
csupán hét évet ajándékozott az élni, al-
kotni akaró betegnek.

Matheisz János teljesítette a nagy író, 
gondolkodó Madách Imre intelmét: 

„Ember Küzd és bízva bízzál!”
Élete nemes küzdelem volt, túllépés a 

kudarcokon, harc a győzelmekért és új-
ra bízni és remélni. Ám soha nem lát-
szott rajta a gyengeség semmi nyoma, 
mindig erőt és optimizmust sugárzott, a 
biztonság és siker garanciája volt.

Kosztolányi gondolatát követve 
Matheisz János fény és hő volt, aki vilá-

gított sötétben és meleget adott a fagyos 
télben. Homlokán ott tündökölt a jel, 
hogy milliók közt az egyetlenegy, egye-
düli példány, aki nem születhet meg 
többé sosem, hisz szegény a „forgandó 
tündér szerencse, hogy újólag megte-
remtse”

Matheisz János az agrárvilág embere 
volt, főiskolai és egyetemi diplomákat 
szerzett, s a mezőgazdaságban töltött be 
vezető állásokat. Élete Hirdhez kötötte, 
szerette szülő faluját, így szívesen dol-
gozott a település fejlődéséért, szépülé-
séért. A részönkormányzatok megala-
kulásakor négy cikluson, tizenhat éven 
át választották meg a hirdiek tagnak, s 
így módjában állt dolgozni a közösség 
érdekeiért. Részese volt a régi hirdi cí-
mer újjászületésének, majd megjelení-
tésének a Templom kertben. Dolgozott 
a temető megvilágításáért, a világhábo-
rús emlékkereszt felújításáért és a Falu-
ház átalakításáért. Küzdött a gáz beve-
zetéséért, majd a szennyvízcsatorna 
rendszer megvalósításáért. Jelen volt az 
Idősek Karácsonyain, más ünnepélye-
ken ugyanúgy, mint a közösségi mun-
kálkodásokon. Rá mindig, mindenkor 
lehetett számítani, elsőként érkezett és a 
munka befejezése után távozott. Nem 

sajnálta a fáradságot, lelkesen szolgálta 
a lakosság igényeit. Hosszú, kitartó és 
eredményes részönkormányzati tevé-
kenységéért Pécs város kitüntetését ve-
hette át a Nemzeti Színházban. Jelenleg 
is tagja volt az ISPA Társulat Intéző Bi-
zottságának, ahol fontos feladatokat ol-
dott meg. 

Hűséges ember volt, Hű volt hazájá-
hoz, falujához és családjához egyaránt. 
Rajongva szerette feleségét és értelmes 
leányait, s bearanyozta napjait, a három 
drága unoka megszületése.

Nem a halálra készült, hanem az élet-
re, további tervek, elképzelések, vágyak 
megvalósítására. A halál akkor ragadta 
el, amikor még számos feladat magvaló-
sítása várt rá.

Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Mérnök Úr!
Drága Barátunk!

Kiváló személyiségedet, példás életedet, 
ragyogó eredményeidet szívünk melege 
őrzi.

Tóth Mihályné
képviselő társ
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(A vasasi kulturális élet fejlődése 13. rész)

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

SZÁMVETÉS
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Engedjék meg, hogy a 2015. esztendő 
utolsó lapszámában röviden beszámol-
jak az évben elvégzett munkákról, az 
elért eredményeinkről.

A törvényi előírások miatt 2015. évtől már 
nem működnek a városban, így település-
részeinken sem a  részönkormányzatok. 
Feladataikat egy  új szervezeti forma, a 
Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testü-
let vette át.  Az átalakulás során a területre 
juttatott támogatás mértéke és ennek 
Vasas-Somogy-Hird településrészek kö-
zötti felosztása, továbbá a választókörzeti 
keret mértéke változatlan maradt. Elszá-
molása a választókörzeti keretre vonatko-
zó szabályok alapján történik.

Létszámarányosan Vasas 2.078 eFt, 
Somogy 1.790 eFt és Hird 1.430 eFt tá-
mogatásban részesült. Ehhez 1,5 mFt 
választókörzeti keret társult.

Somogyban a közüzemi költségek kb. 
140 eFt-ba, a hirdi Faluház fenntartása 
kb. 400 eFt-ba került.

A fenntartási munkák elvégzésének 
támogatására átadásra került 1.438 eFt a 
Biokom részére. A tervezett munkák kö-
zül elkészült Vasason a Kút utca 4-6. sz. 
előtti útszakasz és a Somoska utca teljes 
hosszának kialakítása, mart aszfaltozása. 
Elkészült a „C” és „D” utcai átjáróban a 
lépcső javítása. A vasasi iskola kérésére 
egy kerékpár tárolót létesítettek. Sajnos a 
rossz idő beálltáig finanszírozási hiá-
nyosságok miatt még nem készült el a 
vasasi ABC bolt előtti-melletti tér rende-
zése, útburkolatának javítása. 

Somogyban a Csap utca felső szaka-
szán rendezésre kerültek a balesetveszé-
lyes, kiálló aknafedelek és az út martasz-
falt burkolatot kapott. Muromban a 
Gilice sor meredek, folyamatosan problé-
mát okozó útszakaszát rendezték és egy 
jó minőségű aszfaltszőnyeget terítettek. 
A Sas utca 19-21. sz. előtti útszakasz javí-
tása, továbbá az Iparos utca kiálló akna-
fedeleinek javítása folyamatban van. Még 
a 2014-es költségvetésből elkészült a Bá-
nyatelep 14. sz. ház melletti, átereszes, 
csapadékvizes árok felújítása is.

Hirden a Pór Bertalan utcában a már 
elfeledett hosszú járdát a közmunkások 
feltárták és a járda újjáépítése lassan be-
fejezéshez közeledik. Az orvosi rendelő 
előtt járda létesült, és a gépkocsi parkoló 
javítása is megtörtént. A Hadik András 
út elején egy kis játszóteret készítettek. 
Sajnos a hideg idő beállta miatt a Pázsit-
Harangvirág utcák aszfaltozása várat 
magára, lehetséges, hogy csak tavasszal 
lesz elvégezhető.

A közmunkások munkáját 1.517 eFt-
al támogattuk. Ebből az összegből a gé-
pek javítási, fenntartási költségeit fe-
dezték, számos eszközt, anyagot 
vásároltak a közterületek gondozási 
munkálatainak elvégzéséhez, szebbé té-
teléhez. A folyamatos igénybevétel pró-
bára teszi a gépeiket, ezért azok folya-
matos javítása, pótlása nélkülözhetetlen. 
Az ígéretek szerint a Biokom tavasszal 
két új fűkaszát vásárol számukra, de 
szükségesnek láttuk egy profi, nagytel-
jesítményű Stihl fűkasza beszerzését is 
214 eFt értékben.

A testület a helyi óvodákat és iskolá-
kat is támogatásban részesítette. A vasa-
si óvoda az udvarában végzett betono-
zási munkálatokhoz 200 eFt-ot kapott, a 
somogyi és hirdi óvoda 40-40 eFt-os 
támogatásban részesült. Az iskolák ösz-
szesen 350 eFt támogatást kaptak, de 
ezen felül a nyári napközi megtartásá-
hoz eszközbeszerzésre további 190 eFt-
ban részesültek.

Ez évben is megrendezésre kerülnek a 
települések idős lakósainak rendezett 
karácsonyi ünnepségek (350 v 520 eFt). 
Valószínűleg a Kodály Művelődési Ház 
felújítási munkálatainak elhúzódása mi-
att a somogyi karácsonyi ünnepséget 
idén nem tudjuk megtartani.

A település idősek napközi otthonai is 
támogatásban részesültek (80 eFt).

A településeinken igen kiterjedt a civil 
élet. Már 25 bejegyzett és egyéb civilszer-
vezet gazdagítja a településeink életét. 
Összesen 1.380 eFt támogatást kaptak. 
Ezen felül a Hirdi Nőegylet további 200 
eFt-ot kapott kifejezetten a hirdi falunap 
megrendezéséhez és a Bányász Zenekar 
jubileumi hangversenyének támogatásá-
hoz 40 eFt forrást biztosítottunk.

Mindhárom településen felállításra ke-
rült 1-1 db. streetball kosárlabda palánk.

Az újság terjedelmi korlátai miatt a kö-
vetkezőben csak felsorolás jelleggel köz-
löm a megvalósult eredményeket:

••• A Biokom folyamatosan végzi az utak 
kátyúzását
••• Az ISPA csatorna-beruházás szavatos-
sági javításait is folyamatosan végzik 
az alvállalkozók
••• A főutakon az útburkolati jeleket fel-
festették
••• Bethlen Gábor utcai buszmegállónál a 
lépcső korlátja elkészült
••• Az Erdőalja utcában új vízvezeték lé-
tesült, az útburkolatot leaszfaltozták
••• A Szövetkezet utca végében, az erdős 
területen is kiépült a szennyvízcsator-
na hálózat
••• A Zámor utcában elkészült a gyűjtő-
árok tisztítása és a 6-os út valamint a 
szántóföld alatti átvezetése egy csator-
nán keresztül a patakba. (13 mFt)
••• Lassan elkészül a Berze Nagy János 
Műv. Ház önálló víz- és csatornarákö-
tése.
••• Elvégezték a Szövetkezet utcai patak-
nál az omladozó támfal felújítását, ja-
vítását.
••• A Bányatelepen ledőlt támfal ideigle-
nes megtámasztása megtörtént, végle-
ges újjáépítése csak jövő évben várha-
tó (12 mFt)
••• A Bányateleptől délre folyó vízfolyás 
és a Belvárdi vízfolyás „M” utcai sza-
kaszának rendezését is elvégezték.
••• 2015. február 20-án Hoppál Péter kul-
túráért felelős államtitkár, Páva Zsolt 
polgármester és Riedl István bányaka-
pitány felavatta Vasason a „Lélek-
madár-Bányászhimnusz” emlékmű-
vet, amely a 1986 február 18-án, Vasas 
Bányán történt bányaszerencsétlenség 
magyar és lengyel áldozatainak állít 
örök emléket. Az emlékmű építését a 
Vasasi Szent Borbála Egyesület kezde-
ményezte és Magyarország Kormánya 
továbbá Pécs M. J. Város Önkormány-
zata finanszírozásából valósult meg. 
Az emlékművet az időközben elhunyt 
Prof. Dr. Bachmann Zoltán Kossuth 
díjas építész tervezte.
••• Bányatelepen és Rücker aknán közel 
300 mFt költségvetéssel lassan lezárul 
a „Lakhatási integrációt erősítő 
településrehabilitáció Pécs-Somogy 
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Bányatelepen és Rücker aknán” című  
DDOP-s projekt. Ennek keretében 
Rücker aknán a rossz állapotú lakóhá-
zakat lebontották. A lakók egy részét 

felújított Bányatelepi lakásokba, illetve 
meszesi és Hősök tere környéki laká-
sokba költöztették. A Bányatelepi ön-
kormányzati lakások víz- és szennyvíz 
bekötése is elkészült. A Kodály Műve-
lődési Ház felújítása a végéhez közele-
dik, a kivitelezési hiányosságok javítá-
sa és egyéb, a költségvetésben nem 
szereplő, ámde a működés szempont-
jából fontos felújítási munkák elvégzé-
se van még hátra. Az épületben to-
vábbra is helyet kap az idősek napközi 
otthona. A területen új játszótér épült, 
melyet a helyi lakosok tovább bővítet-
tek szabadidős eszközökkel. A helyiek 
kipucolták a „Mérnök kertet”, a terüle-
ten konyhakertet létesítettek. Az iskola 
aulája is felújításra került. A konzorci-
umi partnerek (Tegyünk Egymásért 
Egyesület és Máltai Szeretetszolgálat) 
számos szervezési, programszervezési, 
közösségfejlesztési, oktatási feladatot 
láttak el és helyben lakókat alkalmaz-

tak. A programok fenntartására öt 
éves kötelezettségük van.

A közmunkások munkáját csak dicsérni 
tudom, szorgalmas, kreatív munkájuk-
kal láthatóan javul a települések állapo-
ta. A rájuk bízott közterület fenntartási 
munkálatokon (fűnyírás, falevél gyűj-
tés, metszés stb.) túl már olyan szak-
munkát igénylő feladatokat is bevállal-
nak, amit csak jelentős ráfordításokkal 
lehetne elvégezni. A terjedelmi határo-
kat figyelembe véve itt is csak felsorolás-
sal élnék a teljesség igénye nélkül:

••• Sok száz méter csapadékvíz elvezető 
árok kiásása, tisztítása (Pl. vasasi és a 
somogyi bekötő út mentén, Mázsaház 
utca, Hirdi út stb.)
••• Illegális hulladéklerakók felszámolá-
sa, rendezése, bozótok irtása
••• Járólapokból járdák felújítása, készíté-
se ( Pl. Mázsaház u., Pór Bertalan u., 
Csarnok köz stb.)
••• Vasast Hirddel összekötő „Bölcsős” 
úton fagyérítést és bozótirtás végeztek
••• A Szövetkezet utca közepén lévő kis 
játszótérnél  bozótirtás, területrende-
zést végeztek.
••• Kivágott fákból több helyre padokat 
ácsoltak, hulladéktartót és virágtartót 
készítettek.
••• Használt gumiabroncsokból készíte-
nek egy partfalat a Legény utcai telep-
helyükön, ezáltal a telek  használható 
alapterülete megnőtt. Konténer lera-
kót létesítettek és a temetői parkoló is 
használhatóbbá vált. 

••• A Hadik András utcai játszótér kiala-
kításában jelentős szerepet vállaltak.
••• Pór Bertalan utcában feltárták a régi 
járdát és felújították.
••• „D” utcai volt barakk épület  helyén és 
a kapcsolódó partoldalon összegyűj-
tötték a szemetet, a terület feltöltését, 
bozótirtását elvégezték.
••• Felújították a hirdi sportpálya baleset-
veszélyes focikapuit.
••• Somogyi és a vasasi bekötőútra több 
száz darab bugás csörgőfát és kőrisfát 
telepítettek.

••• A munkájuk hatékonyságát növeli az 
a traktor, amit sikerült megszerezni-
ük. Ehhez szártépő és kultivátor adap-
terek is vannak.

Kedves Olvasók! Zárszóként engedjék 
meg, hogy magam és a Településrészi 
Testület tagjai nevében a közelgő ünne-
pek alkalmából békés, meghitt kará-
csonyt és eredményes, egészségben el-
töltött új esztendőt kívánjak a lap 
valamennyi olvasójának.

Huba Csaba

Olvasói levél

Utak és utcák Hirden 
az Ámorban és a Zártkertben

1. Az Ámorban, a pincesor előtti út neve: Kalász út. Átellenben, 
a 6-os út túloldalán lévő úté, Sziklavári út.

2. A zártkerti (vöröshegyi, hirdi-hegyi) utcák neve: 
a) - a 6-os úttól a Cseresznyés úton az újtemető felé haladva, 

balra, egymást követő sorrendben - Hangarózsa, Hortenzia, 
Tűztövis, Tiszafa – vele szemben, az út túlsó oldalán: Mag 
–, Tuja, Gránátalma. Utóbbi a Cseresznyés utat átszelve, 
balra az újtemető, jobbra a pécs-bátaszéki vasúton átívelő 
régi híd irányába visz.

b) Magnólia. - A Gránátalma utcának az újtemető felé eső ré-
szén – a 6-os úttól nézve - balra nyílik.

c) Zártkerti. A Szövőgyár utca és az egykori (homok szállítást 
szolgáló kis-) vasút nyomvonalának találkozásánál veszi 
kezdetét. 

Az önkormányzat, az utak elnevezését a 35/2012. (VI. 25.), az 
utcákét pedig a 7/2015. (III. 31.) rendeletével állapította meg. Az 
elnevezések 2012. június 26-tól, ill. 2015. március 31-től vannak 
érvényben.

Az utak és az utcák helyidegen nevet kaptak. A nevüket és a ti-
tulusukat tartalmazó táblákat, az utak esetében kb. fél éve, az 
utcákét cca. szeptember elején helyezték ki. Az utcanév-táblák 
csak a Cseresznyés út, a Gránátalma utca és a Szövőgyár utca 
felöl jelzik az utca létezését. Ellenkező végükön tábla nincs. (Az 
utakat illetően a táblák elhelyezkedésének mikéntjéről nincs tu-
domásom.) A Zártkerti utca névtábláján utca helyett út szerepel.

Rátkai Antal
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KoBeKo Hírek
Élménybeszámoló a II. Mester-tár és Egészségnapról
Második alkalommal rendeztük meg hagyományterem-
tő szándékkal rendezvényünket, melyen idén már szép 
számmal tudtuk bevonni a helyi mestereket, termelőket, 
alkotókat. A teljesség igénye nélkül volt kerámiakészítő, 
szőnyegszövő, mesekönyves, kisbútor készítő, virágkötő, 
gobelinkészítő, vattacukros. Meghívásunknak örömmel 
tett eleget a Napüdvözlet Egyesület is, akik szintén saját 
portékáikat, termesztett fűszereiket, teáikat kínálták. A 
napsütéses, szép idő kicsalogatott minket a szabadba így 
kint is és bent is voltak kitelepülök, ami nagyon jót tett a 
forgalomnak, mert a járókelők és a buszról leszálló emberek 
is benéztek hozzánk. A vendégeket óránkénti tombolasor-
solással is csábítottuk. A helyi sportcsoportok havi bérleteit 
és mesterek felajánlásait sorsoltuk ki a jelenlevők között. A 
nyereményekért mindössze egy kérdőívet kellett kitölteni, 
melyben az árusokkal kapcsolatos kérdések szerepeltek. 
Így is szerettük volna erősíteni a párbeszédet a helyi lako-
sok és mesterek között. Kisebb kiállítást is tartottunk olyan 
alkotók műveiből, akik bár szerettek volna, elfoglaltságaik 
miatt nem tudtak jelen lenni a kitelepülésen. 

A gyerekekre is gondoltunk. Ismét népszerű volt a csu-
hébaba készítés. Aki pedig mozgalmasabb elfoglaltságot 
keresett, az a trambulinon ugrálhatott akár egész nap. 

Nagy sikert arattak saját termékeink a KoBeKo matri-
cával ellátott savanyúságok, befőttek, lekvárok, kecsapok, 
ételízesítők. Ez az egyedi design nagy vevőcsalogatónak 
bizonyult. Legjobban a KoBeko wasabi névre elkeresztelt 
zöldpaprikából készült termékünk fogyott. 

Az egészség rész is nagyon változatos programot kínált. 
Egy mentőautó és egy tűzoltó autó is része volt a rendez-
vénynek. Meg lehetett tekinteni és beszélgetni a szakem-
berekkel. A mentősök és tűzoltók összefogása révén egy 
szimulált baleset által megtekinthettük mit tesznek, ho-
gyan dolgoznak ők, amikor mi bajba kerülünk. 

Úgy érezzük sikerült egy igazán helyieknek, helyiekről szó-
ló programot létrehozni, ahol résztvevők és látogatók is át-
érezhették milyen fontos az összefogás saját településünkön. 

Közösségi Kert-ÉSZ 
E havi programunkban egy mostanában egyre inkább fel-
lendülő témáról szerettünk volna előadást tartani. A kis-
termelői élelmiszer előállítás, értékesítés jogi szabályozá-
sát, valamint a helyi termelői piac nyitásával kapcsolatos 
tudnivalókat szerettük volna megosztani az érdeklődők-
kel. Ennek érdekében részt vettünk a Nemzeti Művelődé-
si Intézet szakmai fórumán. Viszont sajnos ez a hatalmas 
ismeretanyag nem volt alkalmas arra, hogy továbbadjuk 
másoknak. Így önálló kutatásba kezdtünk, felkeressük a 
már működő termelői piacokat és árusaikat, ismereteket 
gyűjtünk, és amikor számunkra is egyértelmű és világos 
lesz mikor mit kell tenni, hova kell fordulni máris meg-
osztjuk az információkat. A helyi termelői piac nyitásával 
kapcsolatosan várjuk azok jelentkezését, akik szívesen 
csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez. 

Ügyfélkapu tanácsadásaink keretében magánszemélyek 
számára igyekszünk minden problémára (pl. közszolgál-
tatás, költséghatékonyság, munkaügyi, jogi, pénzügyi, 
biztosítási, életvezetési, háztartási, stb.) megoldást találni. 
A számítógépes tanácsadás folytatódik, csütörtökönként 
17:30-tól várjuk felváltva a kezdő és haladó csoportokat. 
Jelenlegi témák: fájlkezelés (másolás, törlés, áthelyezés), 
szövegszerkesztés (Jegyzettömb, Word), különböző adat-
tárolók bemutatása (SD kártya, pendrive) és kezelése, ví-
rusvédelem, Facebook, Youtube, Gmail bemutatása, hasz-
nálatának gyakorlati ismertetése.

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. 

Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub 
Az új helyre költözött Tea-Házunk sok szeretettel várja 
a játszani, tanulni vágyó gyerekeket, fiatalokat. A gye-
rekek iskola után, vagy szabadidejükben látogathatnak 
el hozzánk, illetve iskolai keretek közt is lehetőség van 
osztályokkal, tanári kísérettel eljönni. Tea-Házunk révén 
a múlt hónapban eljutottunk Pécs egyik nívós cukrász-
dájába, ahol sok érdekes ízt kóstolhattunk. Emellett el-
mentünk a Szalma kiállításra, ahol különböző környezeti 
ártalmakról tanulhatott a klub. A Decemberi hónapban 
Mikulás bulit szervezünk a gyerekeknek, ahol tánccal és 
különféle játékokkal készülünk. Hasznos és érdekes in-
formációkkal, kézműves foglalkozással és havi kirándu-
lással várunk!
Időpont: kedd – péntek 16:00 – 19:00 
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Új helyszín: Vasasért Egyesület Székháza (7691 Pécs-Va-
sas, Bencze J. u. 6.)

Berze Ifjúsági Programok
Novemberben is sokan ellátogattak a Berze Nagy János Mű-
velődési Házba. A hónapban már sokan jöttek az újonnan 
felújított asztalokat felavatni. Új programokkal is várjuk a 
vendégeket, és karácsonyi páros darts versenyre is várjuk 
a jelentkezőket. Az év utolsó honapjában is számítunk a 
sportolni vágyó ifjúságra, hisz egy kis sport mindig kell!
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport) és szerda 
15:00 – 19:00 (ifjúsági klub)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

Megelőzzük a bűnt! 
A „Valamit tenni kell!” programban tudtunk lépni a „la-
kosság” irányában, konkrétam a Vasasi Iskola két felső 
osztályában került sor egy osztályfőnöki óra megtartására, 
ahol az „Internet veszélyei” témakört jártuk körül, illetőleg 
későbbi felhasználásra Igazgató Úrnak átadtunk egy CD-t 
és egy Módszertani útmutatót szintén az internet veszé-
lyei témakörben. Ezekkel az anyagot további osztályfőnöki 
órákon, „gyermekekre szabottan” lehet feldolgozni. 

Az INSZI Keleti Városrész II. Alapszolgáltatási Rész-
központjában (Somogy-Vasas-Hird) a 8. sz. Idősek klub-
jában, „D” utca 2-ben került sor időseket érintő előadásra, 
a bűncselekményekről, kiemelten a trükkös lopások ve-

szélyeiről, melyen 16 fő vett részt. Úgy gondolom, hogy a 
hasonló jellegű bűnmegelőzési munka nem lesz hiábavaló, 
reális, meglévő veszélyekre segít felkészülni. 

Az „Androméda…” megelőzési program elemünkkel 
kapcsolatban jelzem, hogy mind a somogyi, mind a hirdi 
polgárőrök nagy odafigyeléssel és gondos szervezéssel 
végzik munkájukat, az utóbbi csapat projektünk szerve-
zésében – nagyobb létszámmal – egy sikeres oktatási pe-
riódus után ezen a héten vizsgázik polgárőr ismeretekből.    

Érződik már az ünnepekre való készülődés – és nem-
csak a multik egyre bővülő áru- kínálatában, – hanem a 
különböző társadalmi szervezetek programjaiban is.

Bízunk benne, hogy mindenki számára zökkenőmentes 
lesz ez a készülődés.

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

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 – 140 Ft, A/3 – 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. 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

Fókuszban a civil szervezetek munkájának elismerése és az önkéntesek díjazás
Hagyományteremtő jelleggel keresünk olyan vállalko-
zásokat és támogatókat elismerésre, akik 2015-ben a 
legtöbbet tettek/teszik, adományoznak településein-
kért, Somogyért, Hirdét és Vasasért. A díjazottat sza-
vazás eredménye dönti el. A szavazatokat civil szerve-
zetek adhatják le december 8-ig bármilyen formában 
szervezetünk részére. 

Emellett a foglalkoztató civil szervezeteket arra kérjük, 
hogy vegyenek részt december 18-ai Szakmai napun-
kon és jelöljék elismerésre 2 önkéntesüket, meghálálva 
nagylelkű munkájukat, melyre nem sajnálták idejüket, 
energiájukat. 

Vasasért Egyesület, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
72/337-838, info@kobeko.hu
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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 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 
bibliaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 
- December 13. Vasárnap 11.00
- December 24. Csütörtök 15.00
- December 26. Szombat 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (12.05.)
Vasárnap (12.06.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (12.12.)
Vasárnap (12.13.)

–

11.30 Mise

–
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (12.19.)
Vasárnap (12.20.)

16.00 Liturgia

–

17.00 Mise

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (12.26.)
Vasárnap (12.27.)

11.30 Mise, 
boráldás

–

–

–

8,30 Mise

8.30 Liturgia

Szombat (01.02.)
Vasárnap (01.03.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Liturgia

Roráte szentmisék – –
Péntek

6.00 Mise

Decemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

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
Az év folyamán Ausztriából és Németországból kapott ado-
mányokból a vasasi óvodát egy fénymásolóval leptük meg, 
településeink rászorultjai között 5 db televíziót , oktatási in-
tézményeink között 15 db iskolatáskát osztottunk szét. A 
gyerekeknek 100 plüssfigurát, és egyéb játékokat osztottunk. 
A helyi Caritast télikabátokkal, a szekszárdi Német Színhá-
zat népviseleti ruhákkal támogattuk.

Egyesületünk december 15-én ( kedden 15 órakor isten-
tisztelettel kezdve tartja karácsonyi ünnepségét, tagjainkat 
szeretettel várjuk!

A Kolping házban december 16-tól január 31-ig téli szü-
netet tartunk.

Vezetőség

H I T É L E T

Somogy Vasas Hird
December 24. 
Szenteste 19.00 Liturgia 20.00 Liturgia 19.30 Mise

December 25. 
Karácsony 
December 26.

–

11.30 Mise, 
boráldás

11.30 Mise, 
boráldás

–

8.30 Liturgia
8.30 Mise, 
boráldás

December 31. 
Év végi hálaadás – – 16,00 Mise

Január 1. Szűz Mária 
Isten anyja, főünnep – – 16.00 Liturgia

Karácsonyi, ünnepi miserend

Meghívó A MSZB Vasasi Nyugdíjas Alapszervezete 
szeretettel várja tagjait a 2015. december 9-én

15 órakor tartandó taggyűlésére, a Bányászotthonba.
A Vezetőség
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A Vasasi óvoda mindennapjai
Óvodánk a nyári zárva tartás alatt sem volt csendes. 
Nem gyerekzsivaj töltötte meg az épületet, hanem az 
óvoda dolgozói szorgoskodtak, míg a gyerekek a szün-
időt élvezték. Tanév végén búcsút vettünk régi kedves 
vezetőnktől, Kondákor Ferencné (Györgyi néni)-től, 
helyébe Lobodáné Somlai Erika lépett.

A dolgozók és családtagjaik társadalmi munkájával 
sikerült az intézményben kialakítani egy irodahelységet. 
Átalakultak az öltözők,a Kistamás Gyuláné hagyatéká-
ból származó szekrények elegendő helyet biztosítanak 
eszközeink esztétikus és praktikus tárolására. Váratlan 
adomány révén kicserélhettük az óvodai fekhelyeket, 
korszerűbb és kényelmesebb ágyakon pihenhetnek ezen-
túl gyerekeink. Ezért a Pécs- Egyházmegye Katolikus 
Caritas alapítványának tartozunk köszönettel. Lecserél-
hettük az elavult intézményi táblánkat, Ragács Györgyi 
helyi keramikus esztétikus „ÓVODA” feliratot készített 
helyette, melyet nagy sajnálatunkra a kihelyezés után rö-
vid idő elteltével vandálok levertek az intézmény faláról. 

Mint eddig is, óvodánk szerves része kíván lenni 
a falu közösségi életének, ezért a szüreti mulatságot 
idén is megszerveztük, bevonva a vasasi fi atalságot és 
a szülőket egyaránt. Az idő nem kedvezett a szabadté-
ri programoknak, ezért a bálteremben zajlott a szín-
vonalas műsor. A színpadi világítás működtetéséért 
Tóth Péter villanyszerelőnek,a hangosítás biztosításá-
ért Temesi Gábornak szeretnénk köszönetet mondani. 

A rendezvény bevételét egy óvodai mozgásfejlesztő 
készlet „MOZGÁSKOTTA” vásárlására fordítottuk. 
Régóta szükségessé vált az óvoda udvarán levő beto-
nos terület felújítása, amely már balesetveszélyes volt. 
Huba Csaba képviselő úr hozzájárulásával sikerült a 
javításhoz szükséges anyagot megvásárolni, mely ösz-
szeget a fenntartó kiegészített.A munka elvégzéséhez 
nagy segítséget nyújtott Lukács János és fi a, Tibor, 
akik munkagéppel előkészítették a betonozáshoz a te-
repet. A nehéz fi zikai munkát igénylő beton elterítését 
Böhl János, Csonka Lajos, Klajbár Zoltán, Tiszberger 
Tamás, Gergics Krisztián, Górász József, Molnár Ist-
ván, Rózsa Bakacsi Ferenc és Gondos Róbert vállalta 
és végezte, melyért az óvoda dolgozói és a gyerekek is 
hálásak, és köszönik szépen.

Intézményünkben az idei tanévtől többféle délutáni 
programból választhatnak a gyerekek. Szinte minden 
napra jut valami érdekes és tartalmas tevékenység pl: Bo-
zsik program keretében foci edzés,megismerkedhetnek 
a moderntánc alapjaival, kedvet kaphatnak a könyvek-
hez a Meselámpa foglalkozáson. Tánctudásukat nem 
csak a kicsik, de az iskolások és a felnőttek is gyara-
píthatják az alapfokú Kolping művészeti iskolával való 
együttműködés jóvoltából.

Bízunk benne, hogy a jövőben is gyümölcsözően 
tudunk együttműködni a helyi vállalkozókkal és civil 
szervezetekkel.

Minden kedves olvasónknak Kellemes,
Áldott Ünnepeket kívánunk: óvoda dolgozói.

Vasasiak harca a Thommen légakna modelljének visszaszerzéséért
A történet ott kezdődött, hogy vala-
mikor a budapesti VIT-re készítet-
ték el e modell 50 cm-es változatát a 
vasasi gépészeti műhely ügyes dol-
gozói Frank Emil és Bodony Béla.  
Ezt fejlesztették tovább a bánya 
fennállásának századik évfordulójá-
ra a múlt század hatvanas éveiben. 
A vasasi gépészek és gyakorlaton ott 
dolgozó diákok gyártották le a 
Thommen légakna 2 (később Petőfi 
K-i légakna) emberléptékű modell-
jét. A modellt a Bányászotthon kert-
jében állították fel ott, ahol a na-
gyobb szabadtéri ünnepségek 
voltak, ott, ahol a bányásznapon jól 
érezték magukat, önfeledten szóra-
koztak az üzem dolgozói. Az üzemi 
ünnepségeken, ha valaki kitekintett 
az emeleti ablakból láthatta az akna 
vasszerkezetű modelljét. Díszlet-

ként szolgál a bányásznapi vidám 
kerti ünnepségekhez. A századik 
évforduló megünneplésekor is je-
lentős szerepe lehetett. Emellett az 
évfordulóra díszes érmét is verettek.

A bánya felszámolásakor a leltár-
ban szereplő mini aknát is pénzzé 
tette a felelőtlen anyagiasság. Egy volt 
üzemi dolgozó vette meg, ahogy 
mondani szokták bagóért. Az új tu-
lajdonosa egy távoli alföldi helységbe 
költözött. Amikor a Vasasi Szent Bor-
bála Egyesület vezetésének gondola-
taiban felmerült, hogy vissza kellene 
szerezni ezt a sokak számára ma már 
ereklyének számító létesítményt már 
csak csillagászati összegért volt eladó. 
A körülmények azonban változnak. 
Az aknamodell tulajdonosa elköltö-
zés előtt állt és már kész volt elfogad-
ható árért megválni ettől.

Időközben az állaga erősen lerom-
lott. A felújításhoz szükséges pénzt 
egy pályázaton sikerült megnyerni. 
Így a felújított értékes emlék ismét a 
vasasiak tulajdonába került. A Szt. 
Borbála Egyesület úgy döntött, hogy 
az általuk kialakított Szt. Borbála 
Emlékparkban helyezik el. Mint már 
több esetben az Egyesület aktív mag-
ja sok munkával alapozta és állította 
fel az aknamodellt. Az Emlékpark-
nak ezt az új, látványos létesítményét 
a Szent Borbála napi emlékünnepség 
keretében avatják fel.

Pécs, 2015. november
Dr. Biró József

Támogató a
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Dobsi Lajos, Rugós- bunyós, és tanítványaik a vasasi ringben- 
Pillanatképek a Vasasi Bányász Ökölvívó Szakosztály életéből
Valószínűleg már csak az idősebbek emlékeznek rá, hogy a 
Vasasi Bányásznak sikeres ökölvívó szakosztálya /is/ műkö-
dött a múlt század közepén. Ezekről az időkről beszélgettem 
Mayer Andrással, Finak Jánossal, Szekeres Istvánnal, Brauner 
Lászlóval, és Mészáros Zoltánnal.

1948-49-ben alakult meg a szakosztály, ahol még Dobsi 
Lajos és Mayer András is versenyző volt. 

14-15 éves fiúkkal kezd-
tek foglalkozni, de András 
bácsi elmondta, hogy ő 12 
évesen kezdett bokszolni, a 
versenysúlya 33,5 kg volt! 
Rendszeresen edzettek, és 
bemutató mérkőzéseket 
tartottak, hogy minél több 
fiatalt toborozzanak a csa-
patba. A megye III. osztály-
ban működtek, egyre sike-
resebben, de játszottak 

mérkőzést más megyeiekkel, pl. barcsiakkal is. Ez a csapat 
1954-ig működött. A szakosztály vezetője Kraft Ferenc, az 
edző Deák László volt. A szó jó értelmében amatőr csapat vol-
tak, csak munka mellett sportoltak, András bácsi meséli, hogy 
1954-ben, a területi bajnokság napján délelőtt dolgozott a bá-
nyában, és ezután ment versenyezni. Egyszer még törött bor-
dával is kénytelen volt kiállni, és ráadásul pont azon a helyen 
ütötték meg. Fájdalmában felkapta a térdét,ezért a mozdula-
tért le is léptették, mert szándékosnak tűnt. Így ragadt rá a 
Rugós-bunyós név. A bánya azért segítette a versenyzőket, 
utaztatással, teremmel, felszereléssel, jól esett a vezetőknek is 
hogy lehet dicsekedni a fiúkkal. A csapat több tagja a helyi 
focicsapatban is játszott, az is előfordult, hogy ökölvívás után, 
vagy előtt, még egy meccset is lejátszottak. Akkoriban az ököl-
vívás volt a sikeresebb, az ő mérkőzéseiken általában több né-
ző volt, néha a focibíró díját is a bokszolók állták, mert ott nem 
gyűlt össze elég pénz a belépőkből. A felnőtt csapat tagjai  
Keszler Béla, Mayer András, Palánki Mihály, Kengyel 
Ferenc,Grávics Ferenc, Kraft Ferenc, Lutz  Mihály/Tita/, 
Jazbinsek Antal,Jazbinsek  Alajos/Lujzi/ Dobsi Lajos,Várvizi 
László,Tordai Dénes, Kollár József, Komlós József Kiss István, 
Németh László, Hollósi László voltak.

Néhány év szünet után 1959-ben kezdtek újra edzeni, ver-
senyezni, ekkor már Dobsi Lajos lett az edző, Mayer András 
az ifjúsági korcsoportnál segédkezett neki. Ebben a csapatban 
volt többek között: Szekeres János/Boxi/, Kocsis István, 
Götlinger Ernő, Hoffercsik Sándor, Brauner László Finak Já-
nos, Zádori László, Grávics János,Lovász Győző, Somogyi 
István,Szekeres József, Solymosi László, Gyurica Pál, Szekeres 
István, Kabar József, Mészáros Zoltán, Bátai László, Schwebler 
Károly, Bárány János, Nyíri László./ Ugye sok köztük az isme-
rős név?/ Beszélgetőpartnereim még most is emlékeznek rá, 
hogy Dobsi Lajos mennyire szerette a gyerekeket, milyen jól 

tudott hatni rájuk, ki tudta hozni mindenkiből a legjobb tel-
jesítményt. Hetente háromszor volt edzés a vasasi Bányász-
otthon nagytermében, sokszor alig fértek el, annyian jöttek. 
Sokan pár hónapnál tovább nem bírták, de aki maradt, az 
eredményes versenyző lett. Kevés olyan egyesület volt, mint 
a Vasasi Bányász, amelyik minden súlycsoportban ki tudott 
állítani versenyzőt. Akkoriban volt külön Bányász-kupa soro-
zat, főleg ezeken jeleskedtek a vasasiak a tatabányai, oroszlá-
nyi, salgótarjáni, komlói ellenfelekkel szemben. Mészáros 
Zoltán 1960-ban és 61-ben kétszer volt országos bányász-baj-
nok, Finak János 1962-ben pedig ezüstérmes a bányász-baj-
nokságon. Szekeres János/Boxi/ 1960-ban a Baranya Kupa 
serdülő bajnoka lett, 1961-ben Salgótarjánban ezt 
mefgismételte. Az ajkai  csapatbajnokságról hét vasasi ver-
senyzőből hat éremmel jött haza! 

 Nagy rajongótáboruk volt, azt mesélik, hogy amikor a Bá-
nyászotthon nagytermében volt meccs, nem csak a terem, és a 
lépcsőház volt tele nézőkkel, hanem létrát támasztottak az 
emeleti ablakokhoz, és még oda is felmászott, akinek nem ju-
tott máshol hely! A versenyzők sokszor csak a hátsó csigalép-
csőn tudtak felmenni, akkora volt a tömeg. Máig emlékezetes 
jelenetek is előfordultak, pl. mikor Jazbinsek Toncsit az ellenfél 
szabálytalanul hátulról megütötte, az első sorban ülő édesapja 
a mankóját dobta be a küzdőtérre, szerencsére nem okozva ko-
moly sérülést. Akkoriban még lazábbak voltak a szabályok, 
nem volt védősisak, fogvédő, gyakrabban történtek sérülések, 
nem egyszer a mentő vitte el a gyengébben szereplő sportolót. 

Dobsi Lajos
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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

Viszlát tavasszal! 
Szoros meccsen elszenvedett vereséggel zárta az őszi 
szezont a Vasasi Bányász csapata, amely így a Baranya 
megyei bajnokság IV. osztályában a tizenegyedik he-
lyen tölti a téli szünetet. Az ősszel többször is balsze-
rencsés együttes tavasszal javíthat a helyezésen, hiszen 
néhány győzelemmel több csapatot is megelőzhet. 
Folytatás márciusban.

Megye IV., 11. Forduló:
 Majsi TSe – Bányász TC 1-0 (0-0)

A csapat köszöni a szurkolóknak a kitartó szurkolást, 
valamint támogatóinak, a Csaba Szódának,
a Vasasi Gyógyszertárnak és a Vali Boltnak

az együttműködést! 

Pedig  mindig orvos jelenlétében játszották a meccseket, ez 
már akkor is kötelező is volt. Kummer doktor és Pál doktor is 
szívesen, díjazás nélkül vállalta ezt a feladatot. Egyszer-kétszer 
kegyes csalás is megtörtént, ha az ellenfél sokkal jobban állt, és 
akármilyen kicsit is megsérült, a doktor urak szigorúan egész-
ségvédelmi okból nem engedték a meccs folytatását. A hangu-
lat is forróbb volt, néha az edzők is „ beszálltak a bunyóba” 
mint például az egyik bányásznapon, amikor Kabar József nem 
bírt magával, az edzője ütötte ki. Azok a régi szép idők.....

1963-ban a vasasi csapatot összevonták a pécs-szabolcsi és 
a komlói ökölvívó szakosztállyal, így alakult meg a Pécsi Bá-
nyász Ökölvívó Klub. Ezután már Újhegyen voltak az edzé-
sek, és Pécsen a hazai meccsek. A vasasiakra főként a jó ifjú-
sági szakosztály miatt volt szüksége az új egyesületnek, de a 
felnőttek is jól szerepeltek, pl. Mészáros Zoltán, Szekeres Já-
nos, és Kocsi?  

Az, hogy újra legyen önálló vasasi ökölvívó szakosztály, 
már csak álom, hiszen ehhez felszerelés, terem, edző, pénz 
stb. kellene. Nem is erre vágynak beszélgetőtársaim, de azt 
fájlalják, hogy aránylag kevés fiatal sportol, pedig most is len-
ne rá itt-ott lehetőség. Jót tenne az egészségüknek, az állóké-

pességüknek, növelné a fegyelmet, a kitartást. Aki valaha 
sportolt versenyszerűen, az tudja, miről beszélnek. Szeren-
csére ők még ma is többé-kevésbé egészségesek, kiegyensú-
lyozottak, és már csak a szép emlékek maradtak meg a ke-
mény meccsekből és edzésekből. Köszönjük, hogy 
megosztották az olvasókkal a régi élményeket, érdekes, új 
oldalukról ismerhettük meg a köztünk élő idősebb bányászo-
kat. További jó egészséget kívánunk! Hajrá Bányász!

Taar Ilona

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt sírkertben és a 6-os 
út melletti kereszt felújítására szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
eddig 380 000 Ft gyűlt össze. Így már elkezdődik a konkrét munka, melynek 
első lépése egy makett elkészítése. Ennek zsűriztetése a Művészetek Háza fel-
adata. A fenti összeg egy kereszt elkészítésére sem elégséges, ezért a Mecsek 
Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő adományukat. Egy 
alkotás elkészítésének realitása elérhető közelségbe került. Kérnénk szavazatuk-
kal döntsék el, melyik helyszínre kerüljön az első kereszt. Szavazni lehet 2016. 
január 5-e és 25-e között az alábbi email címen: hirdikeresztek@kobeko.hu

a számlaszám: 50300037-10604519

Áldott békés karácsonyt
és boldog új évet
kíván 
tagtársainak
a vasasi
Nyugdíjas
Szakszervezet
vezetősége

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 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.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

IKRAUSZ KFT
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!

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

MECSEK
TAKARÉK

Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban.
Jelen tájékoztaó nem minősül ajánlattételnek.

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

EBKM 2,75%

7691 Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. Tel.:72/337-434
7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49. Tel.:72/337-310

a betéti részre

TAKARÉK Kombinált Betét

HÍZÓK
ELADÓK

Ingyenes pucolással
06-30-452-4160

Képrejtvény
megfejtés

A múlt havi képrejtvény helyes megfej-
tése: a képen Somogyi Álltalános Iskola  
udvara valamikor a '60-as években. 
nyertes: Bocz Józsefné Faitig Rozália 
meszesi lakos. Gratulálunk!, a nyere-
ményét átveheti a patikában.
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Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban.
Jelen tájékoztaó nem minősül ajánlattételnek.

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

EBKM 2,75%

7691 Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. Tel.:72/337-434
7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49. Tel.:72/337-310

a betéti részre

TAKARÉK Kombinált Betét


