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Visszapillantás 2014-re
Kicsit rendhagyó „beszámolót” nyújtok át Önöknek, Kedves Olvasóink a Vasasért Egyesület – többek közt e lap, az SHV kiadójának 
– 2014-es évéről. Teszem ezt azért is, mert a múlt év utolsó hónapjában immár hagyományosan megtartottuk egyesületünk által 
működtetett művelődési házak szakmai és pénzügyi beszámolóját; 2014. december 17-én a Kossuthban. Akik eljöttek, azok részle-
tesen láthatták sok színes képben szakmai vezetőnktől a „beszámolónkat”. Ezt nyilván nem ismételhetem meg itt e lap hasábjain, 
hanem a lehetőségekhez képest kis ízelítőt adok Önöknek arról, hogy mi történt velünk, mit serénykedtünk 2014-ben. Akkor, íme, 
a teljesség igénye nélkül szemelvények 2014-ből:

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI HÁZ
• sokrétű irodai szolgáltatások
• terembérlési lehetőség
• konferenciák, rendezvények
• Szociális/karrier/pályázati ta-

nácsadás
• Egyetemi terepgyakorlati hely
• Iskolai Közösségi Szolgálat 

(50 óra)
• közhasznú önkéntes munka-

lehetőség
• közérdekű önkéntes munka 

(„30 napos”)
• lehetőség bírság ledolgozására
• Kemence terasszal
• Főzési lehetőség
• Közösségi kert
• Csocsó, ping-pong, kosárpa-

lánk, gólyaláb használat
• Helyben kölcsönözhető társas 

és szabadtéri játékok
• Só szoba
• Saját készítésű termékek (pl: 

babzsákok, házi készítésű kré-
mek, befőttek)

Az alábbi egyesületek székhelye
• Tegyünk Egymásért Egyesület
• Somogyi Kulturális és Kör-

nyezetvédő Egyesület
• Somogyi Betyárok Lovas Egye-

sület
• Pécs-somogyi Polgárőr Egye-

sület
Állandó programok
• Tea-Ház gyermek és ifjúsági 

klub (hetente kedden, szerdán 
és pénteken)

• Szövöde (minden héten hét-
főn)

• Somogyi Asszonyklub (min-
den hó első szerdáján)

• Könyvtár (csütörtökönként)
• Jiu-Jitsu harcművészeti klub 

(hétfő, kedd, csütörtök, pén-
teken)

• Aerobik-klub, edzés kedden 
és csütörtökön

• Spinning edzés (hétfőn, ked-
den és péntekenként)

BERZE MŰVELŐDÉSI HÁZ
• Baba-mama klub (minden 

szerdán)
• Berze Ifjúsági Programok (hét-

fő, kedd, szerda délután: ping-
pong klub, darts klub, ifjúsági 
klub, csocsó, társasjátékok, ki-
sebb irodai szolgáltatások)

• Modern táncklub (minden 
vasárnap)

• Vasasi Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület

• Vasasi Csillag Mazsorett 
Egyesület (próba szombaton-
ként)– itt kapcsolat a Pécs 
Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesülettel

• Vasasi Szent Borbála Egyesület
• Berze Nagy János Népdalkar 

(csütörtök délután)
• Vasasi Bányász zenekar (csütör-

tök délután, a népdalkar után)
• Vasasi Jószerencsét Asszony-

klub (kéthetente péntekenként)

VASASÉRT EGYESÜLET 
SZÉKHÁZ

• Könyvtár (szerdánként)
• Sok Hírünk Van Havilap Szer-

kesztőség (www.shvonline.hu)
• Meselámpa szakkör gyerekek-

nek (minden hétfőn)
• Egyesületi tagoknak családi/

baráti összejövetelek, esemé-
nyek

EGYÉB PROGRAMOK
Mediterrán Ősz Gyaloglóverseny,  
Lecsófőző verseny, Szüreti Mulat-
ság és Bál, Önök kérték irodalmi 
est, Gasztroangyal forgatás, 

Challenge day, Élmény peda gó giai 
játéknap, Hármashegyi túra, 25 
emeleteshez kitelepülés , Összejö-
vetelek helyi fiatal felnőttekkel

PR, MARKETING
Sok Hírünk Van havilap (2.100 

példány): 12 megjelenés 12 
oldalon+ falinaptár

Pécsi Hírek újság: 12 megjelenés
Dunántúli Napló: 2 cikk
Zsebibaba füzet: 1 cikk
www.shv-online.hu: 27.653 lá-

togató, 37.170 megtekintés
www.kobeko.hu: 16.795 látoga-

tó, 33.472 megtekintés
Facebook: 2.732 fő-KoBeKo / 

1.120 fő-SHV
Pécs TV / Pannon TV: 2 műsor
„KoBeKoTV” – Youtoube csa-

torna beindítása

MUNKÁLATOK, FEJLESZTÉ-
SEK 2014-BEN

Kossuth Művelődési Ház:
könyvtár-iroda költözés, kony-
hai kis- és nagygépek beszerzé-
se, eszközelzárások – függöny, 
dekoráció, tisztasági festés 
(nagyterem van vissza), pince-
helység használhatóvá tétele és 
szellőzés és világítás megoldá-
sa, könyvtárak bővítése , virá-
gok és növények kihelyezése

Berze Művelődési Ház:
külön vízórára rákötés elindí-
tása, darts tábla, rex asztal be-
szerzés, számítógép, nyomta-
tó, vetítővászon, Baba-mama 
klub teljes berendezése , hir-
detőtábla , kisebb javítások 
Vasasért Egyesület Székház:
ajtók lefestése
villanyóra doboz
Kistamás Gyula Emlékkönyv-
tár tábla

A CSAPAT, AKIK A FENTIE-
KET LÉTREHOZTÁK
Vasasért Egyesület vezetői, 

munkatársai
Berényi Zoltán - elnök
Taar Ilona - alelnök
Rácz Gábor - elnökségi tag
Andai Andrea - gazdasági vezető
Nagy Emese - szakmai vezető 

és önkéntes koordinátor
Sántavy Péter - Civil Kapu 

koordinátor, irodavezető 
Tóbi Antalné - pénztáros
Tóbi Antal - rendszergazda, 

informatikus
Lakatos Anett - baba-mama 

klubvezető
Ragács Györgyi - asszisztens 
Hering Gyula - ifjúsági klubvezető 
Mihalovics Mónika - takarító/

raktáros
Gálos András - gondnok
Orsós Flóra - kerti munkás
Musztács József - segédmunkás
Somogyi Klaudia - teaházi segítő
továbbá 5 fő gyakornok:  4 ifjú-
ságsegítő (PTE), 1 zöld bébiszitter 
(akkreditált képzés) 18 fő önkén-
tes – ebből 7 fő munkatárssá vált 
– 1419 óra/év önkéntes munka
Külön köszönet adományozóink-
nak: helyi cégek, magánszemé-
lyek (eszközök, berendezési tár-
gyak, szolgáltatások)
Köszönjük, hogy Önök is része-
sei voltak 2014-es évünknek, 
kívánjuk, tegyék ezt minél töb-
ben 2015-ben is, keressenek, 
olvassanak bennünket!
Mindenkinek jó egészségben 
teli eredményes, sikeres bol-
dog új évet kívánunk!

Berényi Zoltán
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Ebben az évben többször is és különleges módon ünne-
pelhettük Szent Borbála napját. Dr. Hoppál Péter kultú-
ráért felelős államtitkár úr meghívására a Mecsekből 40-

en vehettünk részt a Parlamentben az ünnepségen. 
Vasast Majoros Istvánné Gizike és két bányamanó vala-
mint a Vasasi Szent Borbála Egyesület 4 fővel képviselte. 
A beléptetés után a Szent korona előtt főhajtás, majd egy 
rövid történeti bemutatót hallhattunk a Parlamentről. 

Ezután a fogadó terembe mentünk, ahol Latorcai János 
elnök úr fogadott bennünket. Vigyázz állás majd Tiszte-
let a bányász szaknak hangzott fel az ajkakról. Először a 
Szent Borbála Akadémia kör Egyesület elnökétől hall-
hattunk köszöntőt és megajándékozta államtitkár urat 
egy Borbála könyvvel, majd pedig Ruzsicsics Ferenc a 
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke üdvözölte az ün-
neplőket. Ezután a Mecseki bányászok nevében díszbá-
nyásszá fogadtuk Dr. Hoppál Péter államtitkár urat, ezzel 
is elismerve elkötelezettségét a bányász 
társadalom felé. Kis segítséggel ráadtuk a 
bányász kabátot, sapkát, nyakkendőt és 
már így énekeltük együtt a Bányászhim-
nuszt. Tenorkürtön ifj. Ruzsicsics Ferenc 
kísért a Vasasi Bányász Fúvószenekar tag-
jaként. Az ünnepség végén meghatódva, 
de annál több élménnyel távoztunk a Par-
lamentből.

Jó szerencsét!

Borbála nap
A Vasasi Szent Borbála Egyesület a Borbála kultuszt 
ápolva idén is megtartotta hagyományos Szent Borbá-
la napi ünnepségét. Mintegy 140 többségében volt bá-
nyász kollégával együtt ünnepeltünk. Himnusszal 

kezdtünk, melyet a Vasasi Bányász Fúvószenekar ját-
szott. Ezután Ruzsicsics Ferenc az Egyesület elnöke 
köszöntette az egybegyűlteket. Ünnepi műsort hall-
hattunk a Vasasi Bányász Fúvószenekartól. Vezényelte: 
Vucseta László karnagy. Ezután a Vasasi Általános Is-
kolások bányamanóinak színes-képes műsorát láthat-
tuk. Felkészítő tanáruk: Majoros Istvánné Gizike volt. 

Bányász dalcsokor következett a Berze Nagy János 
Népdalkar előadásában. Karnagy: Mesterné Strausz 
Emőke. Ünnepségünk végén elénekeltük a Bányász-
himnuszt, a Vasasi Bányász Fúvószenekar kíséretével. 
Ezután kötetlen beszélgetések kezdődtek, a megterített 
büféasztaloknál. Köszönet a sok önkéntesnek, segítő-
nek,  akik hozzájárultak munkájukkal a rendezvény 
színvonalas megtartásához.

Jó szerencsét!

Borbála nap a Parlamentben

Köszönet
Köszönet a Biokom Kft-nek, hogy a Vasasi Szent 
Borbála Egyesület kérésének eleget téve, a Bányász 
Emlékparkba 
kihelyezett 3 
db. padot. 
Használjuk és 
vigyázzunk 
épségükre.

Jó szerencsét!

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

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

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

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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Négy évi előkészítő munka után, Bor-
bála napján, december 4-én egy ün-
nepség keretében nyitotta meg a vasasi 
külszíni fejtésen a termelést a Pannon 
Hőerőmű Zrt.  A Dalkia csoporthoz tar-
tozó cég évi 15 ezer tonna szén kiter-
melésére kapott engedélyt öt évi időtar-
tamra.  Becslések szerint a területen kb. 
100 ezer tonna szén különösebb ráfor-
dítás nélkül, könnyen kibányászható. A 
munkát egy  alvállalkozó fogja végezni 
várhatóan tavasztól és a kitermelt sze-
net jórészt a lakosság körében kívánják 
értékesíteni. Úgy tűnik, hogy nagyobb 
ipari felhasználók is érdeklődnek a va-
sasi szén iránt. 

Még az előkészítés során többször 
tárgyaltam Péterffy Attilával, a Pannon 
Hőerőmű Zrt. elnök-vezérigazgató-
jával. Kérésem többek között az volt, 
hogy ha a külszíni fejtésen megindul 
a termelés, a kibányászott szén elszál-
lítása ne Vasason keresztül történjen. 
A Hosszúhetényt elkerülő út alkalma-
sabb erre a célra. Nem szeretnénk mi 
vasasiak, hogy a településeinken ismét 
megnövekedjen a közúti forgalom, a 
zajterhelés és a szálló por koncentráció 
emelkedését is el szeretnénk kerülni. 
A súlyos járművek útjaink állapotába 
kárt tennének és a rezgések az út mel-
letti épületekben is maradandó károkat 
okozhatnak. Az engedélyezési eljárás 
során egy hatástanulmányt kellett ké-
szíttetni a cégnek, melybe bekerült a 
feltételként támasztott igényünk. A cég 
csak e feltétel teljesítésével végezheti 
a bányászati tevékenységét. Termé-
szetesen, ha településeink lakói szenet 
kívánnak vásárolni, a helyben történő 
szállítás megoldható lesz. (Csak zárójel-
ben kívánom megjegyezni, hogy ha is-
mét széntüzelésre fog áttérni a lakosság 

jelentős része, akkor a fűtési szezonban 
fokozottan számíthatunk a települése-
ink levegő-minőségének romlására. A 
szén kéntartalma magas és a szálló por 
is nagy terhelést fog jelenteni.)

Csak jelzem, hogy a cégnek 2014-ig 
kellett volna megkezdenie a rekultiváci-
ót. Úgy gondolom,  az elkövetkező évek 
fognak választ adni arra a kérdésre, hogy 
a cég a kis volumenű termelés megindí-
tásával időt  akart csak nyerni a rekulti-
váció elhalasztásához, vagy a szén iránti 
igények növekedésével újra be tudja in-
dítani a korábbi termelést Vasason. 
A közmunkásaink keze munkáját di-
cséri a Bányász Szakszervezet épüle-
tének bejárata fölé épített kis előtető. 

Elvégezték a helyiségek festési és má-
zolási munkálatait is.

Hatósági bejárást tartottunk a Hatósá-
gi Főosztály, az ÁNTSZ, a főállatorvos, 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság, a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Biokom szak-
embereivel a Somogy Bányatelepen. 
A felső telepi részen felmérésre került 
a felszámolandó szeméttelep. A szak-
emberek megvizsgálták, hogy milyen 
lehetőségek képzelhetők el a nehezen 
megközelíthető szemétdomb felszá-
molására. 

Számos lakossági bejelentés alapján 
rögzítésre került a szeméttelep köze-
lében elhelyezkedő, magántulajdonú 
kecskék és sertések tartásának körül-
ményei. A korábbi intézkedések nem 
vezettek eredményre, a tulajdonos 
továbbra sem tartotta be az állattartás 
legelemibb szabályait és az állatok fo-
lyamatos kiszökését sem volt hajlandó 
megszüntetni, ezért a hatóság az állat-
tartás felszámolására tett javaslatot.

Decemberben ülést tartott a Pécs, 
Somogy-Vasas-Hird Vízi közmű Társu-
lat. Már több ülésen is napirendként sze-
repelt a ISPA beruházás során elkészült 
szennyvízcsatorna hálózat érdekeltségi 
hozzájárulásának befizetési elmaradá-
sai. A tartozások meghaladják a 12 MFt-
ot. Az eltelt 8 évben kisebb-nagyobb 
elmaradások tapasztalhatóak. Jelentős 
számban vannak olyan tulajdonosok is, 
akik már késedelmi pótlék nélkül is 120 
EFt tartozást halmoztak fel. A Társulás 
a kintlévőségeket behajtásra átadja az 
adóirodának. Rövidesen a Tettye For-
rásház is át fogja vizsgálni, hogy kinek 
van szennyvíz szolgáltatásra vonatko-
zó érvényes szerződése. Akinek nincs, 
kellemetlen helyzetbe fog kerülni, mert 
az elfogyasztott vízmennyiség alapján 
igazolni kell, hogy a szennyvizet hova 
engedte. Ha ezt a mennyiséget a törvény 
szerinti környezetterhelési díjjal megnö-
velik, a tartozáson és az esetleges kése-
delmi díjon túl jelentős többletköltséget 
kell majd kifizetni.

Kérem, és csak jó szándékkal tudom 
javasolni, hogy lehetőség szerint min-
den hátralékos tulajdonos mielőbb 
rendezze a tartozását, mert nagyon 
kellemetlen meglepetések érhetik.

Huba Csaba

Hírek még 2014-ből

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2015. január 19-én (hétfőn)

FOGADÓÓRÁRA
VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET:

Hirden
1600  órától 1700  óráig 

a Harangláb utcai faluházban,
Somogyban

1715  órától 1815  óráig
a részönkormányzat irodájában 

(Búzakalász u. 3.),
és Vasason

1830  órától 1930  óráig 
a Berze Nagy János
művelődési házban.
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Egy somogyi pedagógus élete (II. rész) ÉLETEM BUDAPESTEN 
Temesi Jenőné (Éva néni), Somogyi Általános Iskolai tanító, életének főbb mozzanatait idézzük fel lapunk hasábján. 
A mostani második részben Éva néni, Budapesti életét meséli el.

Amint említettem, 1950-ben szüleimmel Budapestre 
költöztünk. Itt hamar kaptam tanítói állást, a XIII. kerü-
letben, a Pannónia utcai Hegedűs Gyula, általános leány-
iskolában. Először 3. osztályban tanítottam, majd napkö-
ziben dolgoztam.

Temesi Jenővel, a somogyi ismeretség szerelemmé 
vált. Mivel szüleim a további kapcsolatot az egyetem el-
végzéséhez kötötték, egy év múlva felköltözött Pestre al-
bérletbe, és beiratkozott a Tudomány egyetem bölcsész 
karára, magyar nyelv és irodalom szakra. Állást a Váci 
út 61-ben, az általános fiúiskolában kapott, mint magyar 
és testnevelő tanár. Mivel a családi megbékélés ennek 
ellenére nem jött lére, 1951-ben házasságot kötöttünk, 
a XI. kerületi Tanácson, és a Fehérvár úti református 
templomban. Először albérletben laktunk, majd szüleim-
nél kaptunk egy kis szobát. Kislányunk, Eszter, 1952-ben 
született, az Üllői úti klinikán.

Iskolai életemben is változás történt. Mint a legfiata-
labb nevelő, megválasztottak úttörő vezetőnek. Az is-
mereteket a Csillebérci vezető táborban sajátítottam el. 
Amely, a DISZ (Dolgozó Ifjúsági Szövetség) vezetősé-
géhez tartozott. Szívesen szerveztem az ünnepélyeket, a 
szomszédos üzemekben a dolgozók köszöntését, és a ta-
nulmányi versenyeket az iskolában.

Emlékezetes feladatom volt az Úttörők Országos Talál-
kozójára való szervezés. Meghatározott vidéki csapatok-
kal vettem fel a kapcsolatot, az ő számukra kellett intéz-
nem az utazást, a családoknál való elhelyezést, étkezést, 
és az ünnepségen való részvételt. Az is fontos volt, hogy 
olyan körülményeket biztosítsak, hogy a gyerekeknek 
emlékezetes élményben legyen részük. Sikerült!

El kell még mondanom, egy olyan találkozót, amely 
ritkán történik meg. Abban az időben fejeződött be a 
koreai háború, sok árva gyermek maradt. Egy részüket a 
magyar állam vette pártfogásba. Őket fogadtuk csapatom 
tagjaival a Nyugati pályaudvaron. A várakozási időt éne-
kekkel töltöttük ki. Egyszer csak kinyílt a váróterem ajta-
ja és megjelentek a vendégek, fekete kabátban, fekete haj-

jal és fekete szemekkel. Mind egyformák voltak. Az ének 
azonnal abbamaradt, és csak nézték egymást szótlanul és 
kíváncsian, a világ különböző országaiban élő gyerekek. 
Intézetekben helyezték el őket, később többször meghív-
tuk őket teadélutánokra, hogy meséljenek országuk éle-
téről és szokásaikról.

A budapesti tartózkodásunk legszebb idejét, a Margit-
szigeti napközis táborban töltöttük, minden nyáron. A 
sziget északi részén, közel az Árpád hídhoz helyezkedett el 
a fákkal, bokrokkal körülvett parkosított terület, melynek 
közepén gyógyvízzel feltöltött medence volt található. A 
XIII. kerület iskoláiból érkeztek naponta a tanulók, tanári 
kísérettel. Férjemmel ketten voltunk táborvezetők, és még 
két kolléga segített a munkában. Mi, ott is laktunk. Kislá-
nyomra idősebb játszótársak vigyáztak, és így én nyugod-
tan ellenőrizhettem és segíthettem csoport munkáját.

Milyen is volt a mindennapi életünk, egy szóval, fá-
rasztó. Reggel fél hétkor indulás hazulról. Az első időben 
férjem vitte Eszterkét a bölcsibe, onnan ment az iskolába, 
majd délután az egyetemre. (Esti egyetemre járt.) Ami-
kor kislányunk már nagyobb lett, és egyedül is tudott 
enni, én vittem az óvodába, mert az iskola épületében 
óvoda is volt. Három villamossal kellet utaznunk, a 61, 
a 4, és a 7-es számúval. Ebédelni a kenderfonó üzembe 
mentünk. A vacsorát az iskola napközijéből vittük haza, 
délután öt órakor.

Szórakozásra, sem időnk, sem pénzünk nem volt.
Férjem, 1955-ben fejezte be az egyetemet, akkor kap-

tunk hírt arról, hogy a somogyi iskolában megüresedett 

az igazgatói állás, szolgálati lakással. A telep és a falu 
lakossága a helyi születésű, Temesi Jenőt hívta vissza. 
Ekkor leköltöztünk elindulásunk színhelyére, Pécs-So-
mogyba, ami később Vasas I. néven szerepelt. Itt töltöt-
tük életünk legaktívabb, legeredményesebb éveit. 

Temesi Jenőné

(Éva néni történetének harmadik része a következő szám-
ban folytatódik: Bocz József)
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– Mikortól és hol lehet vásárolni a Vasason kitermelt szenet?
Várhatóan 2015. első negyedévétől a külfejtésnél, illetve 

még ezután pontosítandó helyi, megyei „tü zé peken”.
– Milyen szenet vagy szeneket fognak forgalmazni?
Kezdetben nyersszenet fog szerződéses fővállalkozónk 

forgalmazni, de vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy könnyeb-
ben felhasználható tüzelőanyag is elérhető legyen, hogy 
pellet, vagy brikett vagy más formában, osztályozást követő-
en darabos szénként, az még kérdéses.

– Mennyibe fog kerülni?
Az értékesítést nem Társaságunk, hanem szerződéses 

partnerünk fogja végezni, konkrét árakat még nem tudunk 
mondani, az azonban bizonyos, hogy a Vasasi szén az im-
port szenek árának töredéke lesz.

– Lesz-e munkalehetőség, és ha igen milyen munkákra?
A bányászati tevékenységet szerződéses partnerünk a 

pécsi Neolit Kft. végzi, így esetleges munkaerő felvétel kap-
csán náluk kell érdeklődni.

– Az egész országban fogják árulni a szenet, vagy csak itt 
helyben?

Csak helyben, a megyében.
– Milyen hosszú távra tervezik a termelést?
Egyelőre 5 éves termelési ciklusra kértünk és kaptunk 

engedélyt, de amennyiben a piac visszaigazolja várakozása-
inkat és lesz kereslet a mecseki szénre, abban az esetben 
már a jövő évben elkezdjük előkészíteni, a hosszabb távú, 
nagyobb volumenű széntermelést.

– Több fórumon lehet olvasni arról, hogy a termelést a re-
kultivációs büntetés elkerülése miatt kellet beindítani, ez igaz?

Nincs szó büntetésről, a rekultivációt eredetileg is csak 
2018 végéig kellett volna elvégezni, azonban ez esetben a Va-
sasi bányatelken lévő megkutatott 3 millió tonna szén és a 
bányában lévő, könnyen, minden további fejlesztés nélkül 
elérhető több mint százezer tonna szén örökre elveszett volna. 
Társaságunk ezért a tájrendezés helyett a termelést választot-
ta, de a rekultivációt természetesen ebben az esetben is el kell 
majd végezni, amelynek fedezetére társaságunk pénzügyi biz-
tosítékot adott. A termeléssel párhuzamosan elvégezhető re-
kultivációs feladatokat is időben el fogjuk végezni. 

Bocz József

Hamarosan kapható lesz a vasasi szén
A médiából már tájékozódhattak olvasóink arról, hogy a vasasi külfejtésben újra beindul a széntermelés, 
ennek okán kerestem fel Meixner Barnát a Pannon power Társaságcsoport QHSE-vezetőjét, hogy érdeklődjek 
az ezzel kapcsolatos részletekről.

A Pécs-somogyi 
Polgárőr Egyesület hírei
2014 decemberében összesen 138 óra szolgála-

tot teljesítettünk tagtársainkkal. Az év utolsó havában több 
rendezvényt volt lehetőségünk biztosítani, mely programok 
a Tegyünk Egymásért Egyesület szervezésében jöttek létre. 
Elsőként a Pécs-Somogyon megrendezésre kerülő bált, majd 
a Mindenki Karácsonyát, mely meghitt, szép műsorelemek-
kel tarkított rendezvény volt. 

Ezúton köszönjük meg mindannyiuk segítő együttműkö-
dését az év során, és kívánunk Önöknek sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt!  Tisztelettel: Vezetőség 

A Pécs-Hird Polgárőr 
Egyesület hírei

A Pécs-Hird Polgárőr Egyesület minden 
kedves támógatójának és az SHV újság 

minden kedves olvasóinak Szerencsében gazdag , Békés, 
Boldog Új Évet Kívánunk!

Ez után is várjuk a lakosság észrevételeit a nap 24 órájá-
ban a 30/6218314-es telefonszámon, vagy személyesen  
minen hónap útolsó péntekén 18-20 óra között a Hirdi 
u.18. szám alatti irodánkban.

Tisztelettel: Pécs-Hirdi Polgárőr Egyesület

Ázunk-fázunk Évek óta járunk ki a vasasi piacra, hord-
juk, ami a kiskertünkben felesleges, meg 
amivel pótolni tudjuk alacsony jövedel-
münket. Nálunk olcsóbb a termék, mint 
a boltban, Pécsre sem kell beutazni érte. 
Mégis, úgy érezzük, mostoha gyerekei 
vagyunk a településnek. Mert míg a vá-
rosban épített helyen lehetnek az áru-
sok, mi az Isten szabad ege alatt ácsor-
gunk, kedves vevőinkkel együtt.

Ezért tiszteletteljes kéréssel fordu-

lunk az önkormányzat illetékesei felé, 
hogy kapjunk fedelet a fejünk fölé. 
Csak az anyagot kérjük biztosítani, az 
építést vállalja egy önkéntes. A továb-
biakban nem kéne lemondani rossz 
időben az árusításról, vagy esernyők 
alatt, esőkabátban dideregnünk az 
őszi-téli időben.

Reméljük, hogy kérésünk megértő 
fülekre és szívekre talál:

A vasasi piaci árusok
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A Vasasi Kultúregyesület1925. január 22-
én tartott alakuló ülése Martinek Ferenc 
bányafőmérnököt választotta elnökül. 
Székfoglaló beszédében a bizalmat meg-
köszönve, a tisztséget nehéz és nagy fel-
adatnak látta, „olyan nagynak, mint ami-
lyen nemes a Kultúregyesület célja”. Hitet 
tett magyarsága mellett, amelyet a harcté-
ren is védelmezett. Úgy gondolta, hogy 
„amit a karddal elvett tőlünk az ellenség” 
visszaszerzésére egyetlen fegyverünk a 
kultúra. Szólt a gyűlölet, a meg nem értés 
és a széthúzás ellen. A tagság nevében Zelk 
Antal üdvözölte az elnököt. Benne azt az 
embert látta, akinek a lelkesedése garancia 
lesz a sikeres jövőre vonatkozóan.

A továbbiakban szervezeti kérdése-
ket tárgyaltak és megválasztották az első 
tisztségviselőket: alelnök: Jekl Antal és 
Zorn Antal. Titkár: Weyse Keresztély. 
Pénztáros: Rónaky Antal és Till Márton. 
Jegyző: Horváth Lajos. Gondnok: Gaál 
Mihály. Ellenőrök: Martinek Gotfried, 
Iraga András és Ruppert Ágoston. 

A következőkben számvizsgáló bi-
zottságot és választmányt delegáltak. A 
számvizsgáló bizottság tagjai: Pajk Er-

nő, Stenczer Antal, Juha Lipót, Sapka 
Ferenc és Kováts Ákos.

Az 1925. évi alakuló ülés jegyzőköny-
ve alapján ideírjuk a választmány tagja-
it is, hisz ők indították el útjára a rend-
kívül szép eredményeket elért 
Kultúregyesületet: Kuschner József Gaál 
János, Herger Nándor, Krász János, Pin-
tér József, Klemm Ferenc, Lőhr Károly, 
Maisl Ferenc,Watra Aladár, Gerber 
György, Nagy Mihály, Steitmann Jenő, 
Sebestyén Sándor és Angyal László.

Megbízták az alelnököket az alapsza-
bály kidolgozásával. Az alakuló ülés 
még azt is elhatározta, hogy „Kultúr 
Otthon” kell az eredményes működé-
sükhöz. Folytatták a feloszlatott „Dalko-
szorú” munkáját. A „Nótás kapitány” c. 
darab húsvéti előadására történő felké-
szítést a korábbi kipróbált szakértőkre 
bízták. Az alakuló ülés jegyzőkönyvét 
Horváth Lajos vezette.

1925. jún. 26-án már az egyes szak-
osztályok vezetőit is megválasztották. A 
műkedvelő szakosztályt Gaál János, a 
dal és zene szakosztályt Watra Aladár, a 
közművelődési szakosztályt Jekl Antal 

kapta. A cserkészek irányítójává pedig 
Weyse Keresztélyt nevezték ki. 

A műkedvelők továbbra is a Céder 
vendéglő helyiségében tartották próbái-
kat és előadásaikat. A kultúrotthon kér-
désében úgy döntöttek, hogy Gaál Mi-
hály készítsen költségvetést és ezt 
támogatási kérelem mellett terjesszék fel 
a DGT igazgatóságához. Addig is a Céder 
József vendéglőstől elkértek egy meglevő 
kisebb lakóépületet az egyesületi helyi-
ségnek. Ide lapokat is rendeltek.

Március 25-én, a következő választ-
mányi ülést Jekl Antal vezette. Értesítet-
te a választmányt, hogy a Vasasi Kultúr-
egyesületet bejelentették a Baranya 
megyei Népművelődési Bizottságnak. 
Tőlük támogatásra nem számítottak. A 
helyi tagság bővítését, toborzását hatá-
rozták el. Elfogadták, hogy Jókai ünne-
pélyt tartanak. A műkedvelők pedig a 
„Nótás kapitány” bemutatását szervez-
ték. Maizl Ferenc karnagynak tisztelet-
díjat szavaztak meg.

A május 16.-i választmányi ülést Mar-
ti nek Ferenc elnökölte. Pénzügyek voltak 
napirenden és bejelentette, hogy sportcé-

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1925-ben 
(A vasasi kulturális élet fejlődése 4. rész)

November 30-án Adventi hangverseny 
a Református templomban. Énekka-
runk karácsonyi énekekkel készület. 
Vargáné Angéla verset mondott. Mű-
sort adtak még a Hirdi óvodások és az 
iskolások is. Mesterné Strausz Emőke 
szép karácsonyi énekeket adott elő.

December 12-én Idősek karácsonya 
a faluházban. Mint minden évben 
idén is megszerveztünk és megrendez-
tünk a település idősebb lakóinak egy 
kis műsoros délutánt. A megjelenteket 
Heiszler Istvánné egy Adventi ima-val, 
Huba Csaba képviselő úr egy szép kö-
szöntővel, majd az óvodások karácso-
nyi műsora következett, utána ének-
karunk is énekelt karácsonyi dalokat.

Ezután vidámabb műsorok követ-
keztek. Nyugdíjas dalunk, nyugdíjas 
paródiák, népdalok, nóták. A zenéről 
Vörös Zoltán gondoskodott harmoni-
kával. Az este ajándékozással zárult.

December 14-én Adventi hangver-
seny a katolikus templomban. Itt is azt 
a karácsonyi műsort adtuk elő, amit a 
Református templomban, Vargáné An-
géla versén kívül Vinczéné Borika olva-
sott fel egy Adventi üzenetet. A végén a 
„Csendes Éj” szólalt meg Závor Máté 
szintetizátoros kíséretével. 

December 16-án meghívást kap-
tunk a Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
„Barátságkórus”-ának hangversenyé-
re a Pécsi Művészetek Házába került 
megrendezésre. Csodálatos élmény-
ben volt részünk. Az énekkar Pálfiné 
Ibolya vezetésével karácsonyi kórus 
műveket adott elő. Közreműködött 
Bánki József zongoraművész. Befeje-
zésként gyertyafény mellett közösen 
elénekeltük a „Menyből az angyalt”

Utána du. 5 órakor tartottuk az év 
utolsó klub napját. Egy kicsit vissza-
néztünk az év eseményeire. Heiszlerné 

Pannika megköszönte mindenkinek 
az éves munkáját, és segítőkészségét. 
Kedves kis karácsonyi ajándékot kap-
tunk tőle. A tagság pedig virágcsokor-
ral és egy kis ajándékkal köszönte meg 
neki és karvezetőnknek Szondiné Pi-
roskának az éves munkájukat.

Itt azonban még nem érnek véget az 
év eseményei, mivel úgy döntöttünk, 
hogy az idén együtt töltjük a Szilvesz-
tert és együtt várjuk az Új évet a falu-
házban. /Természetesen mikor Önök 
ezt olvassák már ez is múlt idő, de mi-
kor a cikket írom ez még a jövő./

A karácsonyi ünnepek elmúltával er-
re fogunk majd készülni mivel „batyus 
bál” lesz. Biztosan ez is jól fog majd si-
kerülni és ez azt is mutatja, hogy szere-
tünk együtt lenni. A 2014. évet bezárva 
kívánunk minden kedves olvasónak a 
magam és a klubtagok nevében is

Áldásos, Békés, Boldog Új évet.
Békefi Ernőné a

Napsugaras Ősz Asszonyklub nevében  

„Ez történt az Adventban”
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Tudósítás a KoBeKo fiataljairól
Kossuth Művelődési Ház 

(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)

Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub
Az év utolsó hónapja mozgalmasan telt a Tea-házban. A 
hónap elején elkezdtünk készülődni a Mikulás bulira. Kar-
tonpapírból készítettünk a gyerekekkel egy nagy hóembert 
és egy télapót. Utána közösen feldíszítettük a termet, majd 
az ablakokat is fenyőfa alakú díszekkel és hópihékkel. 

A Mikulás buli nagyon jól sikerült, különféle vetélkedők 
is voltak, pl. keresztrejtvény, télapó kvíz, találós kérdések. 
Aki helyesen megoldotta őket jutalomban részesült.

Volt olyan nap, amikor kakaós sütit sütöttünk, majd Ad-
ventre készülődtünk és két koszorút is készítettünk, a gye-
rekek nagyon élvezték.

Ebben a hónapban sem maradhatott el az immár szoká-
sos szülinapozás, két kisgyerek is ünnepelte a szülinapját. 
Finom házi készítésű torta is volt, nagyon jó hangulatban 
telt az ünneplés.

Luca napján búzát ültettünk, az utolsó héten pedig, Ka-
rácsonyra készülvén, gipszből készítettünk angyalkát, amit 
ki is festettek, nagyon tetszett nekik. Ajándék képeslapokat 
is nagy szeretettel készítettek. Szecsődi Zsoltnak köszönhe-
tően, idén is feldíszíthettünk egy gyönyörű fenyőfát a Tea-
Házban. Ezúton is köszönjük szépen az adományt. 

Idén is változatlan időpontban és minőséggel várjuk a 
gyerekeket és fiatalokat. 
Időpont: kedd, szerda, péntek 16:00 – 19:00

Szakmai vezető: Nagy Emese

Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)

Berze Ifjúsági Programok
Decemberben számos fiatal fordult meg a Berze Nagy Já-
nos Ifjúsági Klubban. Fejlődött a klub, új darts tábla került 
hozzánk, egy igen komoly versenytábla. Emellett megvan-
nak még a meglévő asztalaink (csocsó, rex, ping-pong) és a 
kisebbeket is foglalkoztattuk, társas, kártyák, és különböző 
készségfejlesztő játékokkal. Az Új Évben is várjuk sportolni 
vágyó ifjúságot, hisz egy kis sport mindig kell! Elérhettek 
minket facebook-on is Berze Ifjúsági klub címszó alatt. 
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport) és szerda 15:00 
– 19:00 (ifjúsági klub)
Klubvezető: Hering Gyula 

KoBeKo Baba-mama klub
Ebben a hónapban Lévainé Nagy Nelli tartott előadást az 
Anyukáknak elsősegélynyújtásról. Ebben tanítványai segí-
tettek neki, akik a suli elvégzése után mentőápolók lesznek.

Próbababákon mutatták be mi a teendő, ha szükség van 
a segítségre. Főleg kisgyerekeknél fontos, mert ebben a 
korban bármit lenyelhetnek, félrenyelhetnek és ilyenkor 
mi szülők kétségbeesünk, hogy mit is kell csinálni. Az 
Anyukáknak módjukban állt kipróbálni a próbababán való 
elsősegélynyújtást, sőt a gyerekeknek is megtetszett, így 
Miki és Réka is segített ebben. Nagyon aranyosak voltak, 
lehetséges, hogy még ők is mentőápolók lesznek! Nellinek 
nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.

Még Bella kismamánk is eltudott jönni, pedig már na-
gyon nagy volt a pocakja.

Azóta, december 21-én este megszületett Bella kislánya, 
Lotti Anna  3080 grammal és 51 cm-rel. 

Gratulálunk a kismamának, ez a legszebb karácsonyi 
ajándék!
Időpont: minden szerda, 14:30 – 17:30 
Klubvezető: Lakatos Anett

Nagy Emese, Szakmai és ifjúsági-klub vezető 
Vasasért Egyesület, 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel: +36 72/337-838; E-mail: info@kobeko.hu
Facebook-on: 

KoBeKo, és KoBeKo Művelődési Központ néven

lokra jelentős támogatást kaptak a DGT 
igazgatóságától, de feltételül szabták a 
Levente Egyesületnek a meglevő szerve-
zeten belüli felállítását. Szentháromság 
napjára kerti mulatság szervezését hatá-
rozták el, melyet a „vigalmi bizottság” 
feladatkörébe utaltak. Rónaky Antal pe-
dig felajánlott egy légpuskát egy Céllövő 
szakosztály felállítása érdekében.

Az év további részében még öt ülést 
tartottak. Ezeken az egyesületi élet kü-
lönböző területeinek szervezésével vol-
tak elfoglalva. Kidolgozták az alapsza-
bályt, szervezték és felszerelték a 

futballcsapatot és a Levente Egyesületet. 
Könyvtárat alapítottak, melyhez az egye-
sület tehetős tagjai adományokat aján-
lottak. Könyvtárost jelöltek ki. Minden 
eszközükről pontos leltárt fektettek fel. 

Július 26-án tartották a „Betyár ken-
dője” c. darab bemutatását, amely a kö-
zönség elismerése mellett anyagi sikert 
is hozott. Rádió és biliárdasztal vásárlá-
sát tervezték, amely akkor tetemes ki-
adást jelentett. Utóbbit térítés ellenében 
lehetett igénybe venni. Fél óra játék 6 
ezer koronába került.

1925. augusztus 3.-án tartott választ-

mányi ülésen áttekintették a fiatal Egye-
sület anyagi helyzetét. Rónaky pénztáros 
jelentése szerint bevételük 22 988 ezer 
korona bevétel mellett 20 562 ezer koro-
na kiadásuk jelentkezett. Így tehát 2 426 
ezer korona nyereséget könyvelhettek el. 
A tagság év végére 101 főre nőtt.

Az év értékelését az 1926. év február-
jában taggyűlés keretében végezték el. 
Az Vasasi Kultúregyesület első éve mind 
közösségi, mind anyagi szempontból 
eredményes volt.

Pécs, 2014. november 7.
Dr. Biró József
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H I T É L E T

Baptista Istentiszteleti rend
(minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban december 
14-én 11.00 órakor Istentisztelet

Evangélikus ünnepi Istentiszteleti rend:
Vasason az evangélikus templomban január 11-én és 
január 25-én 11.00 órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (01.03.)
Vasárnap (01.04.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (01.10.)
Vasárnap (01.11.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.17.)
Vasárnap (01.18.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.24.)
Vasárnap (01.25.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.31.)
Vasárnap (02.01.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

januári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Köszönetnyilvánítás
Mély tisztelettel

mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Bocsor Gyuláné
Varga Katalint

utolsó útján elkísérték, 
gyönyörű virágaikkal 

leírhatatlan fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

„Elvitted a fényt, a meleget, 
itt hagytad nagyon fájó, de 

gyönyörű emlékedet!”
A gyászoló család

Kolping Hírek
RUHAKIÁRUSÍTÁS

A KOLPINGHÁZBAN!
Január 21-én és 28-án
/szerdán/ 15-18 óráig,

50%-os leárazással.
Mindenkit szeretettel várunk!

Oktatási intézményeink részére
ismét érkezett adomány 

Nördlingenből,
amit Vassné Szántó Márta

juttatott el
részükre karácsonyra

Gyászhír

Mély megrendüléssel,

fájó szívvel tudatjuk,

hogy szeretett férjem,

édesapánk, papink,

Bálint Mihály
2014.12.23-án

örökre itt hagyott bennünket.

Utolsó útjára

2015. 01. 16-án 13.30-kor 
kísérjük a vasasi temetőből. 

Részvétnyilvánítás

mellőzését kérjük.

A gyászoló család

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 216 000,-Ft gyűlt 
össze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánla-
tokat várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára tovább-

ra is várjuk megtisztelő adományukat. Hálából az adományo-
zók nevét feltüntetjük a felújított keresztek talapzatain.

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

Tömör Józsefné +36 72 267 296

Civil kapu
Somogy-Vasas-Hird települések civil szervezeteinek és nem formális szervezeteinek számára a Vasasért Egyesület ingyenes 
tanácsadásokat nyújt előzetes egyeztetetés alapján az alábbi témakörökben: 
– jogi tanácsadás
– pénzügyi tanácsadás

– pályázati tanácsadás
– marketing tanácsadás

– menedzsmenti 
tanácsadás

– informatikai 
tanácsadás 

Ha igénybe venné szolgáltatásunkat kérjük hívja a 06-72/338-838 as telefonszámot. 

Projektünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a NEA-KK-14-SZ-1216 azonosító  számú pályázat finanszírozásában valósul meg.
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Eseménydús évvége a Napüdvözlet Egyesületnél
 Kertavató: December 21-én délután hozzátartozók, pálya-
társak és tisztelők jelenlétében - megemlékezve munkássá-
gáról, életművéről- elhelyeztük az egyesületünk által hasz-
nálatba vett gyakorlókert épületének falán Feld János tanár 

úr emléktábláját. A meghitt avató ünnepségen kollégák, 
tanítványok osztották meg méltató gondolataikat, emléke-
iket az ünneplőkkel, majd az egyesületi házunkban vendé-
gül látva a résztvevőket tea, sütemény mellett fontuk to-

vább az emlékezés és a 
jövőtervezés fonalát. 
A kertfelújításra és a 
gyakorlókert program 
beindítására a város ál-
tal meghirdetett LÉPJ-
Légy Pécs Jövője pályá-
zaton 350 000 Ft-ot 
nyertünk és 130 ezer fo-
rint jött össze a kevés 
számú, de bőkezű helyi 

adományozóktól, melyet ez úton is hálásan köszönünk. 
Mindezekből munkagépeket, kéziszerszámokat, festéket, 
vakolóanyagot vásároltunk és, ha kitavaszodik, folytatjuk a 
megkezdett munkát.
Kertsiker: Magyarország legszebb közösségi kertje elisme-
résben részesült egyesületünk. Az oklevelet és a tárgyi ju-
talmat a Mezőgazdasági Minisztériumban vehettük át 
2014. december 1-én. Az értékelésnél az esztétikai eleme-
ken túl díjazták a vegyszermentességet, a biodiverzitást, a 
madárbarát és az innovatív megoldásokat.
„Tégy jót, hogy jobbá válj!” jelszóval hirdettünk ado-
mánygyűjtést, melynek 
keretében fogadtuk és 
továbbadtuk a jólelkű, 
segítőkész emberek ado-
mányait. A pécsi boldog-
ságklubbal közösen az 
adakozáson túl karácso-
nyi süteményeket is sü-
töttünk a rászorulóknak.

Szertüz: Vendégül látva a Baranya MAG népi gyógyítóit, 
dobkörét az év legsötétebb éjszakáján nagy tűzzel, énekkel, 
dobszóval virrasztottunk. A fénylánchoz csatlakoztunk ez-
zel, mely immár hetedszer lángolt fel országszerte és azon 

is túl abból a célból, hogy a tűz gyújtásával, közös imával, 
énekléssel minél több fényt és szeretetet áraszthassunk az 
elsötétült világunkba. 

Fő az egészség! Január 5-étől négy napon is várjuk szeretettel 
azokat, akik tenni kívánnak testi egészségükért, harmonikus 
érzelmi működésükért. Ehhez egyesületünk rendelkezésére 
áll egy jól felszerelt mozgásterápiás terem olyan eszközökkel, 
melyek a korlátozott, beteg emberek számára is elérhetővé 
teszik a testmozgás adta gyógyító folyamatok megtapasztalá-
sát, a zaklatott, stresszes életünkbe pedig a mentális ellazulás 
adta harmónia megélését. Hétfőn és csütörtökön este fél hat-
tól Andrea várja terápiás gyakorlatokkal a gyógyulni, felfris-
sülni vágyókat, míg kedden és pénteken a jóga haladóbb testi 
és mentális gyakorlataival, a légzés szabályozásának gyógyító 
erejével ismerkedhetnek a segítségemmel.

Idén ismét csatlakozunk a Wass Albert felolvasáshoz. 
Február 20-21-én várjuk az író tisztelőit minden korosz-
tályból. Már most érdemes feljegyezni a dátumot és olvas-
gatva, válogatva, ráhangolódni a jeles eseményre.

Szőts Rózsa

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2015.január 22-én tartja az idei év el-
ső, kicsit rendhagyó közgyűlését, amelyre jelen soraimmal 
tisztelettel meghívom az egyesület tagjait.
Ideje: 2015. január 22. csütörtök1730-kor
Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend: 
 Rendhagyó beszámoló a 2014-es munkánkról sok kép-

ben, kis meglepetéssel
 2015-ben előttünk álló további feladatok áttekintése, 

kötetlen beszélgetés keretében
A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem befo-
gadóképessége mértékéig. Berényi Zoltán, elnök

Készül a Feld János dombormű
Ragács György műhelyében...
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Emanuelle Tardi:
Most először jár Magyarországon?
2010 óta évente általában kétszer jövök 
Magyarországra. Ez már körülbelül a he-
tedik versenyem itt. De szinte már min-
denhol jártam a világban.
Ha jól tudom, akkor az a célja, hogy vi-
lágszerte minden gyaloglóversenyen 
részt vegyen?
Igen így van. Versenyeztem már az auszt-
rál, a brazil, az olasz bajnokságban, részt 
vettem a malajziai 12órás gyalogló verse-
nyen, illetve a Masters  világbajnokságon 
az USA-ban. És rengeteg barátom van itt 
Magyarországon, úgyhogy nagyon szere-
tek ide jönni.
És mit gondol a mi versenyünkről?
Úgy vélem, nagyszerű, hogy egy ilyen kis 
közösség, egy kis falu rendez egy ilyen ver-
senyt. Szerintem nagyszerű a rendezés. 
Miklóst (Srp Miklós)már öt éve ismerem 
és már mondogatta, hogy ‚Gyere Pécsre, 
gyere Pécsre!’ én pedig megmondtam ne-
ki, hogyha rendeztek valamit Pécsen, ak-
kor ígérem elmegyek és most el is jöttem.
Esetleg vannak valamilyen elvárásai a 
versennyel kapcsolatban?
Őszintén szólva nincsenek, főleg azért já-
rok csak versenyekre, hogy találkozzak a 
barátaimmal és lássam a világ különböző 
részeit. Az egyetlen elvárásom annyi, 
hogy remélem a bíróktól nem kapok há-
rom piros lapot, illetve , hogy befejezzem 
a versenyt.
Mikor kezdett el foglalkozni ezzel a 
sportággal?
1985 körül kezdtem el űzni a versenygya-
loglást, tehát körülbelül 30 éve. De emel-
lett több atlétikai sportot is szeretek, járok 
maratonokra, fél-mara to nokra is. De a 
gyaloglás a fő sportágam.
Melyik eredményére a legbüszkébb?
2009-ben Masters (?) világbajnok lettem 
Finnországban, hihetetlen érzés volt a do-
bogó tetején állni és a nemzeti himnu-
szom hallgatni, a nemzeti egyenruhám-
ban. Ez egy csapatverseny volt és nagyon 
büszke vagyok rá.
Úgy tudom, hogy Ön volt a Holland 

gyalogló válogatott edzője is. Mesélne 
erről egy kicsit?
Ez egy érdekes történet. Nagyon el szeret-
tem volna menni Oroszországba, a világ-
bajnokságra és egyedül szinte lehetetlen 
vízumot szerezni, ezért az egyik holland 
barátom felajánlotta, hogy elmehetek ve-
lük, mint edző én pedig elfogadtam, így 
ezután egy hivatalos meghívást is kaptam 
hozzá. Majd másodszor Mexikóba men-
tem, mint a hollandok edzője, akkor azért, 
mert a hivatalos edző tanárként dolgozik és 
nem volt már több szabadsága, ezért én 
edzettem a versenyzőket Mexikóban két 
hétig. Erre szintén nagyon büszke vagyok 
és boldog vagyok, hogy egy kis ideig edző is 
lehettem. Bár a francia válogatott eléggé 
meglepődött, hogy én vagyok a hollandok 
edzője.
Most meddig marad itt Magyarorszá-
gon?
Még három napig leszek Budapesten a 
barátaimmal fogok találkozni, edzeni fo-
gok a Margit-szigeten, körbejárom a vá-
rost és meglátogatom a remek éttermeket.
Sok sikert kívánok a versenyhez és remé-
lem, hogy jól fogja érezni magát nálunk. 
Köszönöm!
Köszönöm szépen!

Brúnó Enent
Ez az első versenye itt Magyarországon?
Nem,  idén nyáron már voltam egy verse-
nyen Tatabányán. Úgy gondolom, hogy 
Pécs-Vasas nagyon  szép hely és az időjá-
rás is remek, tetszik a vidéki hangulat. 
Mielőtt hazautazunk megnézzük a város 
többi részét is.
Mikor kezdett el gyalogló versenyekre 
járni?
Csak idén februárban kezdtem el. Előtte 
hosszútávfutó voltam, de volt egy balese-
tem, ezután pedig a gyaloglás egyfajta te-
rápia volt a számomra. De eddig egész jók 
az eredményeim. Úgy gondolom, ahhoz 
képest, hogy csak nyolc hónapja 
versenyzem,jól teljesítek.
Mit gondol a mi versenyünkről?
Nagyon tetszik! Az utolsó kör, amikor bár-

ki elindulhatott különösen tetszett. A pá-
lya elég nehéz, mert van pár emelkedő és 
lejtő, de azért összességében jó.
A gyaloglás, mint sport, főleg Magyar-
országon, nem túl közismert. Ön mit 
gondol, kinek lenne érdemes elkezde-
nie, ön kinek ajánlaná?
Mindenkinek, a fiataloktól az idősekig. 
Még ha az embernek van valami komo-
lyabb sérülése is, akkor sem olyan meg-
terhelő az ízületek számára. És nagyon jó 
az állóképesség fejlesztésére is. Úgy gon-
dolom, hogy mindenkinek kellene vala-
milyen mozgást végezni, én a gyaloglást 
ajánlanám.
Köszönöm szépen!

Mónika Schwarzer
Mikor kezdte el ezt a sportot űzni?
Körülbelül 30 évvel ezelőtt kezdtem el és 
jövőre leszek 60 éves.
Ez lenyűgöző, gratulálok Önnek! És mit 
gondol, mi az ami motiválja?
Ezt nem igazán tudom. Igazából mindig is 
egy kissé mazochista voltam (nevet). Úgy 
érzem, hogy mindig muszáj valamit mo-
zognom. Voltam már Európa- és világbaj-
nok is.
Tart gyaloglóedzéseket is gyermekek, 
esetleg felnőttek részére is?
Van egy csoportom, akikkel edzeni szok-
tam, de Ausztriában elég nehéz, mert 
nem szívesen mozognak a fiatalok.
Mit gondol a mi versenyünkről?
 Nagyon tetszett! A pálya jó volt és szeren-
csére az időjárás is nekünk kedvezett.
Nagyon inspiráló, hogy ennyi idő után 
is még ekkora lelkesedéssel csinálja vé-
gig a versenyeket.
Hát igen, gyakran szoktam futni is, telente 
pedig síelni járok, mindig csinálok vala-
mit. Szerintem addig fogom ezt csinálni, 
ameddig csak képes vagyok rá. Reggelente 
mindig korán felkelek, majd sétálok egy 
kilométert a kutyámmal, ha az időjárás 

Kedves Olvasóink!
Tavaly októberben nagyszabású sporteseménynek adott otthont Vasas, itt 
rendezték az I. Marcz Róbert Nemzetközi gyaloglóversenyt. A verseny egyik 
fővédnökével, Marcz Róbertné Gizi nénivel, és néhány külföldi versenyzővel 
beszélgetett az újság nevében Tóth Fanni. Ezek a beszélgetések eddig 
helyhiányában nem jelentek meg, de most is érdekesek, fogadják szertettel:
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engedi, akkor futni is szoktam minden 
nap körülbelül 10-15 kilométert.
Köszönöm szépen!

Märcz Róbertné Gizi néni:
A pályájukra visszatekintve mit tudna 
tanácsolni a pedagógusi pályára készü-
lő fiataloknak?

A férjemmel mindketten több mint négy 
évtizedet töltöttünk el a pedagógus pályán 
és azt hiszem, hogy mindketten erre is ké-
szültünk. Nagyon szerettük a munkánkat, 
nem számoltuk időben és pénzben, hogy 
mennyi időt töltünk a gyerekek mellett. 
Mindketten sok szabadidős foglalkozásban 
is részt vettünk, amik nagy élményeket ad-
tak a gyerekek számára. Robi (Märcz Ró-
bert) sokáig atletizált, majd edzősködött is, 
később pedig pedagógusként és 
diáksportvezetőként nagyon sokat tett a 
gyerekekért. Mindketten vallottuk azt, 
hogy a pedagógus pálya nagyon szép, bár a 
nehézsége az, hogy az ember a munkájá-
nak eredményét sokszor csak évek, évtize-
dek múltán tudja lemérni. Friss élményeim 
is vannak ezzel kapcsolatban, idén már a 
harmadik osztálytalálkozón vettem részt, 
mindhárom több mint 30 éves találkozó 
volt, és mind felejthetetlen élménnyé vált a 
számomra. Jó volt látni, hogy akiket annyi 
éve tanítottam, tisztességes, rendes embe-
rekké lettek és hogy mindenki szeretettel 
gondolt vissza az iskolában eltöltött évekre, 
azokra az órákra, melyeket velem töltöttek. 
Robinak is egyik nagyon kedves élménye 
volt, hogy amikor odakerült Meszesre taní-
tani, akkor négy évig egy orosz tagozatos 
osztálynak volt az osztályfőnöke, ő tanítot-
ta őket végig oroszra, miután végeztek, 
utána többször is rendeztek osztálytalálko-
zót és az is mutatja, hogy mennyire tisztel-
ték és szerették őt, hogy a temetésén is na-

gyon sokan ott voltak, illetve a Facebookon 
is a mai napig nagy szeretettel emlékeznek 
meg róla. Én azt tudom mondani, hogy ne-
künk ez a pálya a legszebb pálya, bár sok 
nehézséggel jár, de nagyon sok szépsége is 
van. A férjemmel mi boldogok voltunk, 
hogy mindkét gyermekünk a pedagógus 
pályát választotta, nagyobbik történelem-
angol szakos tanár lett, a kisebbik pedig 
testnevelés-földrajz szakos. Mindig úgy 
éreztük, hogy szeretik a munkájukat, talán 
kaptak is a családban egy olyan mintát tő-
lünk, amit ők is követnek, mivel sokat ál-
doznak a szabadidejükből is a gyerekere, 
melynek meg is van az eredménye. Péter 
kapta meg a városban először a Legjobb 
Testnevelőnek  járó kitüntetést, amit még 
a férjem, Robi is megélt és mindketten na-
gyon büszkék voltunk rá. Én biztatom a 
fiatalokat arra, hogy válasszák ezt a hiva-
tást, hiszen nem is pálya ez, hanem egy 
hivatás, de csak az válassza, akinek van tü-
relme, ereje, kitartása ahhoz, hogy a gyere-
kekkel foglalkozzon. Azt tapasztalom az 
utóbbi időben, hogy eléggé nehézzé vált a 
pedagógusi munka, hozzánk képest nehe-
zebbek talán a feltételek, de helyt kell állni 
és helyt lehet állni. És én úgy gondolom, 
hogy a szülők szeretete és a gyerekek tisz-
telete is meghatározó abban, hogy valaki a 
pedagógus szakmát válassza.
Köszönöm szépen!

Czukor Zoltán:
Ön hogyan mutatná be ezt a sportágat a 
laikusok számára? Kiknek ajánlaná ezt 
a sportot?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert én 
foglalkozom hölgyekkel, akik a rekreációt, 
vagyis a gyaloglást csinálják. Én igazából 
ezt -csakúgy, mint a futást- kardió edzés-
nek mondanám. A futással ellentétben 
azért ajánlanám a gyaloglást, mert kíméli 

az ízületeket. Illetve a fogyni vágyóknak is 
általában azt szoktam mondani, hogy elő-
ször gyalogoljanak, majd miután leadtak 
már pár kiló felesleget, akkor térjenek át a 
futásra. E mellett ha egy edzetlen személy 
hirtelen nekiáll mozogni, akkor elég hamar 
meglátszanak az eredmények, vagyis jön a 
sikerélmény. A hölgyeknek pedig azért is 
tanácsolnám még, mivel gyaloglás közben 
beszélgetni is könnyen lehet.

Az olimpiai élményeiről mondana ne-
künk pár szót?
Az olimpia az tényleg a legmagasabb szint, 
az a hab a tortán. Számomra ez az élmény 
szerencsére háromszor is megadatott. Az 
olimpiában szerintem az a legjobb, hogy 
rengeteg nemzet és nagyon sok sportág 
van jelen, úgyhogy én is nagyon sok kü-
lönböző sportágat vehettem szemügyre 
testközelből, ez egy nagyon nagy pozitívu-
ma volt. Illetve az, hogy a sportban nagyon 
sok barátságot lehet kötni, sok érdekes 
emberrel lehet megismerkedni. E mellett 
fantasztikus helyekre lehet eljutni a sport 
által. Nekem a Sydney-i olimpia volt az 
első, ami fantasztikus volt, egyrészt a szer-
vezés részéről, másrészt azért is, ahogy az 
emberek hozzáálltak az olimpiához. Az 
ország megtehette azt, hogy a diákjainak 
az olimpia idejére szünetet adott, illetve az 
ausztrálok nagyon örültek, hogy a világ 
különböző tájairól érkeztek hozzájuk az 
emberek. De átlagosan is rengeteg helyen 
szeretik a sportot és remek dolog ezt meg-
tapasztalni, úgyhogy én csak pozitívat tu-
dok az olimpiával kapcsolatban mondani. 
És szerencsére mi magyarok is arról va-
gyunk híresek, hogy szeretjük a sportot, a 
sportolóinkat, szeretünk szurkolni és re-
mek dolog egy ilyen országban élni, illetve 
eljutni más országokba, ahol ugyanúgy 
szeretik a sportokat is nagyszerű érzés.
Köszönöm szépen!

S P O R T H Í R E K
Asztalitenisz

Két aranyat hoztak a Somogyiak
Idén is meghívták a Somogyi asztalteniszezőket a már hagyo-
mányossá vált Misleny asztalitenisz kupára, melyet december 
22-én rendeztek a Kozármislenyi a sportcsarnokban. A ver-
senyen hat ping-pong csapat mérhette össze tudását, egyéni 
és vigasz egyéni számokban. Csapatunk négy fővel indult, 
Mayer Tamás, Bocz József, Papp György és Danis Imre. Az 
egyéni első helyezést, Mayer Tamás, a vigasz egyéni első he-
lyezést pedig Papp György nyerte meg. Gratulálunk a győzte-
seknek. 
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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.

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM-
ÉPÍTÉS. HÉTFŐN KOZMETIKA,

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

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

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

mail:cseszti@freemail.hu

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: 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 = 100 Ft 
A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  (minimum 5db esetén) Nyomtatás:  
= Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 kép – 100 
Ft = Oldalanként = Színes:  A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 
– 20 Ft A/3 lap – 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 
Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 200 Ft/1. oldal (100Ft minden további) 
Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Internet használat: (Könyvtártagok-
nak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  
100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 14-es betűméretben)  200 Ft/ 
oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önélet-
rajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás = 1000 Ft

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

Irodai szolgáltatások
igénybe vehetők naponta

13:00 – 17:00 között

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107
Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey Júlia utca felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00;   K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00;       K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708;  H., Sz., P.: 8.00-12.00, K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvosok, Somogy, Vasas, Hird: Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POLGÁRŐRSÉG, SOMOGY: 0-24-ig, 70/342-1887
VASAS:   0-24-ig, 30/641-2750; HIRD:    0-24-ig, 30/621-8314

SHV_2015-01.indd   12SHV_2015-01.indd   12 2015.01.02.   11:45:192015.01.02.   11:45:19


