
ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHS www.shvonline.huwww.shvonline.hu
SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2014. NOVEMBER • VIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Köszönöm!
Avagy majdnem sikerült, de a válto-
zás most elmarad, találkozunk 
2019-ben?

„A világ egy veszélyes hely, nem 
azok miatt, akik gonoszságokat kö-
vetnek el, hanem azok miatt, akik 
ezt tétlenül nézik.” (Albert Einstein)

Szoros volt, majdnem sikerült! 
Vasast megnyertük, Hirden és So-
mogyban vesztettünk, de a munkát 
folytatom, mert ami nem öl meg, az 
megerősít! Köszönöm a sok szava-

zatot, sajnos csak Vasast sikerült 
„bevenni”, ezért tisztelet a vasasi 
„bátraknak”, de összetettben ez 
nem volt elég, mert erősebb volt a 
szavazók pártkötődése, mint a helyi 
ügyek iránti elkötelezettsége.

A változás elmarad, mert örök ér-
vényű tanulság: nem elég elégedet-
lenkedni, hanem TENNI is kell! Ha 
az otthon maradt 70%-ból (3854 fő) 
csak 105 gondolta volna, hogy rám 
szavaz: akkor sikerül(t) volna! Ez 
azonban így is szép eredmény, hatal-
mas ölelés és köszönet a segítőknek, 

támogatóknak! Gratulálok Huba 
Csabának, akinek a választók alig 
10%-a is elég volt, hogy nyugdíjba 
vonulásáig képviselő maradhasson. 

Berényi Zoltán

Önkormányzati hírek
Mindenek előtt így a választások után szeretném megkö-
szönni a bizalmat azoknak a vasasi-somogyi-hirdi lakosok-
nak, akik elmentek választani, és többségi szavazatukkal 
ismét lehetővé tették azt, hogy az elkövetkezendő öt eszten-
dőben továbbra is folytathassam a képviselői munkámat.

A vasasi Kultúrotthon környéke mindig és ma is a közös-
ségi lét színtere volt. Az épületben és a kapcsolódó szabad-
téren rendszeresen tartanak közösségi- és gyerek-rendezvé-
nyeket, ünnepségeket, bányász megemlékezéseket, itt van 
az óvoda, az Idősek Napközi Otthona, a játszótér, a Bányász 
Emlékpark, de közel van az iskola és a foci pálya is. 

Az épület és környezete felújításra szorult.
Még szeptember végén elkészült a bányász szobor előtti 

tér felújítása, teljes szélességében a tér aszfaltburkolatot 
kapott és a csapadékvíz elvezetést is megoldották. Ezáltal a 
tér rendezettebbé vált.

A Kultúrotthon nagytermében a parketta is nagyon el-
használódott, elkopott. Ennek felújítását, lakkozását is el-
végezték. 

Októberben elkészült a Kultúrotthon melletti játszótér 
felújítása. Felépítettek egy fából készítet várat mászókákkal, 
csúszdákkal, tornyokkal, hidakkal. Az alapozási munkálato-
kat a közmunkásaink végezték. A gyermekes szülők, az óvo-
dás és iskolás gyerekek már felfedezték, „belakták” a játszó-
teret, szinte a nap minden szakában gyerekzsivaj tölti be a 
környéket, láthatóan sokan örülnek az új létesítménynek.

A Bányász Emlékparkban már elkezdték építeni azt a 
Bachmann Zoltán által tervezett emlékművet (lásd. lát-

ványterv), amelyet az 1986-ban bekövetkezett vasasi bá-
nyaszerencsétlenség magyar és lengyel áldozatainak emlé-
kére állít a magyar és a lengyel állam, továbbá a pécsi 
önkormányzat. Az emlékmű befejezéséhez még nem áll 
rendelkezésre a teljes forrás, ezért ma még nem lehet pon-
tosan tudni, hogy mikorra készül el és felavatására mikor 
kerülhet sor.

Ugyancsak elkészült a Határ utca déli szakaszának asz-
faltozása, a Toboz utca és Sas utca kavicsozása.

Mindenképpen arra szeretnék törekedni, hogy a telepü-
léseink elhanyagolt útjainak burkolatát aszfaltozással, mart 
aszfaltozással vagy legalább kavicsszórással javítani tudjuk. 
Ezzel kapcsolatban még nagyon sok a tennivaló.

Huba Csaba

www.shvonline.huwww.shvonline.hu
SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2014. NOVEMBER • VIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

ok
o m o g y asa s

írünk anSS VVHH VHS ird

SHV_2014-11.indd   1SHV_2014-11.indd   1 2014.10.31.   6:39:502014.10.31.   6:39:50



2  2014. novemberSok Hírünk Van

A Levente Egyesület és vasasi futball (1922-1923)
A Vasas Bányatelepi Levente Egyesület 1922. július 12-én tar-
totta alakuló ülését. Ezen jelen voltak az „Egyesületbe belépni 
óhajtók nagy számban. A gyűlés korelnökének Rónaky Antalt 
választja meg, ki az egybegyűlteket üdvözli, és a gyűlést meg-
nyitja. Felkéri Weyse Sámuel urat az alapszabályok felolvasásá-
ra és értelmezésére. Weyse Sámuel felolvassa a nagym. Belügy-
miniszterhez felterjesztendő alapszabályokat, amelyek kevés 
módosítással jónak találtatnak és egészében elfogadtatnak.” 

Az alapszabályok értelmében, ezt követően a tisztikar meg-
választása következett. Díszelnöknek közfelkiáltással Straka 
Rezső bányafelügyelő urat választják meg, akit öttagú kül-
döttség kér majd fel e tisztségre.

Egyelőre ügyvezető elnököt választanak Rónaky Antal sze-
mélyében. Titkárnak Weyse Sámuelt, jegyzőnek Klemm Fe-
rencet, pénztárosnak Pajk Ernőt, ellenőröknek Sebestyén 
Sándort és Straga Mihály urakat választják.

Végül a közgyűlés a következő összejövetelre halasztotta a 
választmány megválasztását, de határozatot is fogadott el: 
„A közgyűlés a legsürgősebbnek a sporttelep megszerzését 
tartja, s megbízza az egész tisztikart, hogy eziránt haladékta-
lanul lépéseket tegyen.”

Az 1922. július 31-i Egyesületi közgyűlésen elnöknek meg-
választja Jekl Antal ig. tanító urat, és aljegyzőnek Wondra 
Richard urat.

A választmány tagjai lettek: Dr. Antal Aladár, Riegel Lajos, 
Gaál Mihály, Suha Lipót Kotter Vilmos. Póttagok: Trankovics 
Ernő és Farkas Rezső urak.

Alapító tagok száma 12 fő, a rendes tagok száma 36 fő, a 
pártoló tagnak pedig 17 fő jelentkezett.

Visszatértek a pálya ügyére: „A múlt gyűlés határozata alap-
ján a D.D.S.G. –hez (mai magyar rövidítéssel I. DGT, az Első 
Dunagőzhajózási Társaság) benyújtott kérvényre Straka Rezső 
bányafelügyelő úr azt a választ adta, hogy ezen kérvényt a  pá-
lya helyének kijelölésével, a költségvetéssel és a tervrajzzal 
együtt a Bányagondnoksághoz adjuk be, ami meg is történt.”

A szeptember 11- ülésen a választmányi ülés napirendjén 
ismét tárgysorozatba vették a sporttelep felállításának kérdé-
sét: „Több terület megemlítése és megvitatása után a választ-
mány legalkalmasabbnak és ez időben megszerezhetőnek ta-
lálja az első teleptől közvetlen keletre fekvő palahányót, 
hossza 100, szélessége 80 m, mely kevés földmunkával rendes, 
teljesen megfelelő tereppé alakítható. A választmány ezen te-
rületet elfogadja és sportpályának kijelöli.”

„A választmány határozata alapján beszerzendő 2.db. 
football, 1 db. footballpumpa, 15 pár bakancs,15 pár lábszár-
védő, és 12 m. glott. Ezen cikkek beszerzésére a választmány 
55 000 K. azaz ötvenötezer korona kiutalását engedélyezi. 
A footballok és pumpa beszerzésével Weyse Samu és Riegel 
Lajos urak bizattak meg, amelyek amennyire lehetséges f. hó 
14-én Pécsett szerzendők be. 

A bakancsok, lábszárvédők és glott beszerzésé, mely az 
élelmezési raktár útján történik, Farkas Rezső úr vállalta. 

A footballnadrágokat és a bakancsokat az Egyesület készítteti, 
ill. alakítatja át.” 

Az Egyesület 1922.október 11-én tartott választmányi ülé-
sén pedig már foglalkoztak az ifjúsági futballcsapat felállítá-
sával. Szó szerint: „A Levente Egyesület ifjúsági csapatának 
megalakulását a választmány tudomásul veszi, elnökét Weyse 
Samuel urat üdvözli.” Az ehhez szükséges futball „bakan-
csok” beszerzéséről a következőkkel intézkedik: „A választ-
mány határozata alapján beszerzendő még 10 pár bakancs. 
A bakancsok beszerzését, mely az élelmezési raktár útján tör-
ténik, Farkas Rezső úr vállalta. /…/ A „hazámma” játék részé-
re egy hármas számú football vétetik.”

Az 1923. évi tisztújító közgyűlésen a titkár jelentette: re-
méli, hogy ebben az évben az Egyesület megkezdheti a tulaj-
donképpeni működését, ha a még hiányzó sportszereket be 
tudják szerezni és a tagok nemcsak unaloműzésnek tekintik 
a sportot. Beszámolt még arról is, hogy egy tagjuk eltávozott 
és nem adta le a felszerelést. A szükséges intézkedést a ható-
ság felé a visszaszerzés érdekében megtették. Részletesen 
foglalkoztak a futballhoz és sportoláshoz szükséges egyéni 
sportfelszerelés biztosításával. Ugyanakkor minden esetben 
az egyesületi vezetésben jelen levő műszaki és gazdasági ve-
zetőknek is lehetőségük volt részben üzemi forrásokat bizto-
sítani, részben pedig a Társaság megfelelő részlegéhez for-
dulni támogatásért.

„Az egyesület választmánya a következő kimutatást, illetve 
költségvetést állította össze:

22 drb  footbaling 6000
11 drb  footbalnadrág 17000
11   „  lábszárvédő 8800
  1   „  térdvédő  3000
  1   „  football labda, bőr 1000
  1   „  football labda, gumi 1000
  1   „  magyar gerely 1000
  6   „  cserkész ruha 30000
-------------------------------------------------------------
          Összesen 123 800
Ezen költségvetést a közgyűlés elfogadta és elhatározta, 

hogy kérvény keretében a D.D.S.G. –hez terjesztendő be.” Az 
összegek koronában értendők.

A fenti beszerzések gazdasági hátterét a tagdíjbefizetések 
és a tagok egyéni támogatásai adták. Voltak olyan tagok, akik 
jelentős összegeket ajánlottak fel az Egyesületnek. A pénzbeli 
támogatások mellett jelentős tárgyi eszköz adományozások is 
történtek.

Az év további részéről nincs információnk. A következő 
jegyzőkönyv 1925. január 22-ről datálódik. Ebben az áll, hogy 
a Turul Egyesület és a Dalkoszorú egyesül Vasasi Kultúregye-
sület néven.

Pécs, 2014.szeptember 9.
Dr. Biró József
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Jól sikerült a „Mediterrán ősz” Vasason
Az októberre meghirdetett programsorozatról következik rö-
vid beszámoló, de a szöveg helyett inkább beszéljenek a képek!

Október 4. Lecsófőző verseny a Kacatos Presszóban: már 
délelőtt zsúfolásig megtelt az emeleti terem a gyerekeknek 

szóló ingyenes bábszínházra. Utána sokan ott maradtak, 
Zsalakó Anci nénivel és Tóthné Göndöcs Zsuzsival, Guzi 
Henriettával különböző kézműves technikákat lehetett ki-
próbálni. Közben az udvaron a bográcsokban már rotyo-
gott a sok különféle lecsó, ínycsiklandó illatokat árasztva. 
Délután a Bányászzenekar tagjai tartottak kóstolót, és érté-
kelést, és kihirdették a nyerteseket is. Ezután következtek 
az óvodások tánccal, majd a zenekar adott színvonalas, 
hangulatos műsort. Az új karnagy Vucseta László elhozta 
másik együttesét is, akik dixieland összeállítást adtak elő, 
ez volt az egyik legsikeresebb program. Kis szünet után a 
Misina Táncegyüttes négy párjától láthattunk fergeteges 
táncokat, a közönség alig engedte őket abbahagyni a mű-

sort. Sajnos ezek után sokan hazamentek, pedig 18 órától 
következett a nap zárásaként a „bál”. Az a 15-20 ember, aki 
maradt, nagyon élvezte a pécsi szintetizátoros hölgy játé-
kát, a meghirdetett 21 óra helyett 23 óráig játszott, akkor is 
csak a csendrendelet miatt kellett abbahagyni.

Október 11: A Szüreti felvonulás már délelőtt elkezdődött, 
a faluban sokan találkozhattak a menettel, hallhatták a ze-
nekart. Délután az óvoda udvarán folytatódott a műsor, a 
játszóház, majd este a Bányászotthonban a bál kezdődött, 
ami másnap reggelig tartott. Elmondhatjuk, hogy szinte 24 

órás programot hoztak össze a szervezők sok munkával, 
sokak örömére!

Október 19: Märcz Róbert nemzetközi gyaloglóverseny iga-
zi kuriózum volt településünk életében, ilyen rangos sport-
eseménynek még sosem adott otthont Vasas. Az esemény-
ről részletes beszámolót a 11. oldalon olvashatnak.

Október 29: Irodalmi est a Kacatos Presszóban. Ez a ren-
dezvény lapzárta után volt, de az előzetes érdeklődést látva, 
bíztunk a sikerben. A Somogyi Kulturális és Környezetvé-

delmi Egyesület Irodalmi Köre magas színvonalú tolmá-
csolásában hallgathatta meg a Kacatos dísztermét zsúfolá-
sig megtöltő irodalomkedvelő közönség – közel két órán át 
– előre beküldött „kedvenc” verseit. Köszönet a kiemelke-
dő, színvonalas előadásért az irodalmi kör tagjainak, külön 
köszönet illeti vezetőjüket a felkészítésért: Hámori István-
nét és Vókó Jánost. 

Szerencsére a 2014 évben valóban mediterrán őszünk 
volt, így a programok szép időben, kellemes körülmények 
között zajlottak. Sok embernek jelentettek tartalmas, jó 
szórakozást, kellemes kikapcsolódást itthon a saját ottho-
nunkban. Ez is bizonyítja a helyi civil szervezetek aktív te-
vékenységét, önzetlen munkájukat. Köszönet a rendezésért 
a Somogyi Lovasbetyárok Sportegyesületnek, a Vasasért 
Egyesületnek, a fellépőknek, és a vasasi polgárőröknek a 
rendezvény helyszíneinek a biztosításáért.

Taar Ilona
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Jó Szerencsét kapu avatása
Szeptember 30-án a Vasasi Szent Borbála Egyesület a va-
sasi Bányász Emlékparkban Jó szerencsét kaput avatott, 
mintegy 60 ünneplő előtt. A térzenét és a Himnuszokat 
a Vasasi Bányász Fúvószenekar játszotta. Vezényelte: 
Vucseta László karnagy úr. A Berze Nagy János Népdalkar 
bányász dalokkal örvendeztette meg a jelenlévőket. Vezé-
nyelt: Mesterné Strausz Emőke. Kövesi Ferenc plébános úr 

megszentelte a Borbála és a bányamanó zászlókat, majd 
pedig a Jó szerencsét kaput. Ünnepi beszédet Dr. Riedl 
István bányakapitány úr mondott és ő avatta fel a kaput. 
A jó szerencsét köszönés ebben az évben 125 éves. Ebből 
az alkalomból állítottuk a Jó szerencsét kaput, hogy ez a 
szép bányász köszönés ne csak a múlté legyen. Életre sze-
retnénk kelteni egy legendát, melyben ha erősen hiszünk 
valóra válik. Hisszük, ha egy beteg műtét előtt átsétál a 
kapu alatt, az hamarosan meggyógyul. Hisszük ha egy sze-
relmes pár sétál át alatta, megcsókolják egymást, örökké 
tart életük. Hisszük, mert hit nélkül élni nem lehet. Kö-
szönetet szeretnék mondani volt bányász kollégáimnak, 
barátaimnak akik önzetlen munkájukkal felállították a Jó 
szerencsét kaput:

Jazbinsek László, Mag József, Orosz Ferenc, Patyi József, 
Fejes József, Réder Ádám, Major László, Dr. Bíró József és 
Kállai János. Köszönet Varjú Istvánnak a hangosításért és 
Tóbi Antalnénak ennek biztosításáért.

A Jó szerencsét kapu Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának támogatásával valósult meg, a 2014. évi 
„LÉPJ- Légy Pécs Jövője”  pályázat keretében.
Jó szerencsét!

Ruzsicsics Ferenc, Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke
A Jó szerencsét! köszöntés eredetéről weboldalunkon

(www.shvonline.hu) olvashatnak bővebben.

„ÉNEKELNI JÓ”
Ezt mondja egy Francia népdal, és ezt 
valljuk mi is 17-en a Hirdi „Napsugaras 
Ősz” Asszonyklub énekesei. Eddig kis-
falunk rendezvényein énekeltünk /hő-
sök napja, falunap, Adventi hangverse-
nyek, idősek karácsonyán/.

Most azonban úgy éreztük kilépünk 
a falunkból és beneveztünk a „Népek 
tánca, Népek Zenéje” címmel meghir-
detett vetélkedőre, melynek elődöntője 
szeptember 28-án volt Birjánban. A 
zsűri úgy döntött, hogy indulhatunk a 
középdöntőben is, amely november 
8-án lesz Nagyatádon. Most erre ké-

szülünk, Szondi Józsefné Piroska veze-
tésével.

A másik fellépésünk október 4-én volt 
Pécsett, a Kodály Gimnázium dísztermé-
ben megrendezett „Meszesi Dalfesztivál” 
keretében. Itt a keleti városrészekből és a 
város keleti vonzáskörzetéből érkeztek a 
kórusok és dalkörök.

Dr. Várnai Ferenc zeneszerző és 
népdalkutató köszöntőjében Széche-
nyit idézte. „Nyelvében él a nemzet” 
éppen ezért a dalok is fontos szerepet 
töltenek be a magyar kultúrában, le-
gyenek azok népdalok, műdalok, nó-
ták, slágerek.

A mi nosztalgia műsorunkban me-

lyet előadtunk az előbb felsoroltak kö-
zül minden szerepelt. Harmonikán 
Keller Antal kísért bennünket. A kö-
zönség velünk énekelte a dalokat, slá-
gereket. A végén vissza is tapsoltak, így 
megismételtük az utolsó számot. 

Úgy érezzük, itt is sikeres volt a be-
mutatkozásunk, és ez arra ösztönöz 
bennünket, hogy a gyakorlásokat ko-
molyan kell venni, mert van még szépí-
teni valónk, hogy még tökéletesebb le-
gyen énekünk.

A „Napsugaras Ősz”
Asszonyklub nevében

Békefi Ernőné

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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KoBeKo hírek, 
programok 

Só szoba

Várjuk kedves vendégeinket a Só szo-
bába, mely hangulatos só lámpákkal 
bővült.

Asztmás és hasonló betegségekre 
nagyon jó, tisztítja a légutakat, tüdő-
tisztító hatású.
Bejelentkezés szükséges!

Tea-Ház gyermek
és ifjúsági klub

A Tea-Ház egyre több gyermek és if-
júsági programmal várja a klubba lá-
togatókat. 
Az elmúlt egy évben számos olyan nagy 
volumenű programot valósítottunk 
meg, melyet a nemrégiben sikeresen 
lezárt „Kulturkohó” pályázatunk bizto-

sított. Az iskolai helyszínek mellett a 
Kossuth Művelődési Ház is színteret 
biztosított számos kézműves és kreatív 
foglalkozásnak, kulturális programnak, 
gyerek programnak, de bringatúráz-
tunk és kirándultunk is jószerivel. Vol-
tunk a Zsolnay Kulturális Negyedben, a 
Cella Septichora Látogatóközpontban, 
de eljutottunk Budapestre is, ahol egyik 
nap a Vígszínházba látogattunk, másik 
nap pedig a Láthatatlan kiállítást néz-
tük, vagyis tapasztaltuk meg.

Pályázati forrás hiányában ugyan le-
hetőségeink korlátozottak, mégis 
igyekszünk a már jól megszokott vál-
tozatos programokat és színvonalat 
biztosítani. 

A nyár folyamán bővültek a kinti 
sporteszközeink, lengőteke került felsze-
relésre, házi gyártású gólyalábak készül-
tek, van egy mobil multifunkcionális 
pályánk labdajátékokhoz, illetve egy ko-
sárpalánkunk, ami átmenetileg ugyan 
nem használható, de mire a tavasz meg-
hozza a szép időt, addigra újra teljes ér-
tékűen fogja várni a kosarazni vágyókat. 
A közösségi kert terményeiből rengeteg 
vitaminban dús, egészséges ételt készí-
tettünk közösen.  Jóízűen fogyasztottuk 
el a finomabbnál finomabb uzsonnákat.

A hideg beköszöntével őszi pompába 
öltöztettük a klubtermünket. A társas-
játékok és a közösségfejlesztő játékok 
mellett pizzát sütöttünk, lazítottunk 
vagy csak egy jót beszélgettünk a meleg 
tea mellett. Az őszi szünetben kienged-
tük a gőzt a Hallo ween-i partin, meg-
mérettettek a legkreatívabb, legrémisz-
tőbb jelmezek és szellemes hangulatban 
telt ez a fergeteges est. Ezúton is kö-
szönjük a sok felajánlott finom, ötletes 
süteményt és nassolnivalót. 

A Bóbita Bábmúzeum ismét szíve-
sen látott falai között, ahol rengeteg 
bábot próbálhattak ki a gyerekek és 
megismerkedhetnek a különböző báb-
technikákkal. Meglepetésként tököt is 
faraghattunk a Töklámpás napon. A 
hónapot egy igazán izgalmas mozizás-
sal zártuk a nemrégiben megnyitott 
Uránia Moziban, ahol átéltük a tökéle-
tes 3D élményt. 
Továbbra is várjuk a gyerekeket, fiata-
lokat programjainkon.
Időpont: kedd, szerda, péntek 16:00 
– 19:00 
Vezeti: Nagy Emese, szakmai és ifjú-
sági-klub vezető 

Ifjúsági programok indultak a 
Berzében!
Újonnan indult klub várja a fiatalo-
kat és fiatal felnőtteket ping-pong és 
darts játékokkal (később rex és csocsó 
asztallal), mindezt szórakozás, sport 
és tanulás formájában.

Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00
Szerdánként a fiatalabb korosztályt, a 
gyermekeket hívjunk társasozni, kár-
tyázni, kirakózni. Időpont: szerda 
15:00 – 19:00 
Klubvezető: Hering Gyula 

Baba-mama klub

Továbbra is várjuk a kisgyerekes 
Anyukákat szerdánként 14:30-17:30 
között baba-barát klubunkba. Sok já-
ték, jó hangulat, vidámság, közös be-
szélgetések, ez az, amit kínálunk.
Időpont: minden szerda, 14:30 – 
17:30 
Klubvezető: Lakatos Anett 

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

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
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Vasasiak újra a bányában
Volt vasasi aknászok, csapatvezetők, vájárok, lakatosok, 
mozdonyosok egyszóval egy ütőképes jó kis csapat szállt le 
ismét a bányába. Ezalkalommal nem a termelés volt a fő cél-
juk, hanem egy utolsó lehetőség kihasználása, egy legutolsó 
bányajárásra. Ugyanis hamarosan bezárják Magyarország 
utolsó mélyművelésű barnaszén bányáját az oroszlányi szén-
medencében lévő Márkushegyi Bányaüzemet. Az utat 
Ruzsisics Ferenc és Patyi József szervezték, akik, amikor a 
Márkushegyi bányától kaptak TH-vasakat a vasasi bányász 
emlékkertbe, és az ottani vezetés meghívta őket egy bányajá-
rásra, elhatározták, hogy ezt az élményt egykori bányásztár-
saikkal is megosztják. Mivel az idő igen szűkös volt a közeli 
bezárás miatt, gyorsan kellett cselekedniük. Szinte napok 
alatt sikerült mindent leszervezniük. Egy tizennyolc szemé-
lyes kisbuszt sikerült megtölteni, mindenre elszánt volt bá-
nyászkollégákkal, és ebben a kiruccanásban a bányamunka 
szinte minden körlete képviselhette magát. Legtöbbünk 
1993-ban Petőfi-akna bezárásakor szállt le és ki, utoljára. 

Ahogy megérkeztünk Márkushegyre, egy igen barátsá-
gos fogadtatás után kaptunk egy gyors balesetvédelmi 
oktatást, majd egy gyors átöltözés után indulhattunk a 
lámpakamrába felszerelkezni. Meglepett a lámpa és a 
menekülőkészülék súlya, ami töredéke volt az egykor ná-
lunk használtaknak. A kas óvatosan indult a mélybe. Aki 
dolgozott a bányában az ismeri ezt a semmihez sem ha-
sonlítható bányalevegő „illatot”, amiből itt volt bőven, a 
finom lebegő porral együtt. Mozdonyt lent nem lehetett 
látni mert itt függővasúttal szállítják az anyagokat, a nép-
szállítást pedig nem népessel, hanem gumiszalaggal ol-
dották meg. A szén fejtését egy igen termelékeny önjáró 
fejtőgéppel végzi el pár ember. Csak zárójelben jegyzem 
meg, az itteni a telepek vízszintes elhelyezkedésűek, nem 

úgy mint a Mecsekben, ahol ezt a technológiát a szénme-
ző meredek dőlése miatt nem lehetett alkalmazni. Kiszál-
lás után fényképezkedés, fürdés, majd irány Tatabánya, a 
Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzenébe. 
Ebben a szabadtéri múzeumban gyakorlatilag megőriztek 
teljes eredeti épségben egy valamikor működő bányaüze-
met a hozzátartozó kiszolgáló- és lakóépületekkel és be-
rendezéseikkel együtt, az udvaron pedig minden létező 
régi és mai gép, szerszám ki van állítva, amit egykor és 
ma a bányákban használtak illetve használnak. Ebéd, 
majd városnézés Európa legnagyobb madárábrázolásá-
nál, a Turulmadár talpazatánál, Tatabánya legmagasabb 
pontjánál, majd egy nótáskedvű utazás után érkezés ha-
za. Zárógondolatként csak annyit szeretnék megosztani, 
hogy jó érzés volt egy kis bányalevegőt szívni, jó volt azt 
is megtapasztalni, hogy máshol is őrzik még a bányász-
hagyományokat és jó volt úgy köszönni egy még jelenleg 
működő bányában az ott dolgozó  bányászoknak, hogy 
Jószerencsét! 

Bocz József

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
A hirdi településrészen nincsenek köztéri szobrok. Kivételt képeznek ez alól a településen 
és annak határában, az 1800-as években felállított keresztek. Ezeket sajnos az évek viharai 
jelentős mértékben megrongálták. Felújításukra szeretnénk a jóérzésű emberek segítségét 
kérni. Ezért létrehoztunk a Mecsek Takaréknál egy számlát, melynek száma felhívásunk vé-
gén megtalálható!

Minden jó szándékú támogatást szeretettel és köszönettel fogadunk. Hálából az adako-
zók neveit feltüntetjük a felújított korpuszok talapzatain.

A régi, lezárt sírkertben található és a 6-os út melletti kereszt felújítására ajánlattétele-
ket várunk. A munka beindításának feltétele, a bekerülési költség felének megléte.

Kutas József, Tömör Balázs
Számlaszám: 50300037-10604519

Elérhetőség: esti órákban Kutas József, +36 30 846 02 94
Tömör Józsefné +36 72 267 296

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2014. november 17-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.

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
Járőreink 2014 októberében 116 óra szolgálati időt teljesítettek. 2014.
október 12-én több helyszínen biztosítottuk a helyi önkormányzati 
választások zavartalan lebonyolítását. 

Tisztelettel: Vezetőség 
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Hát! – ezen is túl vagyunk. Túléltük!
Már éppen ideje, hogy vége mert 

egy régi igazság szerint: Akkor a leg-
büdösebb a sz.r ha keverik. Hát még 
ha dobálják is.

Reménykedjünk, hogy öt évig most 
nyugodtan telhetnek a napjaink, hiszen 
„haladhatunk tovább azon az úton, amin 
elindultunk”. Csak az ne a mi utcánk 
legyen, mert ott annyi kátyú van, hogy 
csak lépésben lehet haladni. Igaz eddig 
sem a fejlődés sebességéről voltunk híre-
sek itt a nagyváros peremkerületén.

Örülünk neki hogy Pécs az elmúlt 
négy év alatt annyit szépült amennyi 
négy újságban fért csak el. Keresgettem 
hátha rólunk is szól a történet, de sajnos 
még az apró betűs részben sem találtam 
meg. Igaz hogy a mi kis újságunkban 
(kicsi is, nem is színes, De a miénk) is 
volt ilyen egész oldalas beszámoló, hogy 
az elmúlt négy évben mi változott a kis 
településünkön. Örüljünk ennek is, 
csak ez akkor lenne igazán nagy öröm, 
ha nem négy esetleg nyolc év termése 
lenne, hanem néhány hónapé.

Ha kiszámolnánk, hogy a három év 
alatt mennyi építményadót fizettünk a 
városnak – amiből nem kaptunk visz-
sza semmit – ebből olyan faluházat 
építhetnénk, ami arra fordul, ahonnan 
a Nap süt. Ehelyett a mostani Falu-
háznak nevezett épületünk – ahol elég 
kevés rendezvényt lehet megtartani a 
helyszűke és elhelyezkedése miatt – is 
csak egyre rosszabb állapotban van, 

mert hiszen tudjuk a választ: nincs 
rá pénz. (Csak érdekességképpen: 
Szabolcsfaluban a régi iskolát felújítják 
közösségi épületnek pályázati pénzből, 
aminek az összege: 100 millió)

A mi kis településünk négy éves költ-
ségvetése közel hat millió forint volt, 
amit elég gyorsan el lehetett osztani, 
igaz néha nem értettünk egyet, de eny-
nyi pénzen nem volt érdemes vitatkoz-
ni. Összehasonlításképpen: a városháza 
ennyi pénzét bérelt volna évente kávéa-
utomatákat, csak idő előtt botrányszaga 
lett a dolognak.

Ennyi kis „zsebpénzből” soha nem 
fogunk haladást elérni hiszen az el-
múlt évek alatt csak visszafejlődtünk 
és már ahhoz is sok pénz kellene, 
hogy nullában legyünk.

Az útjaik kritikán aluliak, a focipálya 
úgyszintén amin még a rossz elhelyez-
kedése is ront. Nincs egy olyan hely 
ahol egy rendezvényt kulturált körül-
mények között meg lehetne tartani. 
Erre nagyon jó példa az idei Falunap.

Aki átélte este a sátorban a vihart, 
egy életre nem fogja elfelejteni. Sze-
rencse a szerencsétlenségben hogy 
senki nem sérült meg, szinte anyagi 
kár sem keletkezett. Ezért köszönet 
mindenkinek, hiszen nem volt pánik-
hangulat és nagyon sokan segítettek 
velünk együtt átvészelni ezt a 17 per-
cet. Igaz utána egy nagyon jó „bulit” 
hoztak össze a fiatalok gépi zenével, 
mivel a zenekar visszamondta a fel-
lépést. De ez így marad emlékezetes. 
Köszi mindenkinek érte!

A felsorolást még lehetne folytatni 
de inkább nézzünk előre.

Egy kis szervezéssel, pénzzel és aka-
rattal akár két legyet is üthetnénk egy-
szerre. A régi hirdi focipályát azért nem  
lehetett használni mert nagyon talajvi-
zes volt, meg egy csomó betontörmelé-
ket is odahordtak. Az elhíresült Vasas – 
Hirdi törmelékdombot meg nem tudják 
hova elrakni. Nem lehetne esetleg ebből 
feltölteni ezt a hirdi területet és esetleg 
egy földréteget teríteni rá majd befüve-
síteni és már kész is az új sportcentrum? 
Új PMFC stadion építésére van pénz 
ahhoz képest ez borravaló lenne.

Aztán ha elkerülne az ominózus 
engedélyek nélkül épült focipálya 
arra a helyre éppen elférne a közös-
ségi házunk, bálteremmel, nyugdíjas 
napközivel, internetszobával, kondi-
teremmel stb. stb.

Tudom most sokan azt mondják 
álmodik a nyomor, de miért nekünk 
kell a nyomorról álmodni.

Mi is ugyanolyan emberek vagyunk 
mint akik a Széchenyi téren laknak vagy 
éppen ücsörögnek a bársonyszékben!

Gratulálok mindenkinek a választási 
eredményekhez, győzelmekhez amivel 
kivívták a lakosság bizalmát. Éljenek 
ezzel a megtiszteltetéssel.

Most itt a lehetőség, hogy öt év 
alatt valami maradandó is készüljön 
Hirden az utókornak, hogy ne csak 
egy nagy lebetonozott területre lehes-
sünk büszkék.

HAJRÁ PÉCS – HIRD!
Schenk János

Hajrá Pécs(-Hird)!

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 formátum-
ba) 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: (Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/
óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 14-es be-
tűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önéletrajz írás és 
tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás = 1000 Ft

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

Az irodai szolgáltatások igénybe 

vehetők 13:00 – 17:00 között
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Elment egy sportember
Ismerős alakja volt a somogyi, vasasi utcáknak, ahogy nagy táskáját cipelve mindig iparkodott valamerre és amiből 
hol teniszütő, hol pingpongütő, hol pedig valamilyen vásárfia kandikált ki, és szinte mindig volt pár kedves szava 
azokhoz az emberekhez, akikkel találkozott. Apámról, Bocz Józsefről (1931–2014) szeretnék megemlékezni ezzel a 
pár sorral, aki meghatározó személye volt a somogyi asztalitenisz sportnak és aki nemrég távozott közülünk.

Hosszúhetényben született 1931-
ben, szülei második fiaként, még 
egész kisgyerek volt, amikor isme-
rősei már tudhatták róla, hogy a 
sport nagyon fontos része lesz az 
életének, mindegy volt neki, hogy 
foci, pinpong, tenisz, sí, korcsolya, 
tollaslabda vagy valamilyen vízi 
sport, mindegyiket egyformán sze-
rette, és a legtöbbet elég jól is mű-
velte, de mind közül a pingpong 
volt a kedvence.

Első munkahelye egy dunai 
uszály volt, ahol matrózként dolgo-
zott a Fekete-tenger és a Fekete-er-
dő közötti szakaszon, itt szerette 
meg az úszást, és itt kapott kedvet a 
vitorlázáshoz is. Második és egy-
ben utolsó munkahelye a Mecseki 
Szénbányák volt, ahol a leghosz-
szabb ideig Vasason dolgozott mint 
szállítógépész, egészen a nyugdíjba 
vonulásáig. 1956-ban nősült, elvet-
te matróztársa, Fajtig Karcsi húgát, 
Rózsit. Két fiuk született: Attila és 
Józsi. Kb. 1960-ban, két évvel So-
mogyba költözésük után, kezdett el 
feljárni a somogyi Kodály Művelő-
dési Házba, és az odajáró emberek-
ből meg a fiaiból kb. 1967-re egy 
ütőképes megyei első osztályú 
pingpongcsapatot hozott létre So-
mogyi Bányász néven. Ez a csapat 
sokáig a megyei első osztály élvo-
nalában játszott, és több alkalom-
mal elég közel került az NB III.-ba 
jutáshoz. Ugyan átlépni soha nem 
sikerült a csapatnak ezt a szintet, 
de a kedvét ez soha nem vette el a 
további játékoktól. Ebben az idő-
szakban a somogyi kultúrházban 
igazi tömegsport alakult ki, heti 
három alkalommal volt pingpong-
edzés, átlagban öt asztalon (egyik a 
színpadon volt), az utolsó asztalon 

pedig mindig csontozás ment, mi-
vel nagyon sokan voltunk, a hétvé-
geken pedig meccsekre, bajnoksá-
gokra vitte a pingpongosokat. A 
legmozgalmasabb időben, kb. 
1970-ben volt egy női vagy inkább 
leány, egy fiú serdülő, egy fiú ifi és 
egy férfi felnőtt asztalitenisz-csapa-
ta, és arra is mindig volt gondja, 
hogy az edzések mellett bajnoksá-
gokra és meccsekre is el tudjanak 
járni a játékosok. A régi pingpon-
gos tanítványai közül még a mai 
napig is sokan űzik ezt a szép spor-
tot, és jó szívvel emlékeznek vissza 
„Józsi bácsi” biztató szavaira. Pár 
éve megszűnt a versenysport (Vá-
rosi Első Osztály) Somogyban, de 
azért még jó páran összejövünk, 
hogy nagy csatákat játsszunk egy-
más ellen. Apám pingpongjátékára 
mindig jellemző volt, hogy renge-
teg kocát ütött, volt játékostársai a 
mai napig szinte szállóigeként 
mondják, mikor valaki kocát üt, 
hogy: „a Józsi bácsi elnézést kér”.

Kb. ‘72-ben történhetett, hogy a 
Somogyban összeverődött gyerekek 
elkezdtek lejárni az egyetlen közel-
ben lévő, viszonylag sík területre 
focizni, a Pajtás utca végére. Igen 
ám, de akkor ez nem volt megenge-
dett, mert a pálya abban az időben a 

téesz kaszálója volt, mi pedig, a 
„semmirekellő lurkók” letapostuk a 
füvet focizásunkkor. Ezen alkal-
makkor egyikünk mindig felment a 
pálya melletti körtefára őrködni, 
hogy időben jelezhessük a többiek-
nek, ha jön a csősz, aztán ha jött, 
akkor volt szaladás. Beláthattuk, 
hogy sokáig így nem mehetett, mert 
a csősz egyre sűrűbben jött ellen-
őrizni, mi pedig szerettünk volna 
minél többet focizni zavartalanul. 
Ekkor apám megfogalmazott egy 
levelet az illetékes hivatalba, és el-
kezdett aláírásokat gyűjteni, azzal a 
szándékkal, hogy a téesz adja oda a 
somogyi gyerekeknek a pályát. A 
tanácshoz beadott kérvényre hama-
rosan megjött a válasz, hogy a ka-
szálót ezután hivatalosan is használ-
hatják a gyerekek. Tulajdonképpen 
ekkor legalizálódott, hogy a focipá-
lyát a gyerekek birtokba vehetik, és 
ez a mai napig így van.

Persze nemcsak barátai voltak, 
hanem ellenségei is – mint általában 
minden embernek –, de ez nagy-
részt a rettenetesen makacs, akara-
tos természetének volt köszönhető, 
ami nem mindennapi volt. Egy biz-
tos, amit egyszer ő elhatározott, azt 
mindig véghez vitte, bármilyen aka-
dály volt előtte. Soha nem adta fel, 
még akkor sem, amikor más ember  
már rég felhagyott volna ezekkel a 
hétköznapi küzdelmekkel. Sajnos 
2014. október 1-jén már nem küz-
dött tovább. Elment ebből a világból 
egy másikba, hogy ezután ott üsse a 
kaucsuklabdákat, de azok, akik sze-
rették őt olyannak, amilyen volt: kü-
löncnek, ugyanakkor jószívűnek, 
még sokáig fog élni az emlékezeté-
ben.

ifj. Bocz József
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Aktualitások a Napüdvözlet Egyesület háza táján
Örömmel adunk hírt néhány közelmúltban zajlott 
eseményről és közeljövőre tervezett programunkról, 
bízva abban, hogy kezdeményezéseinket jó szívvel fo-
gadják a helyben lakók is és megtisztelnek bennünket 
érdeklődésükkel, részvételükkel.

Szeptember 28-án gyönyörű időben egész napos 
rendezvényt tartottunk az élet teljességét, értékeit kö-
rüljárva. Sok alternatív gyógyító fogadta az érdeklő-
dőket, előadások hangzottak el termelői-fogyasztói 
közösségi modellekről, a hagyományos értékek aktu-
alitásáról, jógakutatási tapasztalatokról, kertművelés-
ről. 

Ismét nagy sikere volt az említett rendezvényün-
kön a csontkovácsoknak. Ezért Szilágyi Lászlót (aki 
a csontkovácsolás mellett szakavatott rovásírás tanító 
is) újra meghívtuk és november 13-án székházunk-
ban fogadja a gyógyulni vágyókat: bejelentkezni a 
06/20/5050-601-es telefonon lehet. Frissítő masszázs-
ra Ágfalvai Ilonához folyamatosan lehet ugyanide be-
jelentkezni.

Egyesületünk birtokba vette a Parcsin utcai gyakor-
lókertet, elkezdtük a kiszabadítását a gazból, bozótból. 
VÁRJUK NOVEMBER 13-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 
DÉLELŐTT 9-TŐL MELEG TEÁVAL, A KEMEN-
CÉNKBEN SÜLT LEPÉNNYEL MINDAZOKAT, 
AKIK KÉTKEZI MUNKÁJUKKAL, VAGY ADO-
MÁNYAIKKAL SEGÍTENEK NEKÜNK ABBAN, 

HOGY ÚJRA RÉGI FÉNYÉBEN VIRÁGOZZÉK A 
KERT, HOGY FELD TANÁR ÚR JÓ SZÍVVEL ÉS 
MOSOLYOGVA TEKINTHESSEN LE RÁ A MOS-
TANI LAKÓHELYÉRŐL.

Egyesületünk benevezett a Karcag város által meg-
hirdetett legszebb konyhakertek versenyre, ahol kö-
zösségi kertek kategóriában kiemelt első helyen vég-
zett. Az elismerő oklevelet a városházán vehettük át 
október közepén a szintén vasasi magánkert kategória 
nyertesével, Illés Ingriddel együtt. 

December 13-án délutánra Orsós Ivettet várjuk, aki 
egy egész délutánt betöltő önismereti játékkal és me-
ditációval készül hozzánk.

Minden hónap utolsó péntekén 17 órától BOL-
DOGSÁGKLUB Bagdi Bella „Jobb Veled a Világ” 
országhatárokat is átívelő netes önfejlesztő program-
jának helyi klubja, melyhez folyamatosan lehet csatla-
kozni (de jobb minél előbb)!

Folyamatosan várjuk jógafoglalkozásainkon azo-
kat, akik szeretnék visszanyerni, vagy megtartani az 
egészségüket, hétfőn, kedden és pénteken fél hattól. A 
gerinc és mozgásszervi, szív és érrendszeri, valamint 
a légzőszervi problémákkal küzdők számára speciális 
eszközök is a rendelkezésünkre állnak. Igény esetén 
egyedi terápiás foglalkozásokat is vállalunk. 

Szőts Rózsa, Krámosné Sweitzer Andrea jógaokta-
tók tel: 06/30/603-6507, 06/20/390-9754

A Vasasi Szent Borbála Egyesület szer-
vezésében október 23-án ünnepeltük a 
vasasi templomban az 56-os forrada-
lom 58-ik évfordulóját. 1956 forradal-
mának ellobbant lángja zsarátnokként, 
izzó parázsként szunnyadt a hamu alatt, 
s a szabadság legelső fuvallata fellob-
bantotta azt. Nekünk utódoknak, itt a 
településen, egyetlen feladatunk lehet, 

hogy ne hagyjuk újból kihunyni ’56 for-
radalmának lángját, bármily nagy is 
egyesekben a kísértés a tűzoltásra. Fog-
junk össze, ahogy elődeink tették 58 
éve, tanuljunk a forradalom, mindenen 
átívelő összekovácsoló erejéből. Dicső-
ség 1956 forradalmának, dicsőség és 
hála forradalmár elődeinknek. Soha 
nem feledjük tetteiket!

Köszönet Kövesi Ferenc plébános 
úrnak, Girán János alpolgármester 
úrnak, a Vasasi Bányász Fúvós zenekar, 
a Berze Nagy János Népdalkar, a Pécs-
Somogyi Kulturális és Környezetvédő 
Egyesületnek, hogy szereplésükkel 
emelték ünnepségünk színvonalát.

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke
A megemlékezésünkön elhangzott al-

polgármesteri beszéd a weboldalunkon 
(www.shvonline.hu) olvasható.

Megemlékezés az 56-os forradalomról a vasasi templomban
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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 november 9-én 
és november 23-án 11.00 órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (11.01.)
Vasárnap (11.02.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (11.08.)
Vasárnap (11.09.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (11.15.)
Vasárnap (11.16.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (11.22.)
Vasárnap (11.23.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (11.29.)
Vasárnap (11.30.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

novemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön 
békeség és az emberekhez jóakarat”

Lukács 2:14
Meghívó

A Hirdi Református Gyülekezet Szeretettel Meghívja 
2014.11.30-án 15 órakor kezdődő

Adventi műsoros délutánra.
Tisztelettel: Pécs-Hirdi Református Gyülekezet

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók! Sok szeretettel várjuk

újabb ruhavásárunkra!

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

Időpont: 

2014. november 19:    8-18-ig

2014. november 20:    8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák nagy választékban!

Kabátok 100 Ft-ért, egyéb 50 Ft-ért kapható!

Huba János

Mindenszentek
Lassacskán cammogok a temető felé,
nehéz lábakkal, lejtőn megyek, lefelé.
A nap lassan a horizont alá bukik,
estefelé van és a nappal, haldoklik.

Hová is szállt az én időm, gondolkodom,
sokszor előttem van egész gyermekkorom,
ifjú éveimet sem felejtettem el, 
a háborús képek, gyakran bukkannak fel.

Kicsit inogva haladok, síma úton,
agyam gondolkodik, testem megy,monoton.
Valahol már a temető szélén járok,
a színes földhalmok között botorkálok.

Halottak napja van, csak egyszer egy évben,
sokan járunk ilyenkor a temetőben.
Az apró kis lángocskák füstjét már érzem,
jellegzetes, szerethető, minden évben.

Itt állok a sírnál, többen összejöttünk,
csend, nyugalom vesz  körül, halkan beszélgetünk.
A múltat idézve, nézzük a gyertyákat,
a szívünk legmélyéről, feltör a bánat.

Halottak… nem lehet őket felejteni,
őszinte vigaszt sem tud senki nyújtani,
az együtt átélt képek felfelvillannak,
örökké bennünk maradnak, meg nem halnak.

Hiába tépelődünk, sokszor könnyezünk,
mindenkire tiszta szívvel emlékezünk, 
lelkünket átjárja, mindenszentek napja,
ma, minden ember, halottait siratja.

Mindössze csak pislogó fényt tudunk adni,
szél esetén, azt is nehéz meggyújtani,
pedig szeretetet szeretnénk adni,
az érzelmeinket, velük megosztani.

Az ölelések, mindent elárulnának,
de nincs rá mód, csak a könnyek folydogálnak,
szavaink, gondolataink felfelszállnak,
talán a magasban, valahol megállnak.

Az örökkévalóságig nyugodjatok,
búcsúzáskor sem tudom, mit mondhatok,
távol vagytok mindannyian, nagyon messze,
kívánom, szálljon rátok, az örök béke!

A nap már a mélyben jár, besötétedett,
a gyertyákban a kanóc is már leégett,
mielőtt búcsúzunk, új fényeket gyújtunk,
a sírok között, lassan hazaballagunk.
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S P O R T H Í R E K
Foci hírek

Változatos eredménysor
 Győzelem és döntetlen is akadt a Vasasi Bányász októberi 
meccsei között, két vereség mellett, így a szeptemberinél 
eredményesebb hónapot zárt a csapat és továbbra is tapad 
a bajnokság középmezőnyére. A Kisnyárád kivételével Ve-
res „Totti” Zsolt mindegyik ellenfélnek betalált októberben 
és Görgye Ákos is megszerezte első bajnoki gólját. Az őszi 
idényből három meccse maradt a vasasiaknak, köztük a 
jelenlegi második és harmadik helyezett ellen, érdemes 
lesz tehát kilátogatni a parcsini pályára.

7.forduló:
Bányász TC – Kisnyárádi SE 2-3 (1-2)
Gólszerző: (Róth 15’), Györkő (82’)

8. forduló:
Pécsbánya SE II. – Bányász T 1-4 (0-2)
Gólszerző: Veres (16’, 54’) Kanizsa (36’), Papp (73’)
9. forduló:
Bányász TC – Székelyszabar SE 1-7 (1-3)
Gólszerző: Veres (16’)
10. forduló:
Bári SE – Bányász TC 3-3 (0-2)
Gólszerző: Veres (18’, 88’), Görgye (31’)
Három forduló maradt az őszi szezonból, 
a további meccsek időpontjai:
11.02.: Bányász TC –Báta KSE 13:30
11.09.: Mároki SE – Bányász TC 13:30
11.16.: Bányász TC – Beremendi ÉSK II. 13:00
Köszönjük a Vasasi Gyógyszertár, a Vali Bolt, a Csaba Szó-
da és a Vasasi Gazdabolt támogatását!

Mediterrán Ősz: Gyaloglóverseny Vasason
Városrészünkben eddig soha nem látott eseményt rendez-
hettünk. A Märcz Róbert Gyalogló Emlékversenyen 4 or-
szág, 7 klubjának 35 igazolt versenyző vett részt, a külön-
böző versenytávokon. 

A szép számú nézőközönség, különösen a férfiak verse-
nyében nagy küzdelmet láthatott a tatabányai Bagdány 
Tomasz és a helyi Srp Miklós között, végül Tomasz nyerte 
meg a 10km-es versenytávot. Ennek eredményeként nem-
zetközi szintű eredmény született. A női 10km-en a békés-
csabai kiváló gyaloglója Kovács Barbara nyert, aki végig 
egyedül haladt az élen, eredménye így is magas színvonalú. 
A leányok 5km-es versenyében Dimanopulosz Daphne új 
serdülő legjobb eredményt ért el (magyar csúcs ebben a 
korosztályban nincs). A 3km-es versenyben mindkét nem-
nél nagy küzdelem és remek eredmények szülöttek, min-
denki új egyéni csúcsot ért el. Üde színfolt volt a versenyen 
a gyermekek, 8-12 évesek versenye. A gyerekek többsége 
csak néhány hónapja sajátította el a gyaloglás fortéját. 

Az igazolt versenyzők után az amatőröké lett a pálya. Itt 
1 és 2 km-es távok, valamint családi váltók is indulhattak, 

vagyis a falu apraja, nagyja lepte el a pályát. Összesen 56 
célba érkező volt, mindenki kis ajándékcsomagot vehetett 
át a szervezőktől. 

A versenyt megtisztelte jelenlétével Märcz Róbertné, Gizi 
néni, Robi bácsi felesége, aki nagyon örült ennek a versenynek, 
meghatódott a verseny szervezésén, rendezésén és Robi bácsi-
nak állított emlékversenyen. A verseny vezető gyalogló bírója, 
Gruber Orsolya (nemzetközi bíró) is úgy nyilatkozott, hogy 
kevés ilyen jól megrendezett verseny vehetett részt. A verseny-
zőknek és az edzőknek is tetszett, mind a pálya, mind a szerve-
zés és a hangulat, amit a nézők biztosítottak. 

Külföldre is elért a verseny szelleme. A veterán gyalog-
lók netes kiadásában egy 2 oldalas cikk jelent meg, vala-
mint a Portugál Gyalogló Blog is megírta a versenyt és kö-
zölte az eredményeket. A pécsi sajtóban, sajnos nem 
sikerült elérni, hogy bármi is megjelenjen a versenyről. 

Köszönjük a verseny szervezőinek és rendezőinek, min-
denkinek, aki valamilyen formában segített, hogy ez a ver-
seny ilyen jó hangulatú és szervezett lett. 

Srp Gyula
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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.

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1700 Ft/kg, hársméz:1600 Ft,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1300 Ft/

kg, Schweitzer Antal,
Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR.
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

  

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O L T

KEDDI NAPOKON
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

- Purina takarmány, 
Mol Pb gáz, fabrikett,
tartós élelmiszerek.

FABRIKETT,
ALÁGYÚJTÓS,

KOROMTALANÍTÓ.
FÜSTCSÖVEK,

KÉMÉNY KOTRÓK.
Hétfő-péntek: 8.00-16.00

Szombat: 8.00-12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villany-

tűzhelyek, hőtárolós kályhák,
villanybojlerek, nyílászárók, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.
Kisebb asztalosipari munkák elvégzése.
FATÉR GYULA, 06/30/9276-187

Köröm stúdió
mindenkit szeretettel várok!

Pedikűr, manikűr,
műköröm, gél-lakk

Vasas, Bethlen G. u.30. 
/Mosoly Söröző alatt/

Bejelentkezés: 06/30-624-9056

Ruhaárusítás
a Kolping Házban!

November 19-én

és 26-án /szerdán/

15.00-18.00-ig.

Mindenkit

szeretettel várunk!
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