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Baba- Mama klub programjai
BUÉK mindenkinek! Elkezdődött az új-esztendő, és előre-
láthatólag a Baba- Mama klubfoglalkozások az alábbi idő-
beosztás és programok szerint alakulnak: Előre láthatóan 
árusítás miatt nem marad el egy foglalkozás sem! A meg-
beszéltek szerint próbálunk minden hónapra egy Mackó-
mocorgó és egy Ringató programot szervezni!

FEBRUÁR 
 Február 2. „Itt a farsang, áll a Bál” Keringőzzetek le 

a Berzébe 
 Február 9.  10.45: MACKÓ MOCORGÓ 
 Február 16. Ejtőzzetek a Baba-Mamában a farsangi 

fáradalmak után! 
 Február 20. 9.00 kor: TÉLBÚCSÚZTATÓ RINGATÓ 
 Február 23. Január- Február, ITT a NYÁR legalábbis a 

tavasz nemsokára!  
MÁRCIUS
 Március 2. Tavaszköszöntő Baba- Mama 
 Március 9. 10.45: MACKÓ MOCORGÓ 
 Március 16. „Talpra Magyar!” Ünnepi kirándulás 

kicsiknek és nagyoknak
 Március 27. 9.00 TAVASZKÖSZÖNTŐ RINGATÓ 
 Március 23. Esőnap Kirándulásra 
 Március 30. Gyertek-gyertek 

Miért épp gabira esett a választásunk?
Belovárecz Gabriella férjével együtt egy különleges színfoltja, 
mind a vállalkozásukat, mind a személyüket illetően a telepü-
lésünknek. Gabi tüke vasasi, az élet sodrása, a munka messzire, 
más országba, más kultúrába is elvitte, majd visszahozta szülő-
falujába. Férje olasz, gyermekeiket nem csecsemőként rendelte 
nekik a Teremtő. Úgy építi a növénytartósításra épülő, nemzet-
közi igényeket kielégítő, egyre jobban prosperáló vállalkozásu-
kat, hogy közben figyelemmel van a település életére, igyekszik 
kivenni részét a közügyekben is. Így ott volt a szeméthegy ügyé-
ben is a tiltakozók között, aktív tagja egy helyi egyesületnek. 
Anyagi támogatást ad a polgárőrségnek, az iskolának, a mazso-
rett csoportnak. Igyekszik felkarolni a foci utánpótlást, támo-
gatni a helyi ifi focicsapat létrejöttét. Vállalkozása az alkalmazás 
során előnyben részesíti a helyi munkavállalókat, próbálkozik 
a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatásával is. Egyedi élet-
helyzetek megoldásában is számíthatnak rá a hozzá fordulók. 
Volt, hogy idős személynek a hűtője hazahozatalában segített 
önzetlenül. A madarak lelkes téli támogatója, igyekszik a kör-
nyezettudatos életvitelre. Élet és vállalkozásfilozófiája, hogy 
ami nekik anyagi és tudás terén megadatik, abból fontos vissza-
juttatni, másokat, jó ügyeket támogatni, csak így lesz tartós és 
megérdemelt a siker. Mindezekben fontos szellemi társa férje, 
aki hasonló mentalitású és sikeres üzletember. Mindezek alap-
ján méltán kapta Gabi a 2016 évi Csupaszív díjat. 

Szőts Rózsa

A belépőjegy ára 800 Ft

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA  •  2017. FEBRUÁR • XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

www.shvonline.hu

ok
o m o g y asa s

írünk anS VH VHS ird

A belépőjegy ára 800 FtA belépőjegy ára 800 Ft



2  2017. februárSok Hírünk Van

80 éve történt a Csertetői sortűz

Emlékezés Faitig Imrére
Az 1930-as évektől kezdve a Bányavállalat az akkori gazdasági válságra hivatkoz-
va évről évre csökkentette a bányászok bérét, akik 1937-re már a nagyon alacsony 
bérükből nehezen tudtak megélni, ez a helyzet indította el a mecseki bányászat 
egyik legnagyobb éhségsztrájkját, ami Vasasról indult. A bányamunkásoknak ezt 
a mozgalmát a bányaigazgatóság részvétlen, haszonleső eljárása okozta. Ez az írás 
az 1937-es csendőrsortűz három áldozata közül egyikőjükről, Faitig Imréről szól.

Faitig Imre édesapját, Faitig Jánost az 
1905-ös munkabérharcos politikai jel-
legű sztrájk egyik szervező munkássága 
miatt elbocsátották a mecseki szénbá-
nyától. Ezután ott már nemkívánatos 
személlyé vált és nem kapott munkát, 
ezért úgy döntött, hogy családjával együtt 
elhagyja az országot, és a németországi 
albenbogeni bányába megy dolgozni. 
1906. december 18-án itt született meg 
hetedik gyermeke, Imre. Két év elteltével 
a mecseki bánya hajlandó volt visszaven-
ni őt, így most már véglegesen visszaköl-
tözhettek otthonukba, Pécs-Somogyba. 
Imre már itt nőtt fel, és innen választotta 
feleségül magának Forró Zsuzsannát. Há-
zasságukból négy élő gyermek született. 

Faitig Imre apaként boldogan élte 
életét, hisz a három fiú után megszüle-
tett negyedikként a kislánya is, Rozália 
is, akire már régóta vágyott. Imréről 
tudni kell, hogy nem volt forradalmár, 
még csak nem is volt munkabérharcos, 
mint egykor édesapja. Ő csak egy, a csa-

ládjáért élő, egyszerű, szelíd természetű 
bányászember volt. Szakmáját tekintve 
bányalakatos volt, de az István-aknai 
bányában mozdonyosként dolgozott. 
Számára nem volt nagyobb érték, mint 
felesége és gyermekei.

1937-ben még nem jártak buszok, 
ezért gyalog mentek Somogyból István-
aknára, majd a siht végén visszafelé is. 
Ilyenkor a család melege és szeretete 
várta őt, és mindig ez adott erőt szá-
mára mindennapjaihoz. Az erdő volt a 
másik nagy szerelme, ismerte a legjobb 
gombázóhelyeket, és jól ismerte a gom-
bákat, türelme és kitartása pedig igazán 
ritkaságszámba ment. Tavasszal, amikor 
érett az erdei szamóca, a vadcsersznye, a 
málna, azt vödörszám hordta haza csa-
ládjának. Ismerte és szedte a gyógynö-
vényeket és az erdő minden ehető kin-
csét. Gombaszezon idején pedig az erdő 
terített asztalként ellátta őket fehérjedús 
finom gombákkal. Akkoriban már a 
bányászok bányatelepi lakásokban él-
tek, és ha összességében nézzük, nem 
volt köztük olyan család, aki anyagilag 
kimagaslott volna a többi közül, szinte 
mindenki egyformán szegény volt, ami-
ről a bányavállat vezetői már jó ideje 
„gondoskodtak”. A bányászok viszont 
nagyon emberségesen bántak egymás-
sal, ha valakinek volt kenyere, azt meg-
osztotta a körülötte élőkkel. Tisztelték és 
szerették egymást, a mindennapi életben 
ugyanúgy, mint a bányában, mindig szá-
míthattak egymásra. Ez egy ilyen világ 
volt, hiába voltak szegények, mégis gaz-
dagabbak voltak sok mai, jobb módban 
élő embernél. 

A bányászélet akkoriban fizikailag 
nehéz és nagyon veszélyes volt, a bánya 

biztonsági berendezései is elég gyerek-
cipőben jártak akkor még, sok volt a 
munkahelyi baleset és a megbetegedés 
is, mint pl. a szilikózis. A bányák viszont 
nagyon sok embernek tudtak munkát 
adni, és ha szerényen is, de meg lehetett 
élni a bányászbérből. A bérek tudatos 
csökkentése 1937-re érte el a tetőfokát, 
amikor is a bányászok fellázadtak, és el-
kezdődött Vasason az éhségsztrájk. Feb-
ruár 24-én a vasasi Fisher-kertből (most 
Mosoly söröző) induló bányászok a so-
mogyi Bagó-gödrön át indultak tovább 
Szabolcs felé, ahol csatlakoztak a somo-
gyiak, itt csapódott a menethez Faitig 
Imre is. A tömegből kiválva néhányan 
küldöttség felállítását javasolták, mond-
ván, ekkora sokaságot nem fogadnak 
majd a bányaigazgatóság épületében, 
de javaslatuk nem talált meghallgatásra, 
ezért így vonultak tovább. A sztrájko-
lók amikor elérték a szabolcsi Csertetőt, 
addigra már hat fegyveres csendőr vár-
ta őket, Imre ennél a szakasznál már a 
menet elejére került. A tömegben szinte 
mindenki biztosra vette, hogy a csend-
őrök nem fognak fegyvert használni, 
ezért bátran nyomultak előre. Ekkor 
történt meg az első figyelmeztető lövés, 
amit a levegőbe adtak le. Mindenki meg-
ijedt és menekülni próbált, Imre is, de az 
első sorozatot egyből követte a második, 
és egy golyó eltalálta hátulról a lábát, 
Molnár Matyi, aki végig Imre közelében 
volt, próbált segíteni, de a csendőrök 
nem engedték hozzá. A szemtanúk egy-
behangzó állítása szerint Faitig Imre 
életét meg lehetett volna menteni, ha 
időben kap orvosi ellátást, de ez nem 
történt meg. Először a szabolcsi kocs-
mába vitték, majd később lovas kocsival 

Fent: Forró Zsuzsanna és Faitig Imre,  
kb. 1925-ben egy Somogyi szüreti bálon.
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a megyei kórházba szállították ellátat-
lanul, ahol másnap reggel vérveszteség 
következtében meghalt. A boncjegyző-
könyv említ egy háromcentis szúrt sebet 
is, ami a szívburkát érte el, nem hivata-
losan, bár feltételezhető, hogy ez okozta 
a halálát és nem az elvérzés. Akkor ott 
hárman haltak meg a sortűzben, Faitig 
Imre, Keller János és Hegedűs Mihály. 
Hogy ki volt a hibás, és ki adta ki a tűz-
parancsot a fegyvertelen tüntetőkkel 
szemben, azt az 1959-ben megtartott 
perben döntötte el a bíróság, Noé János 
csendőr járőrt, a bíróság halálra ítélte, 
amit az ítélet kihirdetése után nem sok-
kal végre is hajtottak.

Faitig Imre négy gyermekét és felesé-
gét hagyta maga után. Jenő 11 éves, Imre 
9 éves, Karcsi 2 éves, Rózsi pedig 9 hó-
napos volt ekkor. A tragédia után a hét-
fős család addigi élete teljesen felborult, 
meghalt a kenyérkereső. Egy sztrájkon 
való mártíromság pedig abban az időben 
nem számított a hőstettnek, és ugyan 
kaptak valamennyi segélyt a bányától, de 
ez nem pótolta a családfő keresetét. 

Amikor Faitig Imre temetése volt, a 
zsúfolásig megtelt somogyi temetőben 
a csendőrség is nagy számban képvisel-

tette magát, mivel zendüléstől tartottak. 
A ravatalozóban Imre legjobb barát-
ja, Papp János odament a koporsóhoz, 
megfogta halott barátja lábát, és foga-
dalmat tett: „Imre, megfogadom neked, 
hogy felnevelem a négy árvádat”. A 
temetést követő negyedik évben pedig 
házasságot kötöttek, és így lett Faitig 
Imréné Forró Zsuzsanna Papp Jánosné. 
Papp János pedig fogadalmához hűen 
felnevelte legjobb barátja négy árváját.

Faitig Imrének négy élő gyermeke 
volt, akiktől nyolc unoka született. 

Azóta minden bányásznapon, a Sza-
bolcs-falusi csertetői emlékműnél meg-
emlékeznek a három mártírról, Faitig 
Imréről, Keller Jánosról és Hegedűs 
Mihályról, akik most, 2017. február 25-
én lesz nyolcvan éve, hogy meghaltak a 
csendőrsortűzben. 

Bocz József, Faitig Imre anyai ágról 
származó unokája

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

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Látogatható minden pénteken 
15.00–16.30-ig.

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6.  
Minden szerdán 17.30–19.00-ig  
várunk minden érdeklődőt!  
Lobodáné Somlai Erika:  
30-833-7688,

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő, hátlapot tartalmazza):  Vékony = 300 Ft, Közepes = 500 Ft, Vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 – 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás:  Fekete-fehér: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 140 Ft, A/3 – 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. Fax fogadása és 
küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-vel 
=  500 Ft. KarrIer: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

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

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között
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Minden falu megér egy mesét

Császár Leventét talán többen ismerik Vasason, de azt 
már kevesebben tudják, mivel foglalkozik. Meseköny-
veket ír, amelyek nem klasszikus mesék, nem is kisgye-
rekeknek szólnak, hanem valami más, érdekes keverék 
műfajuk van. A közeljövőben megjelenő, tizennegyedik 
kötete kapcsán beszélgetünk vele.

– Mivel nem Vasason születtél, és nőttél fel, kérlek, elő-
ször mutatkozz be pár szóval!

– 2010 óta lakom Vasason. Kárászon születtem, ott is 
nőttem fel, középiskolába Komlóra jártam. Az érettségi 
után egy évig Béta bányán dolgoztam csillésként, majd 
a katonaságot követően az erdészetnél favágóskodtam. 
A rendszerváltás körül a környéken fellendült az ide-
genforgalom, szüleim is kiadták kárászi házukat, nekik 
segédkeztem „vendéget fogni”, ezért kénytelen voltam 
turisztikai marketinget tanulni. Édesapám szinte az el-
sők között foglalkozott a vendégfogadással, de csak szin-
te, mert Kárászon a plébános már a múlt század 20-as 
éveiben elkezdett valami ilyesmit, az országban elsőként, 
ezzel az örökséggel próbáltam meg sáfárkodni. Sokat ta-
nultam a kezdeti nehézségekből, rengeteg tapasztalatra 
tettem szert. Ezt aztán megosztottam a többi szállásadó-
val, a többi településsel, sok embert ismertem meg a kö-
zös munka révén. Ez hozta azt is, hogy az akkoriban lét-
rejövő Keleti-Mecsek Tourinform iroda vezetője lettem, 
s ezt a munkát közel 20 évig végeztem. Ezzel párhuzamo-
san turisztikai szaktanácsadást végeztem, Baranyában én 
osztályoztam a kiadó házakat, én adtam a minősítésüket 
jelentő napraforgókat. Számos falu, kisváros ügyeit in-
téztem, jól megismertem a környéket. Ekkor kezdtem el 
érdeklődni a helytörténet iránt, ez kimeríthetetlen téma, 
mindig talál az ember új, érdekes adatokat, történeteket. 
Jelenleg is vannak turisztikai jellegű munkáim, külsős-
ként végzem ezeket. 

– Így kezdtél el meséket, történeteket írni?
– Igen. Ahhoz, hogy egy falu iránt felkeltsük az érdek-

lődést, nagyon jó, ha a helytörténeti, természeti látniva-

lókról van egy ismertető, esetleg egy előre összeállított 
útvonal, ami mentén végig lehet ezeket nézni. Ha ehhez 
még valami jó történet is társul, akkor sokkal szíveseb-
ben jönnek a látogatók. Először ez csak szórakozás volt, 
de pár éve már ez a fő tevékenységem. Akkor vagyok a 
legboldogabb, ha mesét írok. S ha a könyveim által ebből 
az érzésből valamit át tudok adni, az külön öröm szá-
momra. 

– Hogyan születik meg egy új mese?
–  Nem tudok annál jobb ötletet elképzelni egy-egy 

mese alapjának, mint ami az adott település helytörté-
netében gyökerezik, hiszen azt maga az Élet szülte és az 
Életnél nincs bölcsebb tanítómester. Bár, az sem elha-
nyagolható érzés, mikor a Mecseket járva egyszer csak 
megdobban az ember lába alatt a hegy szíve. Ilyenkor 
nagyon résen kell lennem, mert biztos lehetek benne, 
hogy egy új mese van születőben. Sokáig gyűjtöm az 
anyagot, beszélgetek a falusi öregekkel, könyveket, mo-
nográfiákat böngészek, a mese megírása már gyorsabban 
megy. Számomra nagyon fontos a könyv kinézete, ezért 
az írással párhuzamosan már készülnek az illusztrációk, 
rajzok, festmények, vagy fényképek. Több grafikussal 
dolgozom, mindig az adott könyvhöz illő stílusút kérem 
fel, és munka közben is egyeztetünk, ha kell, közösen 
csiszoljuk a szöveget és rajzokat. Igyekszem kívül belül 
igényes munkát kiadni a kezemből.

– Tanúsíthatom, hogy ez sikerül, mert amelyik könyve-
det láttam, azt mind öröm volt kézbe venni! Eddig tizen-
három meséd jelent meg, miről szólnak?

– A történetek többségében baranyai ihletésűek, álta-
lában konkrét falu meséi, Mánfa, Magyaregregy, Hosz-
szúhetény…, de megírtam már a Balaton-felvidék és a 
bükki Szarvaskő meséjét is. Jelenleg az erdélyi Torockó 
történetén dolgozom. Kitalálok egy főhőst és azt belehe-
lyezem az adott település múltjába (Korró, Kósza, Erdék 
és Tündők, stb.). Könyveimet a 10 éves kor felettieknek, 
és felnőtteknek ajánlom, persze felolvashatnak belőle ki-
sebbeknek is. A legjobb, ha a mese helyszínére látogat 
egy család, és ott sétálva, kirándulva követik a történetet. 
Kővágószőlősön például tematikus útként kitáblázták az 
ottani mesémet, az orfűi Medvehagyma-házban óriás-
dián lehet végigkövetni a sárkányos történetemet.

– Hol lehet hozzájutni a könyvekhez?
–  Mindig az adott településsel közösen adjuk ki a 

könyvet, vagy az önkormányzat, vagy egy civil szervezet, 
vagy egy helyi vállalkozás a társam. Így az a szokás ala-
kult ki, hogy a település iskolájában ingyen megkapják a 
gyerekek, és jut belőle a könyvtárnak, kultúrháznak is. 
Rendelni tőlem lehetett, da a megjelent kiadványok saj-
nos már elfogytak.

–  Jól tudom, hogy az itteni könyvtáraknak adtál pár 
példányt a régebbiekből?
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–  Igen, egy csokorra valót az addig megjelentekből, 
de az már régen volt. A közelmúltban tartottam egy elő-
adást az ANK-ban a megye könyvtárosainak, őket is az 
érdekelte, a régi könyveimhez hogy lehetne hozzájutni? 
Mivel közel 20 kéziratom vár kiadásra, inkább az újabb 
könyvekre fokuszálok, nem a már megjelentekre.

– Miről szól a következő könyved, és mikorra várható? 
Hol lesz a bemutatója?

- Bikal meséjének Garabonciások könyve a címe, s egy 
hónapon belül napvilágot lát. Azt majd szeretném a SHV 
lapjain részletesebben is bemutatni, s abból már vásárolni 
is lehet majd. Év végére várható Pécs meséje Dömör király 
címen, ennek a megjelenését reményeim szerint a város 

támogatja majd. Nagyon szeretném, ha még ebben az 
évben megjelenne Pécsvárad és az Ormánság története. 
Az erdő íze c. 2011-ben megjelent könyvem kiadási jogát 
megvásárolta a Soproni Erdészeti Egyetem Könyvkiadó-
ja, a másodkiadás bővített formában karácsonyra jelenik 
meg kereskedelmi forgalomban. S kiadásra vár Vasas me-
séje, amelyben a bányában elhunytak részére állítottam 
emléket, s noha elkészültek már a grafikák, a könyv ki-
adásának finanszírozása egyenlőre még nem megoldott.

Remélem, hamarosan találkozunk a bemutatón! Köszö-
nöm a beszélgetést!

Taar Ilona

Példás civil összefogás
Január leghidegebb napjaiban vészjelzés érkezett a pol-

gárőrökhöz a vasasi „C” utcából, hogy az egyik lakót napok 
óta nem látják, nem jött ki a házából, ezt a friss hó is bizo-
nyította, nem járt benne senki. Mivel sem a szomszédok, 
sem a családsegítő munkatársai nem tudtak bejutni, érte-
sítették a rendőrséget.

A gyárvárosi őrsről érkező rendőrök bementek a lakás-
ba, ahol ágyban fekve, betakarózva, dideregve találták a 
középkorú férfit. A katasztrófavédelem munkatársa Egri 
Krisztián alezredes kihívott egy építészt, aki megállapí-
totta, hogy a ház életveszélyes, beszakadt a tető, nem ma-
radhat ott senki. Rövid tanácskozás kezdődött, hogyan le-
hetne gyorsan megoldani a problémát. Jobb híján a Vasasi 
Bányász TC bírói öltözőjébe költöztették a lakót, oda vittek 
neki a polgárőrök  és  segítőkész magánemberek ágyat, 
ágyneműt, fűtőtestet, ételt. A katasztrófavédőktől  ígéretet 
kaptak, hogy a költségeket majd kifizetik.

Szerencsére így megmenekült egy ember a fagyhaláltól, 
köszönet érte a szomszédoknak, akik figyelnek egymásra, 
a polgárőröknek, a Vasasi Bányász TC vezetőinek. Ez is bi-
zonyítja, hogy mekkora szükség van a civil szervezetekre, 
hiszen a hivatalos szervek nehézkesek, lassú, bonyolult az 
ügyintézés, itt azonnali segítségre volt szükség.

Vasasi Polgárőr Egyesület  vezetősége

Kalendárka program előzetes
Ízelítő településeink klubkínálatairól és közelgő rendezvényeiről

Tegyünk Egymásért Egyesület
•	 Április 22. Szent György nap
•	 Tizen Túliak Társasága K-Sz-Cs 

15-18 óra
•	 Gaszto klub páratlan csütörtök 

10-14 óra
•	 Varró klub páros csütörtök 12:30-

15 óra

„FutaPécs” Sport Egyesület
•	 Minden kedden 18 órakor  

közös futás a Szivárvány  
Gyermekháztól 

•	 Február 11. III. 100 km-es futás 
Szederkény

•	 Február 26. Yours truly

•	 Március 19. II. FutaPécs 
Dunafutás a busók földjén

Napüdvözlet Egyesület
•	 Hétfő, csütörtök, péntek 17,30-

19,15: Jógafoglalkozások 
•	 Szerdánként 18,00-20,00: dobkör
•	 Havi 1 alkalom népi gyógyító képzés 
•	 Február 17-18. 18 óra Wass 

Albert felolvasás

Vasasért Egyesület
•	 Február 9. Mocorgó
•	 Február 11. 15. óra Kultúrházak 

éjjel-nappal, Nemzetiségi kiállítás
•	 Február 20. Ringató
•	 Február 25. Darts verseny

•	 Március 9. Mocorgó
•	 Március 25. Darts verseny
•	 Március 27. Ringató

Vasasi Általános Iskola
•	 Február 17.  Farsang

Somogyi Általános Iskola
•	 Február 10. Farsang

Bővebb információ és további elérhető-
ségek: www.kobeko.hu/p12

Egyúttal kérjük azon programszolgáltató-
kat, akik szívesen jelenítik meg program-
jaikat, jelezzék felénk és mi alhonlapunkon 
folyamatosan frissítjük a kínálatokat. Kö-
vetkező megjelenés a májusi újságban. 
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Baptista Istentiszteleti rend (minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30 – 11.00

Református Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Február 12. Vasárnap 11.00
– Február 26. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02.04.)

Vasárnap (02.05.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (02.11.)

Vasárnap (02.12.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02.18.)

Vasárnap (02.19.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02.25.)

Vasárnap (02.26.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03.04.)

Vasárnap (03.05.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Februári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok! Hálásan 
köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út mellet-
ti kereszt felújítására. A Mecsek Takaréknál vezetett 
számlára továbbra is várjuk megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

Kolping hírek!
ruHaáruSíTáST TarTuNK

február 15-én, 22-én és március 1-én,
(szerdai napokon) 14-18 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk! Kolping Család Egyesület

A házasság hete mozgalom közel két 
évtizede indult el Angliából. Egy ke-
resztyén házaspár lelkében fogalma-
zódott meg az a vágy, milyen jó lenne 
minden évben egy hétig a házasság és 
a csald fontosságára irányítani a fi-
gyelmet. A házasság hetét mára világ-
szerte mintegy huszonegy országban 
ünneplik. Világszerte ismert közéleti 
személyiségek csatlakoznak a mozga-
lomhoz, kifejezve elköteleződésüket a 
házasság és a család iránt. 

Magyarországon keresztény egyhá-
zak és civil közösségek széleskörű ösz-
szefogásával 2008 óta valósulnak meg 
országos és helyi rendezvények. A fő 
célkitűzés azoknak a hagyományos 
értékeknek és bibliai alapelveknek a 
megismertetése, amelyek sikeressé és 
örömtelivé tehetik a házasságokat.

Bár társadalmunkban az emberi 
együttélésnek sok formája s módja el-
fogadott, azt azonban senki nem vitat-

ja, hogy mindannyian vágyunk társra, 
akivel megoszthatjuk az életünket. Ha 
őszintén magunkba nézünk talán azt 
is ki merjük mondani, hogy alapve-
tően egy olyan társ vágya él a lelkünk 
legmélyén, akivel nem csupán átme-
neti, hosszabb-rövidebb ideig, hanem 
életünk végéig együtt lehetünk. A 
szerelem fellángolása idején teljesen 
valószínűtlennek tűnik bármilyen 
szakítás, a mézeshetek idején elkép-
zelhetetlen az elválás. Aztán menet 
közben kiderül, hogy az élethosszig 
tartó kapcsolat nem automatikus, so-
kat kell érte tenni.

A házas életet valaki egyszer így 
jellemezte: egy életen át tartó kaland. 
Olyan út, amelyen csak a társunkkal 
együtt haladva juthatunk el a végéig. 
Együtt és egymástól tanulva, kölcsö-
nösen formálódva élhetjük meg, mi-
lyen adni és elfogadni, mit jelent társ-
ra találni ugyanakkor társsá is válni.

A házasság hete az idei évben a „Ve-
led kiteljesedve” mottó mentén ad le-
hetőséget arra, hogy elgondolkodjunk 
a magunk életén, házastársunkkal 
való kapcsolatunkon. A Pécs-Somogyi 
Baptista Gyülekezetben február 12-én 
a 1630-kor délutáni istentiszteleten 
tehetjük ezt meg, amelyre ezúton is 
hívok mindenkit, aki szeretne meg-
újulni legszorosabb személyes kap-
csolatában.

Hajnal Zoltán

HÁZASTÁRSAK IMÁJA:
Uram, segíts nekünk, mindig emlé-
kezzünk arra a napra, amikor meg-
ismerkedtünk, és megszerettük egy-
mást! Segíts mindig meglátni a jót a 
társamban és segíts, hogy közösen 
tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts 
kimondani egymás iránti érzéseinket, 
és tudjunk bocsánatot kérni egymás-
tól. Uram kezedbe adjuk házasságun-
kat! Ámen

Veled kiteljesedve (Házasság hete 2017)

h i t é l e t
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Sporthírek

Berze Darts Klub

A Berze Darts Klub 2017-től indult útjára az amatőr 
sport kedvelők számára. Az idei év felkészüléssel fog 
telni, ugyan is 2018-tól a Magyar Darts Szövetségbe 
való belépésünket tervezzük. Felkészülésünket segíti 
Bozsok Attila tizenkétszeres magyar válogatott. Házi 
versenyeink is lesznek minden hónapban egyszer, szi-
gorúan amatőr indulok számára! A helyszín és idő-
pontok, Szövetkezet u. 13.(Berze Művelődési Ház), 
Hétfő, Kedd,Szerda, 16-20 óráig. Várunk minden ér-
deklődőt, mint indulóként, mint nézőként!

Hering Gyula Klubvezető
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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: minden hónap első hetében,  
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ, 
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838  
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3-5
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák

ürítése hetente történik.
A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles 
ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.
A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek  
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

ikrAUSZ kFt
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590 
mail:cseszti@freemail.hu

Apró

Mézvásár!
Kínálatunk:

Vegyesméz: 1400Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg,
Akácméz: 2000Ft/kg,

Repceméz: 1500 Ft 
Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II. 

Berkenyés u. 32., Tel.: 06-30-939-
2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Vasason a Gubér köz-Toboz u. 
sarkán 1000 m2, sík területű, 
jól karbantartott lugas szőlő, 

gyümölcsfákkal, épített tárolóval 
eladó. A telken villany és szennyvíz 
leállás van. A terület építési telek-

nek kiválóan alkalmas!
Érdeklődni:

30/8690722, 30/3355346

erikA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, pEdIKŰR, 
MŰKöRöM építéS.
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

www.shvonline.hu

A 2017-es
esztendőben

meghosszabbított
nyitva tartással

várjuk vásárlóinkat.

Kis bolt- nagy választék, udvarias kiszolgálás

H-SZ. 6-20, V: 7-19 óráig
Vasas, Bethlen u. 30.
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Barbély Júlia

www.shvonline.hu


