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

a Sok Hírünk Van Szerkesztősége

Angyalok
Mottó: „Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angya-
lok, elég, ha szüksége van rá, és akkor megmutatkoz-
nak, mint a hajnal első fénye.” /Paolo Coelho/

Amikor ezt a szót meghalljuk”angyalok”, legtöbbünk-
nek a templomi oltárképek, művészi festmények jut-
nak eszünkbe: hosszú fehér ruhás alakok, kisebb vagy 
nagyobb hófehér szárnyakkal.

Hittanórán is előkerült ez a téma. Vannak-e ma is 
angyalok, vagy csak a bibliában? A gyerekek arcán 
enyhén kétkedő mosoly. Ma amikor már a óvodások is 
tudják, hogy ki vette a karácsonyfát, ki díszíti fel… 

Azt viszont kevesen tudják, hogy az angyal szó azt 
jelenti: küldött. Isten küldi a szülőt, nagyszülőt, hogy az 
Ő szeretetét tolmácsolva adja át az örömöt-másoknak. 
Elküldi az embereket, hogy az örömhírt/az evangéliu-
mot/ továbbítsák a földön mindenkinek. S mi lehet az 
igazi örömhír: egy jó szó, egy segítő kéz, ami felemeli a 
nehéz táskát, ami átöleli a bizonytalanul közlekedőt.

A kétkedés eltűnik a gyerekarcokról, sőt, az egyik 
hangot is ad, hogy megértette és átültette a valós életbe:

„Akkor Katinka néni is angyal, mert mindig lesegíti 
Klári nénit a lépcsőn!”

Azóta is sűrűn találkozom angya-
lokkal. Angyal volt az az idős asz-
szony, aki balesetem után naponta 
kivette a postámat, és az ajtó mellet-
ti kaspóba tette, hogy véletlenül se 
kelljen lépcsőt másznom. Angyal az az 
őszülő úr, aki minden vasárnap autó-
val visz a templomba, és másnapon-
ként látom az én angyalomat, aki 
mosolygós arccal jön, fáslizza a lába-
mat, bevásárol kiváltja a gyógyszereimet -köszönöm-
ért. És angyalok azok a piros ruhás fiúk, akik sámlit 
raknak elém, hogy könnyebben felülhessek a kisbusz-
ba, ahonnan „Jöjjön drága!” felkiáltással, szinte a hó-
nuk alá csapva, állítanak szilárd talajra.

Kedves Olvasók! Ti nem szoktatok találkozni an-
gyalokkal? Javaslom, figyeljetek kicsit oda, s ne a szár-
nyaikat keressétek, hanem a szívüket, amibe az isten a 
küldetést beleplántálta.

De még jobb lenne, ha-nem csak így karácsony tá-
ján- mindegyikünk megpróbálna angyal lenni. Ettől 
lenne szebb a Karácsony, sőt az egész életünk is.

Áldott karácsonyt kíván
Korcsmárné Weyse Klára

se 
az 
ó-

Sok szeretettel hívjuk Önöket
a 2014. december 7-én, 16:00 órától

megrendezésre kerülő

ADVENTI 
HANGVERSENYÜNKRE,

a Pécs-vasasi templomba.
A hangversenyt megelőzően már 14:00 órától 

kézműves vásár indul a templomkertben,
ahol forralt bor is kapható lesz!

A széleskörű műfajokat képviselő előadók
és szereplők nagy lelkesedéssel és készülettel 

várják a nézőközönséget!
Tisztelettel: Bakó Armand

Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink, nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek lapunk 
2015-évi színes falinaptár mellékletét! Köszönjük hirdetőinknek, 
akik lehetővé tették idén is, hogy minden háztartásba ingyenesen 
eljuttassuk az SHV év végi számával együtt a naptármellékletet. 
Fogadják szeretettel, méltán lehetünk büszkék a sok színes és 
nemkülönben hasznos helyi hirdetésért, a gyönyörű panoráma-
fotóért, amelyet lapunk tördelő-szerkesztője Bocz József készített. 
Minden Kedves Olvasónknak áldott, kellemes karácsonyi ünne-
peket, és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk.

Az SHV szerkesztőség csapata nevében:

Berényi Zoltán
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Az október 12-i választások után az újon-
nan megválasztott képviselőkből felálló 
Közgyűlés csak november 13-án tudta 
megtartani az alakuló ülését. Ennek oka, 
hogy a választások idején az egyik válasz-
tókörben kifogást emeltek a választás tisz-
tasága ellen és meg kellett várni a bíróság 
határozatát, amely november 9-re tűzte ki 
a megismételt  választást az adott szavazó-
körben. A végleges eredmény ismeretében 
és annak jogerőre emelkedése után lehetett 
csak az alakuló közgyűlést megtartani. A 
FIDESZ-KDNP jelöltjei nyerték meg mind a 
19  választókörzetben a választást, így a pol-
gármester személyével együtt 20 főből álló 
frakciót tudtunk alakítani. A töredékszava-
zatok összeszámlálásának eredményeként a 
közgyűlésbe került az ÖPE 2 taggal,  az LMP 
1 taggal, a Jobbik 2 taggal, a Fórum-MSZP-
Együtt-PM 2 taggal és a DK 1 taggal. Ezek 
a szervezetek frakció alapításra nem voltak 
képesek. Az alakuló ülésen a képviselő testü-
let a polgármester javaslatára Őri Lászlót és 
Girán Jánost választotta meg alpolgármes-
ternek. Megválasztásra kerültek a bizottsági 
elnökök és bizottsági tagok is. Engem to-
vábbra is a Városfejlesztési és Kommunális 
Bizottság tagjának választottak meg.

A megalakulás után a sürgető ügyek miatt  
rendkívüli ülést tartott a Közgyűlés. A napi-
rendi pontok közül két, a településeinket is 
érintő, közérdeklődésre számot tartó témá-
ról szeretnék tájékoztatást adni:

Az építményadó csökkentése:
A város súlyos gazdasági állapota miatt az 
utóbbi években nagyobb, sok negatív kriti-
kát kapó építményadó-teher nehezedett a 
város lakóira. Mint tudjuk, az állam átvállal-
ta az önkormányzatok adósságállományát, 
így az önkormányzat némi levegőhöz jutott, 
lehetőség nyílott már 2014. évben is arra, 
hogy az önkormányzat kissé csökkentse az 
építményadó mértékét. Ezt a folyamatot 
próbálta erősíteni a Közgyűlés az új adó-
koncepció megvitatásával és megszavazásá-
val. Az adó csökkentésére az is lehetőséget 
adott, hogy az adóhivatalnak sikerült újabb 
adózói kört bevonni a rendszerbe. 

A teljesség igénye nélkül a következő 
adócsökkentésre számíthatunk a 2015. évet 
illetően: 

A magánszemély tulajdonában álló lakás 
céljára szolgáló építmény esetében az első 
25 m2 adómentes lesz:

1-25 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2, 
25-100 m2 adóalap esetén 0 Ft és a 25 m2 

feletti rész után 200 Ft/m2, 

100-200 m2 adóalap esetén 15.000 Ft és a 
100 m2 feletti rész után 450 Ft/m2,  

200 m2 adóalaptól 60.000 Ft és a 200 m2 
feletti rész után 900 Ft/m2

AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK KÖRE IS BŐVÜLT: 

„Az adó évi mértéke a magánszemély tulaj-
donában lévő – üzleti célt nem szolgáló – 
50 m2 alapterületet meg nem haladó lakás 
céljára szolgáló építmény vonatkozásában: 
a) 1 – 25 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2, 
b) 25,01 m2 feletti adóalap esetén 100 Ft/m2.”

„A lakás hasznos alapterületétől függetle-
nül a számított építményadóból 50% adó-
kedvezmény illeti meg az egyedülálló nyug-
díjas magánszemélyt a lakcímnyilvántartás 
szerinti és ténylegesen (életvitelszerűen) is 
lakóhelyéül szolgáló lakás első 100 m2-éig, 
amennyiben havi jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum háromszorosát.” (85.500 Ft)

Magánszemély tulajdonában álló – üzleti 
célt nem szolgáló – melléképítmény vonat-
kozásában 30 m2-ig 0 Ft/m2 az építményadó.

Részönkormányzatok helyett Település-
részi Testületek fognak működni:

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. tv.) a 
Településrészi önkormányzatok működé-
sére vonatkozóan változásokat tartalmaz. 

A 62. §  (4) bekezdése szerint a részönkor-
mányzat szervezetére, működésére és tag-
jaira  a bizottságokra vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni.

Az 58. § (1) bekezdése rögzíti: „A bizottság 
elnökének és tagjainak megbízatása a kép-
viselő-testület által történő megválasztással 
jön létre, a képviselő-testület megbízatásá-
nak időtartamára. A bizottság elnökét és 
– az elnökkel együtt számított – tagjainak 
több mint a felét az önkormányzati kép-
viselők közül kell választani.”

Könnyen belátható, hogy a részönkor-
mányzatok működése életszerűtlenné vált, 
mert pl. a somogyi-vasasi-hirdi részönkor-
mányzatok 4-4 nem képviselő tagja mellé 
5-5 városi képviselőt kellene választani. A 
városban  10 részönkormányzat működött, 
ezért kb. 50 képviselőre lett volna szükség. 
(A többség nem csak a tagok számára, de a 
szavazási arányra is vonatkozik.)

Még az év elején próbáltam kezdeményez-
ni több alkalommal a törvény módosítását. 
Ez ügyben beszéltem az akkori alpolgár-
mesterrel és parlamenti képviselővel Nagy 
Csabával, az Önkormányzati Bizottság tag-
jával, valamint kérésemre a város jegyzője 
írásban kezdeményezte a tv. módosítását, 
továbbá  Pécsre látogatása idején  kértem 
Kósa Lajost, az Önkormányzati Bizottság 
elnökét is  a törvény módosítására. Sajnos 
nem jártam sikerrel.

A város vezetése úgy döntött, hogy a rész-
önkormányzatok működését megszünteti 
és azokban a városrészekben, ahol a rész-
önkormányzatok működésének hagyomá-
nyai vannak, önálló települések voltak és 
jelentősen elkülönülnek a város szövetétől, 
településrészi testület elnevezéssel egy új 
érdekérvényesítő,  konzultatív szervezeti 
formát hoz létre.
Ez csak két városrészre vonatkozik:

Vasas-Somogy-Hird Településrészi Tes-
tület, tagjainak száma 5 fő 
(1 fő települési képviselő, 4 fő a településré-
szen élő választópolgár) 
és
Újhegy-Üszög Településrészi Testület, 
tagjainak száma 5 fő 
(1 fő települési képviselő, 4 fő a településré-
szen élő választópolgár)

Jelzem, hogy ezekben a városrészekben a 
korábbi részönkormányzatok támogatási 
összege változatlan marad, azt a képviselői, 
illetve hivatalos nevén „választókörzeti keret” 
megnöveléseként megkapják a településeink.

Az SZMSZ 61. §-a szerint a közgyűlés a pol-
gármester javaslata alapján megválasztja: 
- a települési képviselők közül a településré-
szi testület vezetőjét, 
- a településrész választópolgárainak jelö-
lése alapján a településrészi testület nem 
képviselő tagjait. 
A nem képviselő tagokra a településrész 
választópolgárai a polgármesterhez, vagy a 
településrészi testület vezetőjéhez benyújt-
va írásban tehetnek javaslatot.

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Tes-
tület vezetőjének a közgyűlés november 
13.-i ülésén megválasztott. A november 27-i 
ülésen a civil szervezetektől beérkező jelö-
lések alapján a polgármester javaslatára a 
Közgyűlés megválasztotta a testület tagjait 
is ifj. Becker János, Berényi Zoltán, Kocsisné 
Nagy Margit és Reisch Dezső személyében.

Huba Csaba

Önkormányzati hírek
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Egy somogyi pedagógus élete (I. rész)
Temesi Jenőné, Éva néni nevét olvasóink közül sokan ismerhetik, mivel Ő a Somogyi Általános Iskolában tanított 
1948–1982 között. Több évtizedes pedagógusi munkája alatt számtalan tanulót indított el a nagybetűs élet rögös 
útján, és ő volt az, aki a Pécs Somogyi Iskolát országosan ismertté tette bábjátszó diákjai játékával. Manapság csak 
nagyon ritkán fordul meg Somogyban, de most a lap hasábjain keresztül újra velünk lehet.

– Elmondaná Somogyba érkezésének és 
tanári pályájának kezdetét, és pedagó-
gusi pályájának fontosabb epizódjait?

1948-ban végeztem a tanítóképzőt Pé-
csett. Még ebben az évben állást kaptam 
Pécs-Somogyban, mint fizetés nélküli 

tanítással megbí-
zott tanítónő. A 
végzős osztályból 
hárman kerül-
tünk a bányate-
lepre, Somogyba: 
Kerényi Klára és 
én, Vasasra pedig 

Arnold Irénke. Kíváncsian és izgatottan 
indultunk az első munkahelyünkre.

A somogyi bányatelep erdőkkel öve-
zett völgyben helyezkedik el, jellegze-
tes házakkal, sok vadgesztenyefával és 
virágos kertekkel. Az iskola akkor há-
rom földszintes épületben működött. 
Kettő a telepen, egy a faluban. A felső 
épület mögött a bánya Henrik-tárója 
működött, ahol akkor is aktív munka 
folyt. Ami először meglepett, az a kö-
szönés volt. Az emberek egymást a „Jó 
szerencsét!” szavakkal üdvözölték. Az 
iskolában is ez volt a szokás. A kollégák 
szeretettel fogadtak. Emlékszem Hidvé-
gi Elvira tanító nénire, aki a legidősebb 
volt, a későbbi pártfogónk és az isko-
la vezetője; valamint Koltai Ferencre 
(Pubi bácsi), a későbbi igazgatóra és 
feleségére, Irénkére. Emlékszem még 
Síkné Bányai Erzsire, Hírling Lászlóra, 
aki katolikus lelkész-plébános volt, to-
vábbá Joó Bélára és Temesi Jenőre, akik 
egy évvel előttünk érkeztek a bányate-
lepre. A Koltai házaspár már az első nap 
meghívott minket ebédre, majd délután 
kellemes zongorajátékokkal szórakoz-
tattak.

Abban az időben történt a tulajdo-
nosváltás. A D. G. T. (Duna Gőzhajózási 
Társaság) után az MSZH Rt. (Meszhárt 
– Magyar–Szovjet Hajózási Részvény-
társaság) részvénytársasághoz kerültek 
a telepi iskolák. 1948-ban megalakul-
tak a 8 osztályos általános iskolák. Mi, 

már mint tanítók a felső tagozatosban 
taníthattunk. Nem volt nehéz dolgunk, 
mert friss tudással érkeztünk. Öröm-
mel és jó kedvvel indultunk a gyerekek 
közé, hogy a kapott ismereteket átadjuk. 
A tantárgyelosztásnál nekem a földrajz, 
biológia, testnevelés és „kézimunka” ju-
tott. A gyerekek csillogó szemmel, tisz-
telettel figyeltek az órákon. Hamarosan 
megszerettük egymást. A tornaórákon 
néptáncot is tanítottam. A fiúk a botos 
kanászt kedvelték. A telep vezetői el-
várták tőlünk, hogy a művelődés min-
den területén részt vegyünk. A néptánc 
mellett szalagos karikákkal mutattunk 
be táncos gyakorlatot a bányász zenekar 
kíséretében. Nagy siker volt. Más alka-
lommal balettruhás kislányok szórakoz-
tatták a közönséget. Meglepetés volt a 
Kőműves Kelemen balladájának előadá-
sa, amelyben a szereplők maguk által 
készített népviseletben vettek részt. A 
két főszereplő Temesi Jenő és Koltai Ju-
dit volt. A táncosok híre a Pécsi Nemzeti 
Színházhoz is eljutott, ahol egy ünnepen 
orosz és magyar táncokat adtunk elő.
– Pedagógusként még milyen feladatai 
voltak?

A gyerekeken kívül a felnőttek között 
is volt feladatunk. Az idősebb asszo-
nyoknak politikai füzetekből olvastunk 
fel, amelyeket mi is szemináriumokon 
sajátítottunk el szorgalmas tanulással. 
A dolgozók iskolájában a 7–8. osztá-
lyos tananyagot segítettünk elsajátítani 
azoknak, akiknek a munkájukhoz szük-
ségük volt erre. Ezekben a munkákban 
részt vettek és sokat segítettek azok a 
kollégák, akik már az előző évben is itt 
tanítottak: Joó Béla és Temesi Jenő.

– A munka mellett milyen volt a min-
dennapi életük? 
Én első évben Szabolcson, a nagyma-
mámnál laktam. Onnan mentem át min-
den reggel István-aknán keresztül, gya-
logosan erdőn át, sárban, vízben, hóban 
a telepi iskolába, délután vissza. Szívesen 
csináltam, akkor még nem tartottam fá-
radtságosnak. A második évben Hidvégi 
tanító néni felajánlotta egyik szobáját, 
és ott laktunk Klárival együtt. Az étke-
zésünkről is ő gondoskodott. A tanulók 
kezébe adott egy lapot, amelyen az állt, 
hogy a tanítónők mikor mennek a csa-
ládhoz ebédelni. A szülők kedvesek vol-
tak, szívesen láttak minket vendégül.
– Milyen volt az akkori kulturális élet 
Somogyban?

Szórakozásunk azok az előadások vol-
tak, amelyeket a Somogyi Színjátszó Kör 
adott elő abban a kultúrházban, amelyet 
a kocsmához építettek a telep lakói saját 
kezűleg. Az épületegyüttest a Gerber csa-
lád üzemeltette. Az előadások nagyon si-
keresek voltak, jobban tetszettek, mint a 
színházi bemutatók. Ezekben az években 
a vezetőjük Tóth József volt. A bányász 
szereplők szívvel-lélekkel, nagy átéléssel 
játszottak, míg a hivatásosok rutinból.

Meg kell említenem a farsangi jel-
mezbálokat. Olyan szép és ötletes gyer-
mekruhákat sehol sem láttam. Ez a bá-
nyász apukák ügyességét és fantáziáját 
dicséri. Emlékezetes még a bányász fú-
vószenekar névnapi köszöntője.
– Úgy tudom, volt életének egy időszaka 
amkor nem Somogyba tanított, elmon-
daná akkor mi történt?

1950-ben édesapámat Budapestre 
helyezték a pénzügyminisztériumba, 
hogy tudását átadja az új tisztségvise-
lőknek. A család úgy látta jónak, hogy 
én is velük menjek. Szomorúan hagy-
tam itt a somogyi iskolát, ahol a gyere-
kektől sok szeretetet, a szülőktől pedig 
tiszteletet kaptam.

(Éva néni története a következő szám-
ban folytatódik)

Bocz József
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KoBeKo 2014
Idén is, mint minden évben számtalan 
kihívással néztünk szembe, rengeteg 
problémát oldottunk meg, ám mégis, 
amikor visszatekintünk az elmúlt hóna-
pokra, sok-sok kisebb és annál jóval na-
gyobb eredmények, programok, elégedett 
arcok és hálás szívek köszöntenek vissza. 

Tevékenységeink közül, ami legtöbb 
embert érint, az a Kossuth és Berze Mű-
velődési Házak, illetve a Bencze József 
utcai Egyesületi Házunk üzemeltetése és 
élettel való megtöltése. 

A Kossuth Műv. Házban különböző iro-
dai szolgáltatásokat, tanácsadásokat nyúj-
tunk, ezekre egyre nagyobb igény van. Szép 
számmal működnek a klubok, edzések, 
vásárok alkalmi és állandó jelleggel is. 

2014 elején megalakultak Pécsett az 
un. Civil Kapuk, ami azt takarja, hogy 
egy-egy nagyobb egyesület fogja össze a 
területén működő civil szervezetek hiva-
talos ügyeit, pályázatok intézését, képzé-
seket. Erre Pécs keleti városrészében a mi 
egyesületünk kapott felkérést, ami igazi 
elismerését jelenti eddigi munkánknak. 

2014 nyarán 2 nagyobb volumenű pá-
lyázatot zártunk le. Egyik az „Építő Kö-
zösségek a családokért”c. TÁMOP 5.5.1.B. 
számú pályázat, a másik „Kulturkohó” 
névre hallgató TÁMOP 3.2.13. számú pá-
lyázat volt, ahol a helyi gyerekek részesül-
hettek felejthetetlen élményekben. 

Számos kétkezi munkával szépítettük 
környezetünket, fejlesztettük infrastruktú-
ránkat, bővítettük a már meglévő kertün-
ket, beültettük gyógynövényekkel és virá-
gokkal a támfalat. Átadtuk a Só szobát és az 
edzések eszközeinek külön elkerített részt 
biztosítottunk, valamint felhelyezésre ke-
rült egy hatalmas tükör is a Nagyteremben. 
Tisztasági festésre került sor, kitakarítottuk 
és használhatóvá tettük a pincehelységet, 
megoldottuk annak szellőzését és világítá-
sát, tároló ládákat helyeztünk el a kertben 
termesztett zöldségeknek és felajánlott 
könyvekből, jelentősen bővítettük könyvtá-
rainkat a Kossuth Művelődési Házban és a 
Vasasért Egyesület Székházában is. 

Továbbra is működtetjük a Tea-Ház 
gyermek és ifjúsági klubot, ahol egy új, jó 
kis csapat alakult ki a résztvevő gyere-
kekből és önkéntes segítőkből. Itt to-

vábbra is fogadunk egyetemi gyakorno-
kokat és jó kapcsolatot ápolunk a helyi 
iskolákkal, valamint számtalan más he-
lyi, regionális és országos szervezettel. 
Alkalmanként közös programokat, ese-
ményeket szervezünk együtt. 

Jelenleg egy „KoBeKo TV” elindítását 
tervezzük egy helyi aktív fiatal önkéntes, 
operatőr bevonásával, melyben az aktivi-
tásaink lesznek elérhetők a Művelődési 
Ház youtube csatornáján és a közösségi 
oldalainkon, ill., a honlapunkon keresztül. 

10 helyi lakost tudunk foglalkoztatni 
különböző pályázatok keretében. Aki 
már nem jogosult a munkanélküli támo-
gatásra, annak lehetősége van 30 nap ön-
kéntes munkát végezni, a szabálysértők 
pedig ledolgozhatják büntetésüket. 

A Berze Művelődési Ház is tovább fej-
lődött, hiszen új klubok indultak útjukra 
a régebbiek mellett. Kettőről alább olvas-
hatnak tapasztalatokat, illetve emellett 
heti rendszerességgel gyakorol itt a Ma-
zsorett tánccsoport és megalakult a fiata-
lok kérésére egy Modern Tánccsoport is. 

Minden önkéntesünknek, segítőnk-
nek, adományozónknak ezúton is hálásan 
köszönjük munkájukat, felajánlásaikat. 

Természetesen ezek mellett rengeteg 
dolog történt az évben, ez csupán egy rövid 
ízelítő a szakmai tevékenységekből. E rövid 
beszámolóval búcsúzik a KoBeKo csapata 
2014-től és a kedves olvasóktól, de termé-
szetesen jövőre is visszavárjuk Önöket!

Berze Ifjúsági Programok
Októberben elindítottuk az ifjúsági klub-
bot a Berze Nagy János Művelődési Ház-
ban. Hétfőnként és keddenként a fiatal 
felnőtteket várjuk szórakozni sport formá-
jában. Eleinte dartsozni és ping-pongozni 
tudtak a fiatalok, ma már bővült a kínálat, 
csocsó és rex asztal is rendelkezésükre áll. 
Szerdánként a kisebbeket foglalkoztattuk 
társasjáték, kártyák és különböző készség-
fejlesztő játékokkal. Ezek mellet, aki kí-
váncsi volt a darts és csocsó elsajátítására, 
szívesen megmutattam nekik a játékok 
szépségét. Utóbbi időben a kicsik rajzfil-
meket néztek, most már erre is van lehető-
ség, ugyanis számítógép került a helységbe 
és projektort is igénybe vehettünk néhány 
alkalommal. Az eddigi két hónap alatt 
szép számmal jelentek meg résztvevők, de 
a hely maga több fiatalt is be tud fogadni 

egyszerre. Remélhetőleg minél többen 
fognak rendszeresen járni, hisz egy kis 
sport mindig kell. A jövőben még bővül a 
helység internettel és irodai szolgáltatá-
sokkal is. Várunk mindenkit ezután is. 
Facebook-on is megtalálhatóak vagyunk 
ifjúsági klub címszó alatt.   

Időpont: hétfő, kedd 1500–1900 (sport) 
és szerda 1500–1900 (ifjúsági klub)

Klubvezető: Hering Gyula 

Baba-mama klub
Az idei évben sok érdekes dologról beszél-
gettünk, új babák születtek, megismerték 
egymást közelebbről az anyukák is. Év ele-
jén a mamák érzelmei kerültek előtérbe, 
témánk volt a testi-lelki változások, mivel 
télen nem tud az ember sokat kimozdulni, 
korlátozottak a lehetőségek. A szülök el-
mesélték egymásnak, ki hogy tölti el az 
idejét otthon. Szóba kerültek a gyerek ol-
tások, társalgások folytak a babák napi-
rendjéről, kialakításáról, nehézségekről, 
ami az anyukáknak nagy segítséget jelen-
tett, hogy információkat cseréltek. Amint 
megjött a jó idő, a játszótérre is kitudtunk 
menni, amit a gyerkőcök nagyon élveztek 
és persze az anyukák is, hogy végre kitu-
dunk mozdulni. Nyár közepén Harmat 
Hajnalka, elismert szakember volt a ven-
dégünk, az ő foglalkozása szülésznő/bába. 
Nagyon sok és érdekes információt adott 
az anyukáknak, mindenki kérdésére tu-
dott választ adni és egyben segítséget 
nyújtani. Az anyukák jelezték, hogy sze-
retnék, ha több ilyen alkalom lenne, ami-
nek természetesen, lehetőségeinkhez mér-
ten, eleget is teszünk. Következő előadónk 
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KÖSZÖNET

Köszönet Fejes József és Orosz Ferenc volt vájároknak, hogy a Bányász 
Emlékpark bejárata mellett álló trapéz ácsolatot lefestették és a nagy táblát 
mely a település területén lévő tárókat és aknákat mutatja be, masszív 
fémkerettel látták el.
A vasanyagot és a festéket a Vasasi Szent Borbála Egyesület biztosította.

Jó szerencsét!

„PRO COMMUNITATE” Emlékérem
A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2014. 09. 01.én Pécs 
városa napján vehette át a kitüntetést, P.M.J.V. ünnepi 
közgyűlésén a Pécsi Nemzeti színházban.

Indoklás: A Vasasi Szent Borbála Egyesület a közös-
ség érdekében, a Bányász hagyományok őrzése, ápolá-
sa terén kifejtett kimagasló munkájának elismerése 
végett. Hazafias munkásságának köszönhetően a tele-
pülésen felállított Trianon Emlékműnél és 56-os kop-
jafánál való minden évben történő megemlékezése, a 
magyarságtudat életben tartása, fiatalok bevonása a 
Nemzeti megemlékezéseken. Pécs város rangját emelő, 
hírnevét öregbítő kiemelkedő, folyamatos, kollektív 
teljesítményének elismeréseképpen. Köszönet a Somo-
gyi Betyárok Lovas Egyesületnek és annak a 200 civil-

nek, akik lehetővé tették ajánlásukkal ezt a magas ran-
gú elismerést.     

 Jó szerencsét!

Köszönet az önkéntes munkáért
November 12-én 15 volt bányász kollé-
ga segítségével és Reisch Dezső közre-
működésével, kiástuk az elektromos 
kábel nyomvonalát a trafótól az Emlék-
műig, valamint a földet az Emlékmű 
mögé termeltük. Lukács János ingyen 
biztosított számunkra egy nagy teher-
autónyi földet, köszönet érte. A fárasztó nap jó hangu-
latban telt, köszönhetően a bányász szendvicsnek és a 
jófajta italoknak.

Jó szerencsét!

a gyermekek elsősegélynyújtásával ismer-
teti meg résztvevőinket.  Az év folyamán 
két új babánk is született, két kislány. Ők 
is csatlakoztak hozzánk és megismertük 
egymást. A gyerekek is nagyon jól érzik 
magukat, sokat játszanak. A gyerekek oly-
kor különböző korosztályúak, így tanul-
nak is egymástól, amit észre is lehet venni 
rajtuk. Hétről – hétre ügyesebbek, új dol-
gokat fedeznek fel. Van egy kismamánk, 

aki a második babáját várja, és még idén 
megfog születni. Még nem tudjuk, hogy 
kisfiú vagy kislány lesz, de már mi is na-
gyon várjuk, hogy megérkezzen. Remél-
jük, hogy jövőre is sok gyerek lesz a Baba-
mama klubban.
Időpont: minden szerda, 14:30 – 17:30 
Klubvezető: Lakatos Anett
Helyszín: Berze Művelődési Ház (7691 
Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)

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
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A Pécs-somogyi Polgárőr 
Egyesület hírei

 Egyesületünk 2014 novemberében 136 óra szolgá-
latot teljesített. A mu ro mi területen sűrűbbé vált a járőrözés, az 
elmúlt időszakban elkövetett sorozatos betörések, lopások miatt. 
Kérjük Önöket, amennyiben bármilyen problémát észlelnek, 
jelezzék a 06703421887-es telefonszámon vagy a Rendőrség 
107-es hívószámán.  Tisztelettel: Vezetőség 

Tisztelt Hirdi polgárok!
Ismét decembert írunk, mint nagyon so-
kan mi is számba vesszük, az év esemé-
nyeit. Volt árvíz és sár. Segítettünk. 

Részt vettünk a Te Szedd országos szemétszedési rendez-
vényén ahol rajtunk kívül egy család három tagja segített, 
de szemét volt bőven. Nőnapi bállal kedveskedtünk a Hir-
dieknek. Köszönjük az asszonyklub részvételét, jókedvüket 
és a finom süteményeket. A település lakosaival összefogva 
küzdöttünk a kóbor kutyák ellen. Betörőket értek tetten 
társaink. Egy figyelmes társunknak köszönhetően kórház-
ba került egy pár hónapos csecsemő, akit a szülők a napon 
felejtettek. A baba kórházba az anya a rendőrségre került. 
Szintén egy figyelmes kolléganőnek köszönhető hogy mo-
tor tolvajokat fogtunk és adtunk át a rendőröknek. Két 
éber kollega lett figyelmes egy veszélyes villanyoszlopra, 
bejelentésüknek köszönhető a 12 órán belüli oszlopcsere. 
Fa tolvajokat füleltek le kollégáink. Intézkedtünk szemét-
lerakás ügybe, fák közé dobált birkabőrök elvitetésében. 
Nyáron hetente 1 alkalommal, rendőrökkel voltunk közös 
szolgálatban, a belvárosban. Polgárőrnapot rendeztünk, 
amihez sok segítséget kaptunk, amit ezúton is köszönünk. 
Falunapon és szüreti felvonuláson is jelen voltunk. Vigyáz-
tunk a rendre, szívesen tettük, mert ha mi kérünk, segítsé-
get megkapjuk. Sajnos sok baleset volt környékünkön, itt 
is segítettünk a forgalom terelésében, irányításában. Bara-
nyában az év polgárőre kitűntetést Kaszás Csaba kapta. 
Szavait idézzük: „Igaz hogy a kitűntetést én vettem át, de 
ez az egyesületünk munkáját dicséri.” Köszönjük és gra-

tulálunk. Polgárőr versenyen vettünk részt ahol 3 fős csa-
patunk 3 helyezést ért el. Büszkék vagyunk rájuk. Fiatalja-
inkra is büszkék vagyunk, a szüreti bál után intézkedni 
kellett nekik. Mindent az előírásoknak megfelelő módon 
jártak el. A Pécsváradi leányvásárba kértek segítséget, ott 
is sokan voltunk jelen. A rendezőktől egy vacsorai meghí-
vást kaptunk ahol a tavalyi biztosításban résztvevőket is 
meghívták. Több gyalogos megfigyelő szolgálatot tervez-

tünk a kukoricaföldek és a kiskertek környékére. Eredmé-
nyes évet zárunk, amit nem tudtunk volna elérni a telepü-
lés éber-figyelmes lakossága nélkül. 24 órás ügyeletet 
tartunk, ahová várjuk a lakosok észrevételeit:  30/6218314 
továbbá kérjük, hallgassák webes polgárőrrádiónkat ahol 
egyik kollégánk a műsorvezető. www.radiop.hu  Polgárőr-
rádió nem csak polgárőröknek. Jógában áll hallgatni! Kel-
lemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden ked-
ves hallgató és olvasónak.

Tisztelettel: Pécs-Hirdi Polgárőr Egyesület

Köszönet
Ezúton szeretnénk 
kifejezni köszöne-
tünket a hirdi pol-
gárőröknek a Ke-
rékhegyen nyújtott 
gyors és hathatós 
segítségükért!

Forr család

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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Visszatérve a Vasasi Kultúregyesület 
elődjére a „Dalkoszorúra”, néhány kiegé-
szítést kell tenni a 2014. októberi szám-
ban megjelent íráshoz1.
 Az elnöki tisztséget a megalakulás után, 
az akkori olasz származású bányagond-
nok Gianone Virgil vette át2. Ő később a 
DGT igazgatóhelyettese, elismert pécsi 
polgár lett, akinek a nyugdíjba vonulá-
sáról a korabeli sajtó érdemeit méltató 
cikkben emlékezett meg.

Az egyesület titkára és karmestere 
Nikolausz József kántortanító, könyvtá-
rosa és pénztárosa Gárdos (Grausz) Rezső 
volt.  Az úttörő kezdeményezők közül pá-
ran Pécsbányatelepre jártak át a kultúr-
élet és az egyesületi vezetés elsajátítása 
céljából. A Műkedvelők egy ideig, mint a 
Pécsbányai Műkedvelők Alosztálya mu-
tatták be darabjaikat. Egy fénykép bizo-
nyítja, hogy ebben az időben is színvona-
las kosztümös előadásokat tanultak be. 
Egy korabeli fénykép hátoldalára írt fel-
jegyzés arra utal, hogy a „Képviselő úr” c. 
darabot 1910-ben vitték színre.

Hosszú és keserves, de eredményes 
munka után 14-es világháború akadá-
lyozta egyesület folyamatos működését. 
Ez ideig az elnöki tisztséget Dr. Schwarc 
Ferenc bányaorvos, Kiesz Ferenc ig. ta-
nító vállalta. Karmesteri minőségben 
Meisl Ferenc, a község egyik kiváló ze-
nésze vette ki részét a munkából. 

Az első világháború kezdetén és az 
utána következő négy évben kiemelke-
dő események az egyesület életében 
nem történtek.

A 19-es év végén egy ifjú, lelkes gárda 

vette kezébe a régi „Dalkoszorú” irányítá-
sát. Az első közgyűlésüket Gaál Mihály 
házában tartották meg. Ebben, az Egyesü-
let újjáalakításában kimagasló részt vett 
Zorn Antal, mint elnök, Gaál János, mint 
műkedvelő (színjátszás) vezető, Martinek 
Gottfried, Stencer Antal, Krasz János, 
Gaál Ferenc, Till Márton, és még többen, 
mások. Működésük mélyebb kiterjesztése 
szükségessé tette, hogy az addig meglevő 
deszka tákolmányú színpad helyett egy 
újat építsenek3. Törekvéssel és lelkesedés-
sel az új színpadot 1920-ban felépítették 
és fel is avatták. Bemutatták rajta a „Ha-
zudik a muzsikaszó” c. darabot. Ezt a da-
rabot abban az időben a Pécsi Nemzeti 
Színház is műsorára tűzte4. Több esetben 
népszínműveket és kabarékat játszottak. 
A bányaüzem akkori vezetője Szabolcs 
Rezső hathatós anyagi segítséggel támo-
gatta e nemes munkát. Az ifjú gárda az új 
színpadon kabarékkal és népszínművek-
kel kezdte meg működésé. Később – mint 
majd az alábbiakban is fogjuk látni – ope-
rettek bemutatására is vállalkoztak. Fi-
gyelemre méltó munka volt a dalárda 
megszervezése és az első biliárd-asztal 
beszerzése, valamint az első operett a 
„Hazudik a muzsikaszó színrevitele5 

1923-ban a „Három a kislány” cím-
mel játszottak romantikus daljátékot, 
Berté Henrik művét. Ebben főleg Franz 
Schubert dalai hangzottak el a régi Bécs 
hangulatát varázsolták a színpadra. Az 
előadás szereplőiről szintén fényképi 
bizonyíték maradt fenn.

1924-ben a Mikszáth Kálmán kisre-
gényéből készült darabot, a „Vén gaz-
embert” vették műsorra (3. kép). Az 

előadás szereplőinek rendezett csoport-
képén elhelyeztek egy táblát és ez sok 
értékes információt tartalmaz, amelyet 
a nagyítás során sikerült elolvasni.

A felírat szövege:”A SZABOLCS BÁ-
NYATELEPI TURUL EGYESÜLET MŰ-
KEDVELŐ ALOSZTÁLYA Szakcsi István 
15 éves jubileuma alkalmával előadja a 
„VÉN GAZEMBERT” 1924. július 5-én.” 
Mivel a vasasi műkedvelők a pécs bánya-
telepi szervezet alosztályát képezték a 
felírat kétértelműsége miatt ez a vasasiak 
bemutatója lehetett. Mindenesetre a fo-
tókat a többi vasasi anyaggal együtt tárol-
ta az ismeretlen gyűjtögető, aki a képeket 
megőrizte. Szakcsi István 15 éves jubile-
uma a műkedvelő csoport rendezői fel-
adatainak ellátására utalhat.

A fentiek szerint a „Dalkoszorú Egye-
sület” fénykorában a „Turul Egyesület” 
is létezett. A két egyesület működési 
irányzata egy volt, azzal a különbséggel, 
hogy a tulajdonképpeni működő tagok 
a „Dalkoszorú” szervezetének kereté-
ben tevékenykedtek. 

Ez idő tájt a DGT és a Turul egyesület 
vezetősége a Dalkoszorúnak felajánlotta 
egy kultúrház felépítését, ha a két Egyesü-
let egy szervezetbe tömörül6. A létrejött 
szervezet, mint már említettük a Vasasi 
Kultúregyesület. Ennek pénztárkönyvébe 
1925. május 15-i bejegyzése azt tartal-
mazta, hogy a Dalkoszorú adósságaiból 
átvett 3. 055. 000, 0 Koronát. A nagy szám 
annak tudható be, hogy a Korona addigra 
már elértéktelenedett és hamarosan át-
vette helyét a Pengő7.
Pécs, 2014. október 24.

Dr. Biró József

1  Biró József: Kulturális élet a 19. század végén a 20. század elején=Sok Hírünk Van, 2014. október. -9.p.
2  Baranyai Pál: Gianone Virgil=A Mecsek Egyesület Évkönyve (Szerk.: Baronek Jenő, Rozvány György, Tarnai Tamás), 2006. Pécs. 2006.12-22. p.
3  Jegyzőkönyv az 1946. július 7-én „Denverben” a Vasasi Kultúregyesület 50. éves jubileumi díszközgyűléséről.
4  A Pécsi Nemzeti Színház műsorának repertóriuma bibliográfiával 1895-1949 második rész
5  Kistamás Gyula: A kultúra kezdetei Vasason= Göndöcsné Bátai Rozi, Szirtes Béla, Szirtes Gábor: Nem szól már a klopacska. Megjelent a Pro Pannonia Kiadói 
Alapítvány kiadásában. Készült a Molnár nyomdában, Pécsett, 2000-ben. 44-45.p.
6  Zorn Antal kézírásos visszaemlékezése alapján
7  Wikipédia: A magyar Pengőt az elértéktelenedett magyar Korona helyett 1927. január 1-jén vezeték be.

A Dalkoszorú és a Turul Egyesület (A vasasi kulturális élet fejlődése 3. rész)
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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

ÉRDEMES BENÉZNI HOZZÁNK!
A Napüdvözlet Egyesület az év végén is sok színes, hasznos, testet-lelket

építő-szépítő programot kínál elsősorban a helybélieknek!

Szeretettel várjuk a környék apraját-
nagyját:

2014.12.07-én (vasárnap) 9 órá-
ra a Családi Napközihez (Bethlen 
G.u.8) MIKULÁS TÚRÁRA invi-
táljuk a gyermekeket, szüleiket és a 
nagyszülőket.

2014.12.13-án  (szombaton) 
12,30-  17 óráig CSALÁDBARÁT 
ÖNISMERETI TRÉNINGRE várjuk 
az érdeklődőket. A kemence melege 
mellett forró teát kortyolgatva lép-
hetünk egyet előre önmagunk útján. 
Lesz móka, kacagás, játék, meghitt 
pillanatok egyedi zenével. A prog-
ramra előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. Tel: 06/20/530-1547.

2014.12.21-én (vasárnap) a gya-
korlókertnél (Parcsin u.6.) FELD 
JÁNOS Tanár Úr EMLÉKTÁBLA 
AVATÓJÁRA kerül sor 14 órakor. 
Szeretettel várjuk Tanár Úr család-
ját, barátait, tanítványait, az isko-
la tanárait, tanulókat. Szerény, de 
méltó és meghitt kis ünnepség ke-
retében kívánjuk a kertet róla elne-
vezni és az emléktábláját felavatni. 
Sajnos a politika, a pártoskodás ke-
resztülhúzta az eredeti számításain-

kat. A város által kiírt LÉPJ! Légy Pécs 
Jövője pályázaton a kert felújítására 
elnyert támogatást úgy tűnik egyen-
lőre belharcok miatt nem kaphatjuk 
meg. Az egyesületünk által foglalkoz-
tatott munkások az elmúlt hónapban 
azonban e nélkül is szépen kiszabadí-
tották a kertet a gaz, az elburjánzott 
cserjék fogságából és előkészítették 
a veteményezésre. Adományba kap-
tunk szalmát, trágyát a művelés-
hez. Hálás köszönet érte! Várjuk az 
adományszámlánkra (50300082-
55100296) bármilyen csekély összegű 
támogatásukat. Földművelő eszközö-
ket, magokat, palántákat, csemetéket 
is szívesen fogadunk.

2014.12.21. napján (vasárnap 
a téli napfordulón) este SZERTÜ-
ZET GYÚJTUNK bekapcsolódva 
ezzel a fényláncba, melyet az ez 
évi nagyrendezvényünk vendég 
előadója Géczy Gábor kezdemé-
nyezett és országos mozgalommá 
nőtt. A fényláncról az alábbi linken 
tájékozódhatunk:  http://fenylanc.
uw.hu/2014/ .

Örömmel számolunk be arról, 
hogy a november 13-án vendégül 
látott csontkovácsra nagy volt az 
érdeklődés, ezért január hónapban 
ismét rendelni fog székházunkban. 
Bejelentkezni hozzá a 06/30/908-

1831-es számon lehet. Frissítő masz-
százsra pedig a 06/30/427-1076-os 
telefonszámon.

Keddi, és pénteki napokon nap 
közben lehetőség van a kemencénk-
ben kenyeret, bármilyen tésztát 
sütni. Nézzen be hozzánk ezeken a 
napokon azért is, mert sok kertünk 
termette finomság közül is válo-
gathat (fűszerek, gyógynövények, 
lekvárok, tökmag, tönkölyliszt, 
palánták, magok, cékla, mándold, 
zöldségzöld). 

Minden hónap utolsó péntekén 
17 órától BOLDOGSÁGKLUB Bag-
di Bella „Jobb Veled a Világ” ország-
határokat is átívelő netes önfejlesztő 
programjának helyi klubja, melyhez 
bármikor lehet csatlakozni!

Folyamatosan várjuk jógafoglal-
kozásainkon azokat, akik szeret-
nék visszanyerni, vagy megtartani 
az egészségüket, lelki egyensúlyukat 
hétfőn, kedden és pénteken fél hat-
tól. A gerinc és mozgásszervi, szív és 
érrendszeri, valamint a légzőszervi 
problémákkal küzdők számára spe-
ciális eszközök is a rendelkezésünkre 
állnak. Igény esetén egyedi terápiás 
foglalkozásokat is vállalunk. Szőts 
Rózsa, Krámosné Sweitzer Andrea 
jógaoktatók tel: 06/30/603-6507, 
06/20/390-9754
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Október 18-án nyitottuk meg ez évi 
kiállításunkat a Hirdi faluházban a 
„Retró jegyében” címmel. Amikor a 
kiállítást terveztük még azt hittük, 
hogy kevés anyag fog összejönni, de 
aztán amikor elkezdtük összerakni a 
kiállításra váró tárgyakat, bizony a bő-
ség zavarával kellett megküzdeni a ki-
állítótér kicsinysége miatt. 

Saját gyermek és fiatalkorunk tár-
gyait, gyermekeink játékait, elektro-
mos eszközöket, vagyis 1940-2000-ig 
sok-sok mindent lehetett itt látni.

Az ünnepélyes megnyitón Vinczéné 
Borika, Tóth Árpád Hívogató című ver-
sével köszöntötte a vendégeket, amely 
így kezdődik: „Én szép ifjúságom

             Sárgul hervadozva”
Hát bizony! A '60-70-es évekből va-

ló mennyasszonyi ruhák és koszorúk 
már nem voltak hófehérek, mint an-
nak idején. A vőlegény ruhák sem az a 
méret már, amit ma hordanak a gaz-
dái. Ezeken kívül látható volt még sok-
sok tárgy, amelyek szép emléket éb-
reszthettek a látogatókban is. Jersey és 
nylon ruhák, férficipők, köröm és 
szandál cipők, bőröndök, camping fel-
szerelések, szépen megterített kony-
haasztal és konyhai eszközök, kagyló 
fotelek és szobadíszek, horgolt terítők, 
régi elektromos készülékek, Tv, rá-
diók, fényképezőgépek, lemezjátszók 
és még számos régi használati tárgy. A 
kiállítás november 10-ig szombaton és 
vasárnap délután volt megtekinthető. 
Köszönjük mindenkinek, aki szakított 
időt arra, hogy megnézze, amit szív-

vel-lélekkel csináltunk a közösségért.
Köszönjük a Vasasiak látogatását is 

akik egy vasárnapi séta keretében gya-
log tették meg az utat Vasas és Hird 
között, hogy megnézzék kiállításun-
kat.

Végezetül pár idézet a vendégkönyv 
bejegyzéseiből, amelyekből arra kö-
vetkeztetünk, hogy érdemes volt a ki-
állítást megrendezni és, hogy a gya-
korlatot folytatni kell.  

„Köszönjük a látványt! Az óvodá-
sok kíváncsian „léptek” a múltat idéző 
világba!” Örömmel fogadták a régi já-
tékok látványát! Mi felnőttek pedig 
felidéztük a gyerekkorunk élményeit, 
érzéseit! Nagyon köszönjük! Hirdi 
óvodások

„Nekem nagyon tetszett, mert meg-
ismerhettem a régi dolgokat így 11 éve-
sen. Nagyon sok mindent láttam. Olyan 
gyönyörűek. A harmonikát sajnos nem 
nekem találták ki. De az írógép

lenyűgözött.” Hortolányi Kitti Kata
November 8-án Nagyatádon ren-

dezték meg a „Népek tánca Népek ze-
néje” címmel meghirdetett vetélkedő 
középdöntőjét, melyen énekkarunk is 
szerepelt. A szakmai zsűritől a meg-
szerezhető 150 pontból 142 pontot 
kaptunk, mellyel bejutottunk a döntő-
be, ami Szegeden kerül megrendezés-
re december 5-7 között. Egyesületünk 
úgy döntött, hogy a döntőre nem 
megy el mivel nagy anyagi terheket 
róna tagjainkra. Az eddigi döntőkben 
szerzett eredmények is sok szép pozi-
tív emlékkel töltenek el bennünket.

November 16-án Budapestre kirán-
dultunk. Először a Halászbástyát  néz-
tük meg. A Mátyás templomba csak 
benézni tudtunk, mert kezdődött a 
vasárnapi mise. A Sándor palota előtt 
láttuk a 10 órai őrségváltást, majd a 
várnegyed régi házai között sétálva is 
eltöltöttünk egy kis időt. Azután „Vaj-
dahunyad” várban megrendezett 
Orhidea kiállítást néztük meg, ami 
nem csak a szemünket varázsolta el, 
hanem az orrunkat is a sok féle finom 
illattal. Nem lehet leírni azokat a szí-
neket és formákat, amiket a természet 
adott. Csak azt lehet rá mondani: 
„Csodálatos” volt. 

Délután 3 órakor Kálmán Imre Ba-
jadér című mágikus kult-operettjét 
néztük meg az Operett színházban. 
Homonnay Zsolt, Csere László, Szendy 
Szilvi, Kerényi Máté, Oszvald Marika 
főszereplésével. Az előadás után a 
fényárban úszó Budapest látványa fo-
gadott minket és kísért, amíg kiértünk 
a városból. Ezen a napon is sok szép 
élménnyel lettünk gazdagabbak.

A „Napsugaras Ősz„ Asszonyklub 
nevében: Békefi Ernőné és Vincze Ká-
rolyné 

„Őszi eseményeink”

A Kacatos Presszó
decemberi programajánlata

Dec.06. 10.00. Mikulás napi 
BÁBSZÍNHÁZ

Gyerekeknek ingyenes, felnőtteknek 
500Ft/fő

Minden gyereknek ingyen habos kakaó 
az előadás végén!

Dec.13-án 20.00 ACTIVITY
TÁRSAS PARTY

Fődíj. A győztes párosnak ingyen belépő  
a Kacatos Presszó szilveszteri bulijába!

Dec. 31-én SZILVESZTERI MULATSÁG
Belépő: 2500Ft/fő, amelyben svédaszta-

los hidegtálas vacsora, és 1 pohár 
pezsgő foglaltatik

Jelentkezni dec. 20-ig a Vali Boltban, vagy 
a 70/945 3917 es telefonszámon lehet!

ELŐZETES 2015-RE
Január-február-március hónapban 

DARTS BAJNOKSÁG. Fődíj: 10000 Ft
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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. Dec. 25-én 10 órakor.

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

Evangélikus ünnepi Istentiszteleti rend:
December 24-én 14.30 órakor szentesti áhítat 
December 26-án, Karácsony másnapján és január 
1-én Istentisztelet 11.00 órakor

Somogy Vasas Hird

Szombat (12.06.)
Vasárnap (12.07.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (12.13.)
Vasárnap (12.14.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (12.20.)
Vasárnap (12.21.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (12.27.)
Vasárnap (11.28.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.03.)
Vasárnap (01.04.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

decemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Somogy Vasas Hird

December 24.
Szenteste 15.30 Mise 20.00 Liturgia 19.30 Mise

December 25.
Karácsony
December 26.

–
11.30 Mise, 

boráldás

11.30 Mise
boráldás

–

8.30 Liturgia
8.30 Mise
boráldás

December 31.
Év végi hálaadás 14.30 Mise 15.00 Liturgia

16.00
Liturgia

Január 1. Szűz 
Mária Isten anyja, 
főünnep

– – 16.30 Mise

Karácsonyi, ünnepi miserend

Tisztelt Hirdi, Vasasi,
Somogyi Polgárok!

Hálásan köszönünk minden eddigi 
segítséget, a régi lezárt sírkertben és a 
6-os út melletti kereszt felújítására szánt 
adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy eddig 216  000,-Ft gyűlt össze. 
Így már elkezdődhet a konkrét munka, 
melyre árajánlatokat várunk. A Mecsek 
Takaréknál vezetett számlára tovább-
ra is várjuk megtisztelő adományukat. 
Hálából az adományozók nevét feltün-
tetjük a felújított keresztek talapzatain.

Számlaszám:
50300037-10604519

Elérhetőség: esti órákban
Kutas József, +36 30 846 02 94

Tömör Józsefné +36 72 267 296

Gyászjelentés

Mélységes fájdalommal

tudatjuk,hogy

Bocsor Gyuláné
sz. Varga Katalin

2014. november 5-én elhunyt.

Kívánságára hamvasztás 

után elbúcsúztattuk, és örök 

nyugalomra helyeztük

a somogyi temetőben.

Ötven évnyi kínzó honvágy után 

hazatért imádott szülőfalujába. 

Végleg. Nyugodj békében!

Örökké gyászoló Testvéred,

és családod

Taggyűlés meghívó
A MSZB Vasasi Nyugdíjas 

Alapszervezete 2014. 
december 10-én fél 3 órai 

kezdettel

Borbála napi 
megemlékezést
és taggyűlés tart

a Kultúrotthonban.

Minden tagtársunkat 
szeretettel várjuk:

A szakszervezet 
vezetősége.

M E G H Í V Ó
A Pécs-Hirdi Egyházközség 

Képviselőtestülete
Szeretettel meghívja Önt

és kedves családját a
2014. December 14-én 15 órakor 

megrendezésre kerülő
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI 

HANGVERSENYRE
a pécs-hirdi római katolikus templomban!

Mindenkit szeretettel várunk!
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S P O R T H Í R E K
Foci hírek

Négypontos november
Három meccse maradt novemberben a Vasasi Bányász-
nak, amin összesen négy pontot gyűjtött a csapat, így 
továbbra is a középmezőny közvetlen közelében tanyáz-
nak a vasasiak.

Az első novemberi fordulóban szép győzelmet aratott a 
Bányász a Báta csapata ellen, akik a mérkőzést megelőző-
en a dobogón voltak. Az utolsó fordulóban pedig a Bere-
mendi SE csapata ellen játszott 2-2-es döntetlent a vasasi 
együttes. A hónap legeredményesebb vasasi játékosa, im-
már szokásosan, Veres „Totti” Zsolt, aki két gólt is szerzett.
11.forduló:
Bányász TC – Báta KSE 3-2 (1-1)
Gólszerző: Görgye (2’), Szalonna János (80’ – öngól), 
Kovács F. (84’)
12. forduló:
Mároki SE – Bányász T 5-0 (1-0)

13. forduló:
Bányász TC – Beremendi SE II. 2-2 (1-1)
Gólszerző: Veres (15’, 89’)
A Baranyai megyei IV.osztály A-csoportja ezzel téli 
szünetre tér, a küzdelmek várhatóan márciusban foly-
tatódnak! Köszönjük szurkolóinknak a kitartó szurko-
lást, hajrá Bánya, Vasas Bánya! 
Köszönjük a Vasasi Gyógyszertár, a Vali Bolt, a Csaba 
Szóda és a Vasasi Gazdabolt támogatását!

MIKULÁS KERESŐ TÚRA 
Kedves gyerekek, szülők és nagyszülők!

2014. 12. 07. -én
a közeli erdőben portyázva
keressük együtt a Mikulást!

Garantáltan izgalmas kalandban lesz részünk. 
Krampuszok adnak majd útbaigazítást 
és segítséget. Aki rálel, azt bizonyára 

megajándékozza
egy kis fi nomsággal…

Találkozó: a VASASI CSALÁDI 
NAPKÖZI előtti parkban

(Bethlen G. u. 8.) 9 órakor.
Innen indulunk az erdőbe

a nyomokat követve. A Rücker
tónál tartunk egy pihenőt,

majd visszaindulunk. Útközben 
gyűjthetünk magokat, terméseket.

 Aki előzetesen jelentkezik,
annak fogadására felkészül

a Mikulás!
Telefonon hívható: Solya Mónika: 06303118010

és Fuchsné Marianna: 06305128820

Köszönet
Hirdi lakóközösség egy csoportjának nevében köszönjük 
Huba Csaba képviselő úrnak, hogy kérésünkre azonnal in-
tézkedett, és az orvosi rendelő alá a régi szelektív hulladék-
gyűjtő edények helyére visszakerült egy üveg szelektív gyűj-
tőedény. A Budai buszállomáson pedig közbenjárására még 
októberben kialakítottak egy fedett buszvárót.

Kormosné Süvecz Klára

Településrészi testület
Lapzártánk után tartotta a pécsi Önkormányzat a soron követ-
kező közgyűlését, amelyen a korábban megszüntetett részön-
kormányzatok helyett Településrészi Testületet választottak.
A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület elnöke Huba 
Csaba önkormányzati képviselő, tagjai:
Reisch Dezső (Vasas)
Berényi Zoltán 
    (Vasas)

Kocsisné Nagy Margit 
    (Somogy)
ifj. Becker János (Hird)

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgá-
latot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudo-
mása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu;  Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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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:
Továbbra is kapható:

AKÁC, HÁRS, REPCE, VEGYES
VIRÁG MÉZ Vasas, Berkenyés u.32.
Tel.06-72-337-034 ,  06-30-939-2842

Minden kedves vásárlónknak kellemes 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Schweitzer Antal méhész

Hízók eladók!
Vasas, 06-30-452-4160

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR, KÖRÖM-
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

  

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.

KARÁCSONYI DÍSZEK, ADVENTI
KOSZORÚK, GYERTYÁK, KARÁCSONYI 
SZALAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

ERDÉLYI KEMÉNYFA BRIKETT 10 KG, 
ZSÁKOS SZÉN 35 KG KAPHATÓ.

PB CSERE 4490.-FT

Ami nem öl meg,
az megerősít!

Szeretnék köszönetet mondani 
minden ismerősömnek a támoga-
tásukért, és a megerősítésükért 
vállalkozásom elindításában!

Egyedi csokrok, asztaldíszek, ad-
venti koszorúk készítését vállalom.

Elérhetőségem: 06-72-610-871 
17 óra után  Huszákné Dalma

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 

és eredményekben gazdag

Boldog Új Évet

Kívánunk kedves vásárlóinknak.

ééééééééééés 
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