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MEGHíVÓ
A Mecseki Munkástanácsok Szövetsége, a Vasasi Szent Borbála 

Egyesület a Bányász Érdekvédelmi Kultúrális Egyesület
tisztelettel és szeretettel meghívja 

2016. április 28-án 15-órakor kezdődő 
Munkabalesetek Áldozatainak XV. Pécs-Baranyai Emlék-
napjára, valamint a vasasi fejtésomlás 30. évfordulójára

Pécs-Vasas „Lélekmadár-Bányászhimnusz” Emlékmű
(Eső esetén a Bányászotthon díszterme, Pécs-Vasas, „D.“ u. 1.)

Program: 
14,45 Térzene: Vasasi Bányász Fúvószenekar
15,00 Köszöntők: Ruzsicsics Ferenc, Vasasi Szent Borbála 

Egyesület elnöke; Molnár Ferenc, Bányászok Érdekvédelmi 
Kulturális Egyesület elnöke; Perényi József, Mecseki Munkás-
tanácsok Szövetségének elnöke

Ének: Berze nagy János népdalkar Tisztelet a bányász szaknak
Megemlékezések: Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtit-

kár; dr. Simon Attila István, munkaerőpiacért felelős helyet-
tes államtitkár; Palkovics Imre, Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke; Andrzej Kalinowski Lengyel konzul

Ének: Bányászszív dalcsapat (Tizenegy bányász, emlékdal)
Ima a munkabalesetesek áldozataiért: Dohány Zoltán 

c.kanonok, esperes-plébános
Koszorúzás: Vasasi Bányász Fúvószenekar
Bányászhimnusz: Vasasi Bányász Fúvószenekar

Szerettel várunk minden érdeklődőt a Szervezők

Tisztelt Megemlékező!
A Pécs-Somogyi Kulturális és Környezet-
védelmi Egyesület Irodalmi köre Vókó 
 János ny. címzetes iskolaigazgató utolsó 
munkája tiszteletére zenés irodalmi em-
lékestet rendez a KoBeKo (Falusi Kossuth 
Műv. Ház.) 
Időpont: 2016 április 16. 16 óra.

Szeretettel várunk minden irodalom 
szerető és Vókó Jánost tisztelőit a meg-
emlékező eseményre.

 Pécs 2014-2020 közötti 
városfejlesztési program-

jának előkészületei
Még a 2015. évben elkészült  Pécs város In-
tegrált Területi Programja (ITP). Ez a doku-
mentum tartalmazza azokat az elkép-
zeléseket, irányvonalakat és célrendszereket, 
amely alapján a 2020-ig tartó fejlesztési pro-
gramok tervezésre, kidolgozásra kerülnek. A 
program elemeinek kidolgozása jó ütemben 
halad, a kiírásra kerülő pályázatok beadása 
megkezdődött. A Pécs városát érintő, rend-
kívül szerteágazó és terjedelmes projekt is-
mertetésére nem tudok vállalkozni az újság 
terjedelmi korlátai miatt, de a településein-
ket érintő fejlesztési elképzelésekről, 
megvalósulásokról folyamatosan be fogok 
számolni.

A 2016 március 17-i Közgyűlés öt, a 
településeinket is érintő fejlesztésről hozott 
határozatot: 
1. Teljes felújításra kerül a 6544 és 6545 sz. 

út, vagyis a vasasi bekötőút 6-os főút és 
régi 6-os út közötti szakasza és tovább a 
régi 6-os út útkereszteződéstől a Kender-
gyári buszforduló közötti szakasza. Ennek 
költsége 167 mFt, amely tartalmazza a ter-
vezési, közbeszerzési, építési, műszaki el-
lenőri, marketing, projektmenedzsment, 
szakhatósági díjak költségeit és még tarta-
lék összeget is.

2. Vasasi óvoda felújítása, ami természetesen 
a Kultúrotthon épületének teljes külső és 
belső korszerűsítését jelenti. A projekt tar-
talma: orvosi, elkülönítő helyiség kialakí-
tása, akadálymentesítés, az épület külső 
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső 
burkolatok cseréje, helyiségek és illemhe-
lyek felújítása, fűtési és melegvíz-ellátás, 
továbbá szükség szerint az elektromos há-
lózat korszerűsítése. Megvalósul az óvoda 
konyhájának belső építészeti, gépészeti 
felújítása is. Megújításra kerül még az 
óvoda udvara és udvari játékok kerülnek 

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2016. ÁPRILIS • X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

www.shvonline.hu

ok
o m o g y asa s

írünk anS VH VHS ird



2  2016. áprilisSok Hírünk Van

elhelyezésre. Az óvoda működéséhez szükséges esz-
közök beszerzését és részbeni cseréjét is tartalmazza 
a program. Összköltsége: 140 mFt

3. Hirdi óvoda teljes felújítása. A projekt tartalma meg-
egyezik a vasasi óvodánál leírtakkal és ehhez kapcso-
lódóan a tető felújítása is része a programnak.

4. A 2015 novemberében  zárult le a „Lakhatási integ-
rációt erősítő település-rehabilitáció Pécs-Somogy 
Bányatelepen és Rücker-aknán” című DDOP-s 
program. A program során felújították a Kodály 
Művelődési Házat, az Idősek klubját, az iskola aulá-
ját, elkészült egy új játszótér, több útszakasz és vízel-
vezető árok felújításra került, a Rücker aknai 
szegregátumot felszámolták, a romos lakóépületeket 
lebontották és az itt élők felújított önk.-i lakásokhoz 
jutottak Meszes környékén és a somogyi Bányatele-
pen. A bányatelepi önkormányzati lakásokba bekö-
tésre került az új ivóvíz- és csatorna-hálózat. A 
program ideje alatt számtalan gyerek, közösségi és 
felzárkóztató program valósult meg. 

 

A város elkötelezett abban, hogy a város területén 
lévő szegregátumok felszámolásra kerüljenek és a 
szegregált területen élők foglakoztatása, iskolázott-

sága, társadalmi beilleszkedése, felzárkóztatása és a 
közösségi élet folyamatosan fejlődjön.
 A korábbi program folytatásaként újabb szociális 
városrehabilitációs program elindítását, a leszakadó 
városrészek rehabilitációját kezdi meg a város „A 
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok (városrehabilitációs 
soft) tevékenységek” címmel. A program Pécs-So-
mogyot, Pécsbányatelepet, György-telepet és Hősök 
tere környékét érinti. A somogyi program megvaló-
sításában továbbra is aktív résztvevőként, konzorci-
umi partnerként fog közreműködni a Tegyünk Egy-
másért Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat. Az 
egész programra 190 mFt fog rendelkezésre állni, 
ebből a Tegyünk Egymásért Egyesületnek 21,169 
mFt-ból kell gazdálkodnia és a Máltai Szeretetszol-
gálat 106 mFt-os költségvetéséből a Somogyra eső 
rész is ezen a területen fog realizálódni. 

5. Nem számszerűsíthető, de nagy valószínűséggel a 
településeinket is érintheti a „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében” c. fejlesztés is. A program alapve-
tően a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatá-
sát, foglalkoztathatóságának javítását támogatja 
(bértámogatás-típusú eszközök, képzési célú támo-
gatások, információ szolgáltatás és a mobilitás, 
munkába járás támogatása) A végső cél az , hogy 
mintegy 200-250 fő tartós foglakoztatása valósuljon 
meg.

  Konzorciumi partnerek: Pécs M.J. Város Önkor-
mányzata, Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs-
Baranya Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

  Azok a városrészek, ahol már folyt szoc. 
városrehabilitációs program, nagy valószínűséggel 
előnyt fognak élvezni, mert már az ehhez szükséges 
adatok rendelkezésre állnak.

A Pécs2020 program kapcsán a fentieken túl a települ-
éseinket érintően több fejlesztés is körvonalazódik, de 
erről még korai lenne írni. A későbbi újságok hasáb-
jain folyamatosan szeretném tájékoztatni a települé-
seinken élőket a tervezett és megvalósult fejlesztésekről.

Huba Csaba

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
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EGy HIMESHáZI GRáNER KüZDELMES éLETE
A második világháború vége, nem mindenkinek hozott felszabadulást és békét. Sok német nemzetiségű magyar csa-
lád lett kárvallottja a győztes hatalmak döntéseinek, sokuktól elvették mindenüket, Herich Gáspár, vagyis Gazsi bácsi 
családjától is. Történetével a második világháború utáni évekbe kalauzol vissza bennünket. élete küzdelmes, tisztes-
séges és kemény munkával telt, volt állatgondozó, hídépítő, lovászfiú, csillés, vájár, újoncoktató, diszpécser, biztonság-
technikai vezető, negyven évet dolgozott a vasasi Petőfi-aknán, ahonnan 1986-ban ment nyugdíjba. 

Gazsi bácsi élete nem mindenna-
pi történet. Himesházán született, 
gyermekkorát is ott élte. édesany-
ja fiatalon meghalt, de szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy édesap-
ja második házassága jól sikerült, 
így mostohaanyja úgy nevelte őt is, 
mintha saját gyermeke lett volna. 
Tizenhét éves korában, 1945 őszén 
kezdődtek életének egyik legna-
gyobb megpróbáltatásai. Himes-
házára hatvan bukovinai csángó 
családot telepítettek be, az onnan 
kitelepített hatvan német származá-
sú család helyére. Sajnos Gazsi bácsi 
és családja is beleesett a kitelepítettek 
közé, és így pár óra leforgása alatt el-
veszítették minden vagyonukat. éjjel 
2 órakor álmunkból ébresztette őket 
a karhatalom, akik azonnali hatállyal 
kitelepítették őket, csak annyi holmit 
vihettek magukkal, ami egy bőrönd-
be elfért, a házukat és minden más 
ott maradt értéktárgyukat egy bete-
lepített csángó család kapta meg, mi-
közben ők nincstelenné váltak, csak 
az életüket hagyták meg.

Még aznap éjjel Himesházáról 
Pécsváradra kellett gyalogolniuk (kb. 
20 km), ahol vagonokkal szállították 
őket Pécsre egy katolikus tulajdonban 
lévő iskolaépületbe, amit az akkori 
hatalom, internálótáborként hasz-
nált. Az elszállásoltak között voltak 
orosz és német katonák, és minden-
féle számkivetett emberek. Másnap 
már a szovjetek számára fenntartott 
Pécs melletti Trisz-pusztai sertéste-

lepre vitték őket, ahol kényszermun-
kát végeztettek velük. Pár hét múlva 
már a sáregresi hídhoz vitték őket 
vasutat építeni, ahol  ismét akara-
tuk ellenére dolgoztatták őket. Ezt 
a munkát három hónapig végezték, 
amikor megtudták, hogy hamarosan 
ki akarják deportálni őket Németor-
szágba, de ezt már nem várták meg, 
mert az első adandó alkalommal 
megszöktek, és az eddig együtt dol-
gozó sorstársak a szélrózsa minden 
irányába szétszóródtak. Gazsi bácsi 
rokonoknál, nagyszülőknél és a bé-
kén hagyott német származású em-
bereknél tudta meghúzni magát egy 
ideig, míg el nem múlt a vész. Ez az 
idő, ami kb. fél évig tartott, egyszer 
csak véget ért. Mostohaanyja javas-
latára, aki vasasi péknél dolgozott, 
és tudta, hogy ő ért a lovakhoz, be-
ajánlotta egy fuvaroshoz, így kapott 
munkát Vasason egy bizonyos Mar-
ton József nevű fuvarosnál, akinél 80 
Ft/havi fizetést, szállást és kosztot ka-
pott. Lovas kocsival szállították a fát, 
a szenet, és a bort. Egy alkalommal, 
mikor Hosszúhetényből hoztak egy 
hordó bort a szomjazó bányászok-
nak, egyik velük utazó sváb gráner 
mondta neki: „Te, gyerök, hát te mé’ 
nem gyössz le a banyaba dógózni? 
Azok jól keresnek ám, meg ott sok 
sváb embör van, jó kigyüssz velük.” 
Gazsi bácsi hallgatott rá, és mivel 
fuvarozásai alkalmával is már össze-
ismerkedett sok bányásszal, és már 
ők is invitálták, hát rászánta magát, 
és tizenkilenc éves korában lement 
a bányába dolgozni. Az akkori DGT 
(Duna-Gőzhajózási Társaság) elég jól 
megfizette dolgozóit, kezdő fizetése 
csillésként 650 forint volt, ami az ak-
kori viszonyok közt jónak számított. 
Hamarosan kapott a bányától egy 
szolgálati lakást a D utcában, ahová el 
tudta hozni nagymamáját és féltestvér 
húgát is. A bányánál volt lehetőség a 

továbblépésre. Mivel csak hat elemije 
volt, ezért először el kellett végeznie a 
hiányzó két osztályt, hogy meglegyen 
a nyolc osztálya, amiben Huba János 
tanár úr volt a segítségére. Ezután 
már elvégezhette a segédvájári, vájári 
iskolát, majd hamarosan a bányaipari 
technikumot is. Vájárként már 3000 
forintot keresett. Így már megvolt 
minden alap ahhoz, hogy gondol-
hasson a családalapításra. Későbbi 
feleségét, Ilonka nénit is lent a bá-
nyában ismerte meg, ugyanis abban 
az időben még nők is dolgozhattak 
a földalatt. 1954 őszén nősült, négy 
lánygyermekük, nyolc unokájuk, és 
mára már négy dédunokájuk szüle-
tett. A ’70-es években diszpécserként, 
majd a biztonságtechnikai osztályon, 
azután pedig újoncoktatóként is dol-
gozott, 1986-ban pedig innen ment 
nyugdíjba. Nyugdíjaséveiben a kert 
művelése, a ház szépítése és az uno-
kái okoztak örömet neki. Sajnos az 
utóbbi években egészségi állapota 
nagyon megromlott, ezért csak ott-
hon tud tartózkodni, ápolásban a lá-
nyai vannak segítségére.

U.I.: Ezt a riportot március 19-én 
szombaton készítettem Gazsi bácsival. 
Aznap még megbeszéltem vele, hogy a 
következő hét közepén jelentkezem a 
kinyomtatott írással, azért hogy eltud-
ja olvasni a cikket az újság megjelenése 
előtt, ugyanakkor szerettem volna még 
egyszer megköszönni, hogy elvállata 
ezt a riportot. Sajnos ez már nem volt 
lehetséges. Pár nappal a riport elkészí-
tése után kaptam a szomorú hírt, hogy 
2016. március 23-án éjjel 88 éves korá-
ban csendesen elhunyt. Temetése 2016. 
április 7-én 13.30-kor lesz a vasasi te-
metőben. Családjának őszinte részvétet, 
számára pedig egy megkésett utolsó Jó-
SzErEnCSéT-et kívánok magam és a 
szerkesztőség nevében, 

Bocz József
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Projektzárás a KoBeKo-ban
NCTA – 2014 – 10761 – C 
„Egy a piszkos 12-ből: Jó szeren-
csével építjük a közösséget!”

Az együttműködési és érdekérvé-
nyesítési kezdeményezéseken túl-
menően, olyan közösségi események 
valósultak meg, ahol az egészen pi-
ciktől, a családokon keresztül az idő-
sekig, mindenki talált számára meg-
felelő programot és szolgáltatást. 
Nagy hangsúlyt fektettünk a kicsik 
és nagyok bűnmegelőzési ismerete-
ire, illetve a polgárőrök okleveles is-
meretekre tehettek szert, ezzel bővít-
ve szakmai tudásukat.

A gyerekek klubprogramjai ren-
geteg kézműves tevékenységet és 
élményszerző barangolást kínált. 
A fiatalok hétvégente összemérték 
darts és csocsó tudásukat vagy épp 
hosszú órákig társasjátékoztak. 

Számos ügyben biztosítottunk 
egyéni és csoportos tanácsadást 
szervezetek és magánszemélyek ré-
szére is. A paletta igen széles volt, 
érintve a civil, üzleti, ifjúsági, pá-
lyázati, jogi, egészségügyi és egyéb 
témaköröket. 

A kerti praktikák és tapasztalat-
csere mellett nem csak számítógé-
pes ismeretekre tehettek szert, de 
számos családi és mozgásos prog-
ramot is kínáltunk. 

Helyi mesterek mutatkoztak be, 
több alkalommal tették közszem-
lére portékájukat, műveiket, ahol 
nem csak megcsodálni, de vásárol-
ni is volt lehetőség és mely kiváló 
alapja a Helyi Termelői Piac meg-
gyökerezésének. 

Hagyományteremtő jelleggel indí-
tottuk útjára azt a kezdeményezést, 
ahol év végén olyan helyi vállalkozót 
díjaztunk a „CsupaSzív vándoRkupa” 
keretében, aki legtöbbet tett a telepü-
lésekért és önkénteseket ismertünk 
el a „Próbáld ki, hogy milyen sokat 
adsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz 
J” program keretében. 

A helyi programok rendszerezé-
sére negyedévente jelentettük meg 
Kalendárka programgyűjteményün-
ket a Sok Hírünk Van havilapunk-
ban. 

Az érdekérvényesítés jegyében a 
helyi problémák felderítése és az arra 
tett megoldási javaslatokra Jövőku-
tató műhelyt hoztunk létre, melynek 
eredményét egy Cselekvési terv és 
Hatástanulmány foglalja össze. 

Eltökéltük azt is, hogy össze-
gyűjtjük az itt található mestereket, 
értékeket. és, hogy mire büszke 
Somogy, Vasas és Hird? Hát ennek 
eredményét tartja a kedves Olvasó 
a kezében. Reméljük, elnyertük tet-
szését és Ön is büszke a helyi érté-
kekre. 

Jelen projekt 2015. március 1. és 
2016. április 30. között valósult meg 
Pécs peremkerületeiben Somogy-
Vasas-Hird településeken, utolsó 
hónapban már főként csak az ad-
minisztrációs kötelezettségeknek 
teszünk eleget. 

Ebben az időszakban 8 féle ta-
nácsadást és műhelyt tartottunk, 3 
gyermek és ifjúsági klubot, 9 kap-
csolódó tevékenységet és 13 ren-
dezvényt valósítottunk meg több, 
mint 2500 fő részvételével.  

Néhány programot továbbra is 
folytatunk, többek között az ifjúsá-
gi klubokat:

Tea- Ház gyermek és ifjúsági klub 
A márciusi hónap a Tea- Ház moz-
galmas volt. A teremből a gyere-
kekkel közösen leszedtük a farsangi 
dekorációt. Csodálatos hóvirágokat 
és tavaszi virágokat készítettünk 
papírból. A Berze Ifjúsági klubbal 
közösen filmet néztünk és Március 
15-re szép kokárdákat készítettünk. 
Ebben a hónapban is szülinapoz-
tunk, amit finom házi tortával ün-
nepeltünk meg. Húsvéti kézműves 

délutánon is részt vettünk a Kossuth 
Művelődési Házban, ahol a húsvét-
hoz kapcsolódó kézműves dolgokat 
készítettünk. A Tea- Házban festet-
tünk tojásokat is, a gyerekek örömé-
re. Kirándulni is voltunk a Székes-
egyházban és a Cella Septichoraban, 
ahol nagyon sok szép látnivalóval 
gazdagodtak a gyerekek. A Szent 
István téren megnéztük a szökőku-
tat és egy nagyot sétáltunk a szép 
tavaszi időben. Sok változatos prog-
ramunk volt, amin a gyerekek nagy 
lelkesedéssel vettek rész.
Időpont: kedd – péntek 16:00 – 
19:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület 
Székháza (7691 Pécs-Vasas,  
Bencze J. u. 6.)
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Berze Ifjúsági Programok Gyula 
– összefoglaló a teljes programról
Március hónapban is sokan ellá-
togattak a Berze Ifjúsági klubba. A 
hónapban volt egy darts előadás, 
ami sok embert megmozgatott, 
köszönet Bozsok Attilának. Ver-
senyre is sor került, ami nagyon jó 
hangulatban zajlott, gratulálunk az 
első helyezettnek Horváth Gábor 
„Scooternek”! Az évben lesznek 
még versenyek, amire várjuk a lel-
kes amatőröket, soha nem késő el-
kezdeni! Következő verseny április 

16! Sok szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, és a hétköznapokban is 
a sportolni vágyó ifjúságot, hisz egy 
kis sport mindig kell!
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 
(sport) és szerda 15:00 – 19:00 (if-
júsági klub)

Helyszín:
Berze Művelődési Ház 

Programjaink ingyenesen 
vehetők igénybe, többségük 

a Kossuth Művelődési Házban 
valósultak meg. 

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/Nor-
vég Civil Támogatási Alap támoga-

tásával valósul meg. 
www.norvegcivilalap.hu

A somogyi Bányatelep utcái nevet kaptak
A somogyi Bányatelepen a házsorok külön utcákat képeznek és ezeknek az utcáknak mindeddig nem volt elne-
vezése. A házak címzésénél a „Bányatelep” elnevezést és egy házszámot használtak. Ez gyakran okozott problé-
mát a közigazgatásban, a postai küldemények kézbesítésénél.

A közterület elnevezések tekinteté-
ben 2015. január 1-jével hatályba 
lépett a központi címregiszterről és 
címkezelésről szóló 345/2014. 
(XII.23.) Kormányrendelet. A Kor-
mányrendelet célja, hogy egy köz-
ponti egységes és teljes címregisz-
tert hozzon létre Magyarországon, 
ezzel lényegesen megkönnyítve a 
közigazgatás adminisztratív folya-
matait. Magyarországon a közigaz-
gatás nem rendelkezett egységes, 
központi, az ország valamennyi cí-
mét lefedő címadatbázissal. Ezekről 
különböző, elkülönült jogszabályok 
rendelkeztek, ezért a címkezelés 
nem volt egységes és teljes. A fenti 
jogszabályok hatálybalépésével egy 
időben — 2015. január 1-jén — lé-

pett hatályba a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, amelynek 14/A. 
§-a alapján minden belterületi és 
olyan külterületi közterületet el kell 
nevezni, amely olyan ingatlanhoz 
vezet, amelyen az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló tör-
vény szerinti épület található.
A fenti jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelés indokolja a Pécs-Somogy 
Bányatelep településrész több név 
nélküli utcát magába foglaló és ennek 
eredményeképpen kialakult sajátos 
házszámkiosztással rendelkező lakó-
telep címrendezését, amely Pécs Vá-
ros Közterületjegyzékében Vasas I. 
Bányatelep néven szerepel. A DDOP-
4.1.2/B-13-2014-0006 azonosító szá-

mú, „Lakhatási integrációt erősítő 
település-rehabilitáció Pécs-Somogy 
Bányatelepen és Rücker-aknán” című 
projekt végrehajtása kertében, a Pécs-
Somogy Bányatelep lakói részéről ja-
vaslat érkezett a lakótelepen belül el-
helyezkedő, összesen 8 db. utca 
elnevezésére. A Máltai Szeretetszol-
gálat közreműködésével a Bányatele-
pen élő helyi lakosság aktív részvéte-
lével az alábbi javaslatok kerültek 
megfogalmazásra: Szenes utca, Tám-
fa utca, Fatér utca, Süveg utca, Bá-
nyászlámpa utca, Vargánya utca, 
Kereszt utca, Dombos utca. Az el-
nevezéssel párhuzamosan Pécs Város 
közterületjegyzékéből a Vasas I. Bá-
nyatelep megnevezés törlésre kerül.

Huba Csaba

Számítógépes tanácsadás a Kossuth Művelődési Házban.
Úgy érzi kimaradt valamiből, de sze-
retné megtanulni? Mi lassan, érthető-
en segítünk elsajátítani azokat az alap-
vető számítógépes és internetes 
ismereteket, amelyekre Önnek szüksé-
ge lehet a mindennapokban.  A ta-
nácsadás célja, hogy akik szükségét 

érzik, megkapják a megfelelő tudást és 
gyakorlatot, ami elég, hogy Ők is él-
vezhessék a számítógép és internet 
adta előnyöket. A programok temati-
kusan zajlanak létszámtól függően 
egy, avagy két hetente két órában a 
Kossuth Művelődési Házban. Minden 

nagyobb témát körbe járunk, az elmé-
leti alapoktól a gyakorlati ismertetésig.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az 
info@kobeko.hu email címen, vagy a 
(+36) 72/337-838-as telefonszámon 
lehet.

Várunk minden kedves érdeklődőt.
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Így éljük a napjainkat a Keleti Városrészi Óvoda Somogyi 
Tagóvodájában, Pécs – Somogy, Bányatelep u. 19. sz. alatt

Tisztelt Szerkesztőség!
Sok Hírünk Van! A Somogyi óvodában, tavaly óta számos vál-
tozást éltünk meg, íme egy kis ízelítő.

Kívánok minden kedves Olvasónak, és a Szerkesztőség 
lelkes munkatársainak eredményekben és egészségben 
teljes újesztendőt. A farsangi időszak végén, az elégetett Ki-
sze báb elvitte a borús tél minden rossz emlékét: betegséget, 
sötétséget, morcos kedvet, rosszalkodást… Újult optimiz-
mussal, és erővel látunk az előttünk álló feladatokhoz!

Ezúton köszönöm a Szerkesztőségnek, hogy helyet és fóru-
mot biztosít az óvodánkról szóló levélnek.
Engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig felvázoljam az 
eltelt év változásait, eredményeit.

Idén elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet, amelyért folyama-
tosan tenni akarunk. A vállalt feladatokat a szülők támogató 
segítségével szeretnénk megvalósítani. Célunk, hogy gyerme-
keink tisztább, élhetőbb, gondozottabb környezetben ne-
velkedjenek, amit minden lakó a sajátjának érez. A közös-
séggé válás alapjait már kisgyermek korban el kell kezdenünk, 
és ebben a nevelésnek, a mintaadásnak óriási szerepe van! 

Tavasszal új udvari játékok kerülnek beépítésre, és facse-
metékkel pótoljuk a kivágásra került nagy fáinkat, hogy ismét 
parkos legyen a játszóterünk.

Elismeréssel szólok a helyi Máltai Csoport és a Tegyünk 
Egymásért Egyesület munkájáról, akik kellő forrásokat és a 
lakosságot mozgósítva, a lakókat összefogva gyönyörű játszó-
teret alakított ki a régi Sturcon. Az itt élő embereken múlott, 
hogy elkészült, és rajtunk múlik, hogy meddig örülhetünk 
neki, vigyázzunk rá közösen, hiszen a miénk! A közösségi 
programokba, rendezvényekre jó ötletekkel, sok energiával, 
kitartással vetik bele magukat, élményekkel gazdagítják a 
résztvevők körét, és ez a lendület viszi előre az itt élőket.

2015 szeptemberétől megkülönböztetett szeretettel fogad-
tuk az új kicsiket, akik közül hat kisgyermek 2,5 éves volt. 
Eltelt az első félév az új kicsik ügyesen beilleszkedtek, és min-
denki egy évvel bátrabb és okosabb lett. Az óvodai beíratás 
a következő nevelési évre 2016. 04. 25-26 –án lesz, 7-17 
óráig, minden körzetes kisgyermeket, és érdeklődő szülőt 
szeretettel várunk.

Óvodánkban, három, tiszta életkorú csoportban szervez-
zük a mindennapokat, melyek tartalmasak, vidámak, csa-
ládias hangulatúak. Szobáink alapterülete nem nagy, ezért 
kevesebb gyermekkel foglalkozhatunk, és nincs zsúfoltság. 
Játékparkunkat, és könyves polcainkat sikerült az eltelt né-
hány évben sok új értékes, igényes fejlesztő eszközzel, és több 
irodalmi kiadvánnyal gyarapítani. Minden napra jut valami 
újdonság, kreatív ötlet, a játéktémák tovább fejlesztéséhez. A 
gyerekek óhaját, érdeklődését figyelembe vesszük, és napokig 
visszatérünk egy –egy megkezdett játékötlethez, így szinte 
észrevétlenül tanulnak meg ismereteket, dalokat, verseket.

Óvodapedagógusaink elhivatottak, folyamatosan képzik 
magukat, mindegyikőjük másban ügyes, ez színesíti a neve-
lőközösségünket. 2015. januártól pedagógiai asszisztens se-
gíti munkánkat, és sok időt áldozunk az egyéni képességek 
kibontakoztatására.

Minden évben kapunk anyagi támogatást, Részönkor-
mányzatunk elnökétől, Huba Csaba úrtól, melyből játékot, 
irodaeszközt vásároltunk. (idén egy többfunkciós nyomtatót, 
és egy CD lejátszót vettünk). A Mikulás zsákjába is jutott fi-
nomság az ő jóvoltából. Minden segítségért hálásak vagyunk, 
és megbecsüljük a kicsit is. Köszönjük támogatását!

Az óvodai életünket átszövik a jeles napokra való készülődé-
sek, és maga az ünnep mindig élmény teli színfoltja a minden-
napoknak. Hagyományainkat őrizzük, ápoljuk és minden évben 
kicsit új köntösbe öltöztetjük. Íme, az eltelt hónapok palettája!

Az ősz színeit sokféle programmal tettük emlékezetessé. 
Szerepeltünk a testvér óvodánk által szervezett Szüreti mu-
latságon, mely minden évben nagyszabású rendezvény Va-
sason. 

Az Állatok világnapját a Misina parkban tett kirándulá-
sok tették élményszerűvé.

A Hangoló bábelőadások idén is szerepelnek programja-
ink között, Nemes László műsorait érdeklődve, jó hangulat-
ban vártuk.

A Bóbita bábszínházba bérletet váltottunk, amely az új 
helyén igazi gyermekparadicsom lett, a középső-, és nagy-
csoportosok látványos, művészi előadások élményével gaz-
dagodtak.

A szép kivitelű könyvekkel, együtt fedeztük fel a gyere-
kekkel a titkokat, a mesék birodalmát. A mai kor gyermekeit 
vissza kell hódítani a technikától a könyvek világába, hiszen a 
képzeletük, személyiségük alakulása, és az olvasó felnőtté vá-
lásuk nagyban függ a gyermekkori hatásoktól. A pedagógiai 
programunkban kiemelt szerepet tölt be a mindennapi me-
seélmény, egy nap alatt akár több ízben is. Minden csoport 
szereti a dramatikus mesejátékokat, mikor beöltözve, zenével 
kísérve, azonosulni lehet a meseszereplőkkel.

Márton naphoz igazítva, az érdeklődő szülőknek nyílt 
délelőttöt szerveztünk, melyen ízelítőt kaptak az adott cso-

nagy „csinnadrattával” űztük el a telet, és a sok rossz dolgot.



 2016. április További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

port életéből, játékából, tudásából. A nagyok a szülőkkel kö-
zösen lampionokat, és töklámpást készítettek. A gyerekek 
őszi témájú kis összeállítással, és finomságokkal tették emlé-
kezetessé a szülőknek a délelőttöt. 

A nagyok egy szép lakodalmas népi játékkal készültek, ami 
segít a mai gyerekeknek érthetőbbé, élmény közelivé tenni a 
népi hagyományokat.

Az adventet felpezsdülve, izgalommal, sok kreatív ötlettel 
vártuk.

Tíz éve hagyomány lett, hogy a helyi Idősek Klubja tagja-
it, munkatársait vendégül látjuk. Sajnos idén a klub felújítása 
miatt ez elmaradt. A nagycsoportosok az Árkádban léptek fel 
A kisded születése című dramatikus jelenettel, ami nagy siker 
volt, és mi is megnéztük az óvodában.

A farsanggal véget ért a hideg és sötét tél, nagyon ötletes 
jelmezekkel leptek meg a szülők bennünket. Egész délelőtt 
folyt a mulatozás, a nagyok Kisze bábot készítettek és a mág-
lyát, mindannyian körbe állva, nagy zajt csapva űztük el a 
hosszú telet. 

A március 15-ét idén is ünnepi keretek között, és a tiszte-
letet megadva tartjuk meg. A nagyok beutaztak a Petőfi és a 
Kossuth szoborhoz, és saját kezük alkotta nemzeti jelképek-
kel tisztelegnek a nagy magyarjaink előtt.

Élő húsvéti nyuszi érkezik hozzánk, és új udvari játéko-
kat hoz. Hetekkel előbb megkezdődik az ünnepi készülődés: 
kifújt tojást festünk, kosárkákat ragasztunk, a fiúk tanulják a 
locsoló verseket.  A nyuszikkal versenyt futunk az udvaron, 
etetjük, szeretgetjük őket.    

Áprilisban a Szent György - hegyen szerepelnek a na-
gyok, tavaszi játékfűzéssel, az állatok szabadba való terelését 
eljátszva, megismerik, hogy milyen népi hagyomány fűződik 
e jeles naphoz. Nagy élmény szokott lenni, hogy lovas kocsi-
val ügetnek fel és le a hegyről.  

A Föld világnapjára készülve a nagyok szemetet szednek 
az óvoda körül, és tavaly megdöbbenve fogalmazták meg a 
gyerekek, hogy milyen sok a „rendetlen, szemetelő ember, 
akik eldobálják a hulladékot az utcán”. Bizony elgondolkod-
tató a gyerekek szemével látni, hogy miért van ez így. Hiszen 
nem jó érzés, és az egészségünket is veszélyezteti, hogy sze-

méttel vesszük körül lakóhelyünket, és a közterületre azt hi-
szik sokan, hogy nem a sajátjuk, így nem is kell ügyelni rá! 
A középsősök készülnek Mohácsra kompozni, és a kölkedi 
testvér óvodába és a Gólya múzeumba.

Az Anyák napjára minden csoport, nagy izgalommal ké-
szül.  A nagyok látványos és újszerű műsorral, a kisebbek kö-
zös énekléssel, versekkel, teadélután keretében kedveskedtek 
vendégeiknek. A ballagó nagyokat, május utolsó szombat-
ján búcsúztatjuk meghitt keretek között, vidáman, de köny-
nyes szemmel emlékezünk.

A jövő terveiben szerepel udvarunk felújítása, homokcse-
re, és játékeszközök vásárlása. Szeretnénk, ha óvodásaink 
szép, és balesetmentes környezetben nevelődhetnének, és to-
vábbi életüket meghatároznák az itt eltöltött évek jó emlékei.

 Büszkék vagyunk arra, hogy tágas, ízléses környezetben 
dolgozhatunk, szívesen járnak óvodánkba a gyerekeink, vi-
gyázzunk közösen rá! Neveljük egymást, értékeink megbe-
csülésére, hiszen sok százezer forintba került a korszerűsítés, 
és a mindennapi működés feltételeit együttesen teremtjük 
meg, folyamatosan dolgozunk.
 Üdvözlettel:
 Pécs – Somogy, 2016.03.10.

Szabóné Pécsi Éva
Tagóvoda vezető

A víz az élet egyik lételeme – játékba ágyazott ismeretszerzés

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 digi-
talizálása, 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
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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
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés meg-
beszélés szerint, érd: Zóka Benjamin 
 72/337-201

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 
– Április 10. Vasárnap 11.00
– Április 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (04.02.)

Vasárnap (04.03.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (04.09.)

Vasárnap (04.10.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (04.16.)

Vasárnap (04.17.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (04.23.)

Vasárnap (04.24.)

10.00 
Mise a muromi 

keresztnél

–

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Áprilisi 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 390.000 Ft gyűlt ösz-
sze. Így már elkezdődik a konkrét munka, melynek első lépése 
egy makett elkészítése. Ennek zsűriztetése a Művészetek Háza 
feladata. 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. A szavazás alapján a következő dön-
tés született: a régi lezárt sírkertbe kerül az első kereszt.

A számlaszám: 50300037-10604519
A modellt Ragács György készítette. 

Szakvéleményt Vanyúr István 
szobrászművész készíti el.

Kolping hírek

RuHAÁRuSíTÁST TARTunK 
április 13-án és 20-án /szerdai napokon/ 15-18 óráig.
Babakocsik, gyermekülőkocsik/iker is/ etetőszékek eladók.
Mozgáskorlátozottak részére segédeszközöket biztosítunk.

Lukács Jánosnak köszönjük 
a Kolpnig udvarban végzett földmunkát.

Kolping Családi Egyesület

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: Álló sor bal-
ról jobbra: Verner János, Bali Gyula, Akmerbán Ármin. 
Ülő sor balról jobbra: Bayer János. Kárpáti István, Bau-
mann Rudolf. Esküvő Nagypallba volt, 1952-ben. Meny-
asszony: Tóka Mária, vőlegény: Schmidt József. Zenekar 
minden tagja s a vőlegény István- aknán dolgozott bá-
nyászként. Nyertes: Patyi József, a nyereményét átvehe-
ti a patikában. E-havi találós kérdésünk, hol készült 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 aján-
dékot sorsolunk ki. 

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók! Sok szeretettel várjuk újabb ruhavásá-

runkra! Helyszín: Pécs-Somogyi Baptista Imaház Csap u. 10-12.
Időpont: 

2016. április 13:    8-18-ig
2016. április 14:    8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák nagy választékban!
Megújult árukészlettel 100 Ft/db-ért kapható!

h i t é l e t
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Amennyit a ló hány, annyit kapott Vókány!
emlékek a Vasasi Bányász kézilabda csapatairól

A fenti versike egy jól sikerült női kézimeccs után szü-
letett, valamikor a '60-as években, ez is egy kedves em-
lék, melyet vidáman idéznek fel beszélgetőtársaim: Fe-
jesné Fábián Piroska, Zádoriné Fejes Kató, és Keszerice 
Rudolf. A Vasasi Bányász Sportegyesületnek kilenc 
szakosztálya volt, ma a kézilabda csapatokról próbálok 
meg minél többet megtudni. 

Az 1960-as évek elején- ebben nincs megegyezés a 
beszélgetőpartnereim között, hogy '60-ban, vagy '61-
ben- alakult meg először a női, majd a férfi felnőtt kézi-
labda csapat. A lányok edzője Lukács Károly, a fiúké 
Spolár János volt, a somogyi, illetve a vasasi iskola test-
nevelő tanárai. Heti két-három edzést tartottak, jó idő-
ben szabadban, volt, hogy a Bányászotthontól a Petőfi 

aknáig kellett felfutni, és vissza. Télen eleinte a Bányász-
otthon nagytermében, később az iskolai tornateremben 
edzettek. Tartottak közös edzéseket is, és fiúk-lányok 
elleni edzőmeccset, erre  mindig különös izgalommal 
készült mindkét fél. Igazi hőskor volt, a pályát és a lelá-
tót is maguk a játékosok és barátaik, munkatársaik ala-
kították ki, a Bányászotthontól a pályáig elterülő lejtős 
részről kivágták a növényeket, felásták, elsimították, ez 
volt az igazán jó alapozó edzés! Ezután helyezték el ott 
a 4-5 sor padot, a többiek pedig a földön ülve drukkol-

hattak. Eleinte füves volt a pálya, aztán salakos, később  
lett bitumennel leterítve, mindkét kapu mögött labda-
fogó háló állt. 

1962-ben indult először a csapat a járási bajnokság-
ban, egy év után már fel is kerültek a megyebajnokságba. 
Sokat utaztak, de ez nem nyűg volt, hanem jó szórako-
zás, kellemes időtöltés , ismerkedés a környékbeli falvak-
kal. Voltak érdekes jelenetek, például, amikor Nagyhar-
sányban a meccs kezdete előtt kellett a libákat lezavarni 
a pályáról! A nők a megyebajnokságban általában a kö-
zépmezőnyben szerepeltek, a férfiak voltak dobogósok 
is. Akkoriban még a kézilabda szabadtéri sport volt, de 
telente rendeztek Pécsen teremtornákat is, azokon sem 
vallottak szégyent a vasasiak.

Vajon hol lehetnek azok a kupák, oklevelek, amiket 
nyertek? Senki nem tud róluk./Ha valaki mégis, akkor 
kérjük jelentkezzen!/ Az egyik legnagyobb ellenfél a 
Bőrgyár csapata volt, próbáltak is Vasasról elcsábítani 
játékosokat, de nem sikerült. Akkor még nem szólt min-
den a pénzről, jó értelemben vett amatőrök játszottak, 
kedvtelésből, szórakozásból, a saját lakóhelyük dicsősé-
gére. A bánya  támogatása fejenként két garnitúra mez 
volt, és az idegenbeli meccsekre a közlekedést biztosítot-
ták. Az idősebbek még bizonyára borzadva emlékeznek 
a hírhedt „nylon” buszra.A női csapat tagjai voltak: Bősz 
Gizella,Borbás Ilona Vincze Mária, Uranka Mária, Szabó 
Klára, Kiefer Mária, Fábián Piroska, Hering Irén, Fejes 
Kató, ők láthatók a buszos képen. A férficsapatban Dobsi 
Lajos, Keszerice Rudolf, Schiller János, Heinek  János, 
Krizsánovics László, Bogolin Csaba,Németh Lehel, Sza-
bó Antal,Bánszky Pál, Schiffer László, Horváth János, 
Kiefer István játszottak

Sajnos az évek során egyre kevesebb pénz jutott a 
kéziseknek, a bánya inkább a focicsapatot támogatta, a ő 
meccseik több nézőt vonzottak. Így a női csapat 1967-ben, 
a férfi 1973-ban meg is szűnt. Ezután már csak az iskolá-
nak voltak csapatai serdülő, ifjúsági korosztályban, ez még 
folytatódott pár évig, aztán mindent elnyelt a foci, és a 
kosárlabda. Abban egyetértettünk beszélgetőtársaimmal, 
hogy ezt a szakosztályt feltámasztani már irreális elképze-
lés lenne, de olyan jó volt beszélgetni róla, felidézni a 
sikereket,még a kudarcokat is! A sok vicces jelenetet, a 
csipkelődéseket a fiúk, lányok között, a meccsek hangula-
tát, a közös utazásokat, egyszóval mindent. Egészen meg-
fiatalodtak beszélgetés közben, sok olyasmi is előjött, amit 
már mindenki elfeledettnek gondolt, például a címben is 
szereplő „csasztuska”. Még most, 40 év után is látszik, 
mennyi felejthetetlen élményt, fizikai, lelki többletet adott 
a csapat a játékosoknak. Köszönet érte az edzőknek, és a 
többi segítőnek, akik lehetővé tették ezt a szép 10 évet!

Taar Ilona
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Kedves Partnereink!
A támogatásukat szeretnénk kérni.  

Mi, a Vasasért Egyesületnél évek óta dolgozunk azon, hogy településeinken 
Művelődési Házakat működtessünk, megtöltsük élettel és változatos  
programokat kínáljunk a pici babáktól, a gyerekeken és fiatalokon, 

a családokon át az idősekig mindenkinek érdeklődésének megfelelően. 
Hónapról hónapra önkéntesen szerkesztjük a Sok Hírünk Van havilapot, és biztosítjuk, hogy Somogy, 

Vasas, Hird valamennyi lakosának ingyenesen eljusson. 
Ha többet szeretnének tudni rólunk, kattintsanak a www.kobeko.hu  és www.shvonline.hu 

weboldalainkra, vagy FaceBook oldalainkra.
Az elmúlt időszakban több millió forintot nyertünk el programjainkra, de mára már korlátozottak 

a pályázati lehetőségek, ezért munkánk folytatásához és a fejlesztésekhez kérjük az Önök segítségét!
Kérünk, támogassanak minket adójuk 1%-val,  illetve osszák meg másokkal is ezt a lehetőséget!

Adószámunk: 18305434-1-02
Köszönjük, hogy segítenek!

Önkormányzati 
hírek

Sajnos a néhány évvel ez előtt elkészült 
Kút utcai fahíd a rossz anyaghasználat 
és a folyamatos rongálások következ-
tében felújításra szorult. A Biokom a 
felújítási munkálatokat elvégezte.

Közmunkásaink kitartó és követke-
zetes munkája már feltűnő eredmé-
nyeket hozott a településeinken. Ki-
használva a viszonylag enyhe telet, 
számos közterület rendezését elvégez-
ték mindhárom településen. Sok he-
lyen megújultak a csapadékvíz-elveze-
tő árkok, sok helyen rendezték a 
rézsűket, több illegális szemétlerakó 
felszámolása is megtörtént. Soha nem 
látott mennyiségű bozótirtást végez-
tek. Az utak, járdák szegélyezésében is 

komoly eredményeket értek el. (Benc-
ze József u., „S” u. „R”u., „M” u., bekö-
tő utakon és számos közterületen)

Talán mindenki számára a legszem-
betűnőbb, hogy a vasasi bekötőút 
mindkét oldalán, a somogyi bekötő 
úton (Őrmezei út) és a hirdi bekötő 
úton (Hirdi u.) szépen sorakoznak egy-
más mellett az útmenti fák. A fák elül-
tetése előtt kiásták a vizes árkokat, ren-
dezték a partoldalakat, a bozótot 
kiirtották, egyes beugró, egyenetlen 
részeket feltöltéssel kiegyenlítettek. De 
más településrészeken is ültettek fákat, 
így például a hirdi 6-os úti buszmegálló 
környékén, a Harangláb utcában, a va-
sasi füstülő mögötti, rendbe hozott te-
rületen és még sorolhatnám. Nem is 
lehet megszámolni, hány fa elültetését 
végezték el. Elárulom, az elültetett fák 
száma megközelíti az ötszázat. A kiül-

tetés kőris, tatár juhar, csörgő és szil 
fajú csemetékből történt.

Talán néhány év múlva, de tíz esz-
tendő elmúltával biztosan minden te-
lepülést egy szép fasor mentén lehet 
majd megközelíteni. Az idősebbek bi-
zonyára emlékeznek arra, hogy régen 
a bekötőutakat fák, többségében eper-
fák szegélyezték. Ezeket kivágták, de 
pótlásuk sok évtized alatt sem történt 
meg. Ez most sikerült. 

A közmunkásaink munkáját be-
csüljük és köszönjük meg!

Korábban, mikor még idegen vállal-
kozókkal, vagy pécsi alkalmazottakkal 
végeztette a város a közterületek fenn-
tartását, közel sem mutattak a telepü-
léseink ilyen rendezett képet. 

Persze minden munkát lehet még 
jobban végezni, ezen dolgozunk.

Huba Csaba 

e B O ltÁ S
Az ebek összevezetett oltásának helyszínei és időpontjai:

Április 11. hétfő 15.30-17-ig Vasas (Tűzoltószertár)
Április 12. kedd 15.30-17-ig Somogy (Mázsaház)
Április 13. szerda 16.00-17-ig Hird (Alsóbolt)
Április 14. csütörtök 16.00-17-ig Hird (Gázcseretelep
Április 15. péntek 16.00-17-ig Vasas(Tűzoltószertár)

Eboltás díja: 4000 Ft Féregtelenítés (tabletta): 200 Ft/10kg 
Oltási könyv 500 Ft Háznál oltás:  4500 Ft   (Időpont egyeztetés telefonon.)
Akciós chip beültetés! (érdeklődjön telefonon!)
Dr. Hartung István: 7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 32.; Tel.: 267-257, Mob.: 0630/ 9478949; Rendelés: H-P 18-20-ig
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SpOrthírek

Pécs-Harkány futóverseny
Idén március 6-án tartották a hagyományos országúti 
futóversenyt Pécs és Harkány között. Most az SHV 
nem nevezett csapatot, de a több mint 1000 résztvevő 
között most is voltak vasasiak, somogyiak. A szerve-
zés és az időjárás is jó volt, így a jó eredmények sem 
maradtak el. érdekesség, hogy közülünk a legjobb 
időt nem is futó, hanem gyalogló érte el, Srp Miklós, 
aki 1 óra.59perc.52 másodperc alatt tette meg a 25 
km-t. Schneider Pál 2.06.17-et  futott, Horváth Csaba 
pedig, akinek sérülés  hátráltatta a felkészülését, 
2.33.57-el , mosolyogva, tánclépésekkel ért a célba. A 
nőket Schneider Erika képviselte, aki most indult elő-
ször ezen a versenyen, és mindjárt kiváló 2.17.46-os 
eredményt ért el. Volt egy vasasiakból álló váltó is, 

Horváth Csaba-Taar Ilona-Bodor Zsuzsanna, mi 
2.33.38. alatt teljesítettük a távot.

Pécs, 2016.03.07.   Taar Ilona

Foci tavasz
A futballrajongók már megszokhat-
ták, hogy ha jön a március, akkor újra 
megtelik élettel a parcsini focipálya. A 
Vasasi Bányász új játékosokkal kiegé-
szülve vágott neki a tavaszi idénynek, 
ahol vegyes eredményeket ért el. Egy 
szép, Székelyszabar elleni győzelem 
mellett becsúszott egy kellemetlen ve-
reség is a listavezető Mároktól, de Va-
sasra látogatott a megye II.-es Har-
kány is a Baranya megyei kupa 
keretében.

12.forduló:
Mároki SE – Bányász TC 10-2 (3-0)
Gól: Veres (53’), Nagy Sz.  

(öngól – 81’)
13.forduló:
Bányász TC – Székelyszabar SE 2 

-0 (1-0)
Gól: Veres (37’, 81’)
14. forduló:
Ivándárda SE – Bányász TC 3-0  

(1-0)
15.forduló:
Sátorhelyi SE – Bányász TC 3-0  

(3-0)

Baranya megyei kupa, 2.forduló:
Bányász TC – Harkány 0-9 (0-5)
Az áprilisi program:
Április 10, 15:30: Bányász TC –  

Szászvári SE II.
Április 17, 16:00: PFC Versend –  

Bányász TC 
Április 24, 16:30: Olaszi SE –  

Bányász TC
Április 30, 16:30: Lippói KSE –  

Bányász TC  
Köszönjük a Csaba Szóda, 

a Vasasi Gyógyszertár 
és a Vali Bolt támogatását!

Március 19.-én a Szlovákiai Dudincén 
rendezték a szokásos gyalogló ver-
senyt, amely már egy ideje a World 
Cheleng Permit versenysorozat egyik 
állomása, az 50 km-es Magyar Bajnok-
ság, s ebben az esztendőben Olimpiai 
Kvalifikációs verseny.

A nagyon jó gyalogló időben 47 or-
szág mintegy 340 versenyzője adott 
egymásnak randevút a szlovákiai für-
dővárosban a különböző távokon.

Srp Miklós 50 km-en legjobbját 
több mint 4 perccel megjavítva ismét 
teljesítette az Olimpiai szintet. Ered-
ménye : 3óra 57p 09mp.Ez a világbaj-
noki szintű versenyben a 21. helyet 

jelentette. A magyar bajnokságban 
régen látott nagy versenyben érkezett 
be a 2. helyre. ( Magyar gyalogló 13 
éve nem volt képes áttörni a 4 órás ha-
tárt, s most egyszerre ketten is!)

A csapatversenyben a Honvéd csa-
pata immár 12. alkalommal lett Baj-
nok,  ezúttal Miklós vezérletével. Csa-
pattársai a 20 éves Venyercsán Bence 
(aki most teljesítette az olimpiai szin-
tet) az 55 éves Major Ferenc, és a tar-
talék az 57 éves Csaba István.

A 20 km-es női versenyszám is tarto-
gatott kellemes meglepetést számunkra, 
ugyanis Récsei Rita élete első 20-as ver-
senyén 1ó 39p 06 pm-es kitűnő ered-

ménnyel( Az Olimpiai szint 1 ó 36 p) a 
20. helyet szerezte meg, a magyarok kö-
zül pedig ő is 2. lett. Nővére Petra kisebb 
egészségügyi problémával is élete máso-
dik legjobb eredményével a 40. magya-
rok közül a 4. helyen érkezett célba.

Jól Sikerült gyaloglóink Felkészülése!
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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: Sz. K. Stúdió kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3-5

Felelős vezető:  Pilláry Gábor

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

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!

FrISSÍTŐ
MASSZÁZS

Pécs-Somogy, Somogy u. 39.
Bayerné Kovács Adrienn
Telefon: 06-20/33-27-433

Szeretettel várom minden kedves
vendégemet!

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!


