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Meghívó
A vasasi Szent Borbála egyesület

12.02-án 15-órakor
Szent BorBálA nApi ünnepSéget tArt 
a vasasi Bányászotthon dísztermében.

(vasas, D.u.1.)

himnusz vasasi Bányász Fúvószenekar
Köszöntő ruzsicsics Ferenc vasasi  
 Szent Borbála egyesület elnöke
ünnepi beszéd Dr. hoppál péter kulturális  
 államtitkár
ünnepi műsor vasasi Bányász Fúvószenekar
ének Berze nagy János népdalkar
ünnepi műsor vasasi bányamanók
ének Bányászszív Dalcsapat
Bányászhimnusz vasasi Bányász Fúvószenekar

Mindenkit várunk sok szeretettel.
Jó szerencsét!

vasasi Szent Borbála egyesület
„Önként-Önökért” EFOP-1.3.5.-16-2016-00065 Meghívó

2017. december 1-jén pénteken 16 órakor 
Borbála napi megemlékező műsort tar-
tunk a Pécs-Somogyi füstölő előtti em-
lékkőnél. Akik tisztelik a somogyi bányász-
múltat, azokat megkérjük, hogy hozzanak 
egy szál virágot amivel tiszteleghetnek, a 
somogyi tárók és bányák emlékének. Rossz 
idő esetén a Bányász vagy az iskolatörténeti 
múzeumban folytatjuk a megemlékezést. 
Közreműködnek: a Pécs-Somogyi Kulturális 
és Környezetvédelmi Egyesület irodalmi köre, 
és a Bányászszív Dalcsapat. A megemlékező 
beszédet Pavlicsek Géza mondja. 

Mindenkit szeretettel vár a Pécs-Somogyi 
Bányász Szakszervezet, a Bányász nyugdíjas 

klub és a Pécs-Somogyi Kulturális 
és Környezetvédelmi Egyesület

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
                     (Ady Endre)

A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai 
szeretettel meghívják  Hird szép korú lakóit 

/70 év feletti/ 
az IDŐSEK KARÁCSONYÁRA

2017. december 8-án délután 3 órára 
a  hirdi Faluházba.

Heiszler Istvánné köszönti a vendégeket, 
műsort adnak az Óvodások és a „Napsugaras 

Ősz” Asszonyklub kórusa

Mindenkit szeretettel várnak
 a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub tagjai

A Csillag Mazsorett Egyesület

2017. november 11-én 21 órától
JótékonySági Bált rEndEz 

a kultúrotthonban,
melyre mindenkit sok szeretettel várunk.

A bált helyi fiatalok tánca, 
és senior nagylányaink előadása nyitja.

Belépő (elővételes): 1000 Ff/fő
             (helyszínen): 1500 Ff/fő
Támogatói jegyek:  1000 Ft/fő

Tombola: 200 Ft/db
Éjfélkor TOMBOLA, értékes nyereményekkel.

A helyszínen büfé üzemel!
Asztalfoglalás és elővételes jegyek: 06302820601

A bevételt legkisebb táncosaink 
decemberi versenyére fordítjuk!!
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Székely Nap Vasason
Szép időben mintegy 150 fő részvételével tartottuk meg 
a Székely napot. Kérdezhetnék, hogy miért éppen ilyen 
napot tartottunk Vasason. A történet 3 évvel ezelőtt kez-
dődött, amikor a Vasasi Bányász Fúvószenekarral kon-
certkörúton voltunk Erdélyben. Egyik állomásunk Kéz-
divásárhely (95%-ban magyar város) volt ahol székely 
testvéreink baráti fogadtatásban részesítettek bennünket. 
Most hogy eljöttek városunkba a fúvószenekarok és ma-
zsorettek nemzetközi találkozójára, megragadtuk az al-
kalmat, hogy viszonozhassuk vendégszeretetüket. Ezért 
az ő tiszteletükre rendeztünk Székely Napot. A Himnusz 
után Dr. Őri László alpolgármester úr mondott köszöntőt. 
Hangsúlyozta, hogy milyen fontosak az ilyen alkalmak, 

amikor a határokon átívelő baráti kapcsolatok jönnek lét-
re, megöleli egymást magyar a magyarral. Ezután a Vasasi 
Bányász Fúvószenekar és a Csillag Mazsorett Egyesület 
közös előadását nézhettük. Következett a Bányász Fúvós 
Zenekar önálló előadása.  A Berze Nagy János Népdalkar 
egy székely csokorral örvendeztetett meg bennünket. Kö-
vetkeztek a Kézdivásárhelyi fúvós-mazsik. Fantasztikus 

előadást láthattunk tőlük, szűnni nem akaró taps kísér-
te végig előadásukat. Ezután közösen- együtt léptek fel 
a szereplők, mintegy 70 fős fúvószenekar és 14 fős ma-
zsorett. Az Erdély indulóra, székely és magyar zászlókkal 
táncoltak, több idősebb szemében a könnyet  kicsalogatva. 
A Székely Himnusz eléneklésével zárult rendezvényünk. 
A Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület Hon-
véd Hagyományőrző Ifjúsági szervezet gondosan ösz-
szeállított kiállítással lepte meg az egybegyűlteket. Első 
világháborús relikviákat mutattak be nekünk, melyeket 
Olaszországban gyűjtöttek kitartó munkával az olasz és 
az Osztrák-Magyar Monarchia frontvonal helyszínein. 
Rendezvényünk végén ajándékkal leptük meg vendége-
inket, majd megnéztük a templomkertben felállított Tria-
non Emlékművet, mécseseket gyújtottunk és az összetar-
tozást erősítettük. Átsétáltunk a Mosoly étterembe, ahol 
a személyzet ízletes vacsorával, kedves kiszolgálással várt 
bennünket. Köszönetet szeretnék mondani Lobodáné 
Somlai Erikának a helyszín biztosításáért, valamint Egye-
sületünk aktivistáinak a rendezvény zökkenőmentes le-
bonyolításáért. A Székely Nap az „Önként, Önökért” pá-
lyázat segítségével valósulhat meg.

Vasasi Szent Borbála Egyesület

Somogyiak a dobogón!
Az Európai Gondolatok Egyesülete szervezésében 2017. októ-
ber 26-án a pécsi városháza dísztermében ünnepélyes keretek 
között tartották „A legszebb konyhakertek” Magyarország leg-
szebb konyhakertjei országos program helyi versenyének díjki-
osztó ünnepségét.

A versenyre jelentkezők (54) közül 42 kerttulajdonost mi-
nősített a szakemberekből álló zsűri megfelelőnek a mintasze-
rű kertművelésért. Somogyból Molnár Józsefné Domján Sára 
a virágoskert kategóriában I. helyezést, a kert kategóriában II. 
helyezést ért el. A KoBeKo kert III. helyet ért el, a Tegyünk Egy-
másért Egyesület kertjei I. és II. helyen végeztek a közösségi kert 
kategóriában. A díjakat a Dr. Őri László alpolgármester és a Gaál 
Zoltánné, Ica a szervező egyesület elnöke adta át. Köszönjük a 
Vasasért Egyesület munkatársainak munkáját: Gálos András, 
Hering Gyula, Méhész István, Orsós Flóra, Mihálovics Mónika, 
és a TegyEgy. munkatársainak munkáját: Varga Adrienn, Mada-

rász Anikó, Szabó Adrienn, Bogdán Ferenc és Ferencné, Dulányi 
Márta, Ehreth Jánosné, Orsós Béla, Kovács Tibor.
További információk, képek:
http://www.alegszebbkonyhakertek.hu/
http://www.europaigondolatok.hu/hirek
Mindenkinek gratulálunk!                                          Szerkesztőség
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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2017. november 20-án 
(hétfőn)

fogadóórára 
várja 

az érdeklődőket:
Hirden

1600  órától 1700  óráig  
a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban
1715  órától 1815  óráig 

a Településrészi Testület 
irodájában 

(Búzakalász u. 3.),
és Vasason

1830  órától 1930  óráig  
a Berze Nagy János 
művelődési házban.

A Vasasi Bányász Fúvószenekar 
újabb koncertre készül

2014 tavaszán kerültem a Vasasi Bá-
nyász Fúvószenekar élére. A lelkes mu-
zsikusokkal való közös munka meg-
hozta gyümölcsét, 2015 májusában 
nagy sikerű ünnepi koncertet adtunk a 
Vasasi Bányászotthonban. 

A 86. születésnapi hangversenyünk 
után még azon a nyáron, egy sikerek-
ben gazdag egyhetes erdélyi koncert-
körúton vehettünk részt. Színvonalas 
koncerteken szerepelhettünk és sok 
közös élménnyel lettünk gazdagabbak.

A tavalyi év azonban nagy változá-
sokat hozott. Többen távoztak zene-
karunkból – ki egyéb elfoglaltsága, ki 
betegség miatt és sajnos volt olyan kol-
légánk is, aki elhunyt. 

Elkezdtük a zenekar fiatalítását. 
Középiskolások, egyetemisták és fia-
tal felnőttek csatlakoztak hozzánk. Az 
új kollégák magas szintű hangszeres 
tudásukkal és az idősebb kollégák tisz-
teletével, hamar beilleszkedtek zeneka-
runkba.

Tavaly augusztus végén már egy 
megújult zenekarral vettünk részt a 
Sajószentpéteren megrendezett Orszá-
gos Bányász Fúvószenekari találkozón, 
ahol két nagy sikerű koncertet is ad-
tunk.

Idén tavasszal Juhász Tibor Bará-
tommal és kollégámmal- aki a Siklósi 
Városi Fúvószenekar karnagya- egy 
szakmai beszélgetésünk alkalmával 

felvetődött az ötlet, hogy mi lenne, ha 
egyesítve erőinket egy olyan zenekari 
együttműködést hoznánk létre, amely-
lyel nagyobb előadói gárdát igénylő 
műveket is el tudnánk játszani. Az öt-
let megvalósult. Júliusban már néhány 
kollégánk a siklósi zenekarral egy hetet 
töltött a Horvát tengerparton, ahol öt-
ezer ( ! ) ember előtt koncerteztek.

Szeptemberben már együtt léptünk 
fel a Vasasi Retro Bányásznapon, majd 
a Pécsi Nemzetközi Fúvószenekari és 
Mazsorett Fesztiválon. Nagy élmény volt 
számunkra, hogy együtt vonulhattunk 
fel a Vasasi Mazsorettekkel, akik Kele-
men Csilla felkészítésének köszönhetően 
méltán vívták ki a közönség vastapsát.

Szeptember 23-án a Kézdivásárhelyi 
Fúvószenekarral és mazsorettjeikkel, 
valamint a vasasi mazsorettekkel szere-
peltünk a Székely Napon.

A következő nagyon fontos esemény 
zenekarunk életében a 2017. decem-
ber 1-én tartandó koncertünk, melyen 
szeretnénk megünnepelni zenekarunk 
fennállásának 88. évfordulóját. A műsor 
a Díszőrség indulóval kezdődik Fuchs 
Miklós kollégánk és barátunk emléké-
re- akinek ez az induló volt a kedvence. 
Ő volt eddig a leghosszabb ideig zene-
karunk tagja, több mint 60 évig volt a 
zenekar első szárnykürtöse. Az est to-
vábbi részében filmzenéket hallhat a 
közönség- Morricone szerzeményeitől, 

a Csillagok Háborúja kereszt metszeten 
át egészen Michael Jackson Thriller 
című számáig. 

Mi várható 2018-ban? 
A jövő évben zenekarunk 89. szüle-

tésnapi koncertje mellett számos falu-
napon és fesztiválon fog szerepelni. A 
siklósiakkal együttműködve egy hetet 
töltünk majd a Horvát tengerparton, ezt 
követően pedig Pármába utazunk – ahol 
szintén egy hetet fogunk eltölteni egy 
fúvószenekari fesztivál résztvevőjeként.

Zenekarunkba várunk minden olyan 
fiatalt és „régebb óta fiatalt”, aki kedvet 
érez az együtt muzsikáláshoz, aki sze-
retne egy jó zenekarban játszani és egy 
remek közösség tagja lenni!

Ünnepi hangversenyünkre minden-
kit szeretettel várunk! Töltsenek el ve-
lünk egy kellemes estét, Vasason a Bá-
nyászotthonban 2017. december 1-én 
18 órától!

Vucseta László karnagy
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Sok Jó-hírünk Van „koBeko közösségi kulturkohó”
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója  és ajánlója. 

•	Tea-ház A gyerekek birtokba vették a szépen felújított Kis-
tamás Gyula könyvtárat. A megnyitó alkalmával nagy lel-
kesedéssel készítettek színes virágokat. Egy kis szendvics-
csel és bodzaszörppel kedveskedtünk nekik. Ellátogattunk 
a Zsolnay Negyedbe a „Varázsóra” előadásra, ami nagyon 
érdekes és tanulságos volt, mert fizikai kísérleteket mu-
tattak be hétköznapi eszközökkel. Jövő hónapban is terve-
zünk újabb kirándulást, ami hasznos és érdekes a gyerekek 
számára. Klubvezető: Somogyi Klaudia

•	Baba-Mama klub 
Ringató december 1. 10.00
Mocorgó november 16. 10.45
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

•	Berze Darts Klub Október hónapban is folytatódott a gya-
korlás! Az év vége fele is jönnek még új versenyzők és új 
elkötelezett játékosok. A jövő évi indulásunk a darts szö-
vetségbe , igen csak felgyorsította az eseményeket és ha 
nem is özönlenek , de jócskán megszaporodott a játékos ál-
lományunk. A következő amatőr versenyünkről érdeklőd-
ni a Berze Nagy János Művelődési házban edzésnapokon! 
Minden csatlakozót szívesen látunk és persze a hétközna-
pokban is a gyakorlásokra! Hétfő, Kedd, Szerda, 16 óra!

•	Kattanj rá Nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémák-
ra, kérdésekre. Foglalkozások továbbra is csütörtökönként 
17:30-19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk min-
den további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

•	Történelem klub Az októberi előadáson az emlékezetes 
magyar októberi eseményeket  elevenítettük fel, különös 
tekintettel az 56-os forradalomra. November 15-én a téma 
az I. világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lása lesz. Helyszín: Kiss Tamás Gyula Könyvtár, 17.30 Elő-
adó: Czeininger Tamás

•	Életmódváltó klub Folyamatosan bővül Életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is a téma a helyes táplálkozás, a tudatos vá-
sárlás és a rendszeres sport bevezetése az életünkben. újabb 
klubfoglalkozás  november 15. 17.30. Kossuth Műv. Ház
Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (elő-
zetes időpont egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni 
lehet személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth 
Művelődési házban: info@kobeko.hu +3630/183-5730 és 
megtalálsz a facebook-on is.
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

•	Erős ember verseny október 14-én tartottuk az I. Vasa-
si Erős Ember Versenyt. A kezdeti bátortalan jelentkezés 
után egyre több helyi férfi jelentkezett a megmérettetésre. 
A versenyt nagy küzdelemben végül is Papp Dávid nyerte 
meg. Reméljük sikerül hagyományt teremteni ezzel a prog-
rammal és jövőre még több bátor és erős ember méri össze 
erejét. 

•	FMK Sör(f)őzés az FMK-ban!

Következő havi főző férfi-klub foglalkozásunk témája: sör-
készítés otthon egyszerűen.

Érdekel?
Főzzünk együtt... sört.
Helyszín: KoBeKo, Kossuth Művelődési Ház, kemencés 

féltető
Időpont: 2017. november 23. csütörtök 16 óra
Sörfőző „Mester”: Somogyból Merk László
Sörkorcsolya: wimpi
Klubvezető: Hering Gyula

Túra Séta a zengővárkonyi szelídgesztenyésben. Találkozó 
november 11. 9.00 Pécsvárad, vár előtti parkoló. útvo-
nal: Pécsvárad-Szelidgesztenyés-Rockenbauer Pál sírja-
Zengővárkony-Tojásmúzeum-Pécsvárad-Vár megtekin-
tése /fakultatív, belépőjegyes/ Táv: 5,5 km, könnyű túra, 
gyerekeknek is ajánlott. 
Túraszervező: Tóthné Dobos Éva

A fenti programokról várjuk az észrevételeket érdeklő-
dőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kos-
suth Művelődési házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 
72/337-838 illetve a +3630/183-5730 
telefonszámokon és 
az info@kobeko.hu 
e-mail címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

72/337-838 illetve a +3630/183-5730 
telefonszámokon és 

info@kobeko.huinfo@kobeko.hu
e-mail címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”novemberi programjai
Életmód váltó klub: november 15 17.30 /Kossuth/ 
Túra: november 11. 9.00 Séta a zengővárkonyi szelídgesztenyésben. Találkozó Pécsváradi vár, parkoló
Baba-mama klub:  Ringató december 1. 10.00 /Berze/ 
 Mocorgó november 16. 10:40 /Berze/
Darts klub: Verseny november 11. 16 óra /Berze/
FMK: Sörfőzés november 23. 16 óra /Kossuth/
Kattanj rá Nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, minden csüt. 17.30 /Kossuth/ 
Történelem klub: november 15. 17:30 Az I. világháború és az OMM szétbomlasztása /Kistamás Gyula Könyvtár/
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken 

Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838, www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Könyvajánló a Csorba Győző Könyvtártól!
történetek Baranyából

Szerző: Gyánti István, Kiss Zoltán (szerk.) 
Cím: Történetek Baranyából 
Alcím: Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének  
műhelyéből 2. 
Kiadó: Csorba Győző Könyvtár 
Kiadás ideje: 2016 
Kiadás helye: Pécs

A Csorba Győző Könyvtár fontosnak tartja, hogy Baranya megye kulturális és történe-
ti értékeit gyűjtse, a megye életével kapcsolatos dokumentumokat feltárja és azokat a 
könyvtárhasználók rendelkezésére bocsássa. E munkában nélkülözhetetlen szerepet ját-
szanak a Helyismereti Osztály munkatársai, akik az elmúlt évtizedekben a gyűjtő, feltáró 
és szolgáltató feladataik ellátása során szoros munkakapcsolatot alakítottak ki a könyvtá-
runkban megforduló, szakmájukat kimagasló módon művelő történészekkel. Munkatár-
saink egy része könyvtárosi hivatása mellett maga is aktív kutató. Az olvasó olyan kötetet 
tarthat kezében, amely bizonyítja, hogy a megyében, és különösen Pécs városában igen gazdag helytörténeti vizsgálódások folynak. 
A Csorba Győző Könyvtár kiadványai című könyvsorozatunk 4. kötetében a sajtótörténeti, életrajzi, oktatástörténeti írások mellett 
módszertani tanulmány is található. A szerzők másik részének tollából pedig gazdaság- és egyháztörténeti tematikájú eredmények 
születtek. A jelen kötetben szereplő helytörténeti dolgozatok értékes adalékokkal szolgálnak az eddigi helyi és országos történeti 
kutatásokhoz, így gazdagítva a magyar históriát.

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:
•	 Erdős Zoltán: A helytörténeti kutatás státusa és módszertani problémái az 1990 utáni baranyai irodalom példáján
•	 Horváth István: Az urbárium végrehajtásának térképészeti munkálatai a Pécsi Papnevelő Intézet uradalmában
•	 Boda Miklós: Egy sokoldalú pécsi személyiség, Vizkelety Imre (1819–1895) életéről és munkásságáról
•	 Huszár Zoltán: Cikkek, reflexiók Dél-Dunántúlról a Pesti Hírlapban (1841–1844)
•	 Gyánti István: Egy „elzüllött tehetség” életútja. Dietrich Ignác (1829–1892)
•	 Bősz Attila: A „pécsi passzázs” és a Nick-söröző közös évszázada (1859–1949)
•	 Pap Dávid Zoltán: „A betűvel szemben betűt állítsatok”. A pécsi katolikus újságírás kezdetei: a Pécsi Közlöny (1893–1903)
•	 Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító (1921–1944)
•	 Tengely Adrienn: A Pécs-egyházmegyei Papok Missió-Egyesülete
•	 Kiss Zoltán: „Rettenetes Kázmér” avagy „a nemzet vízhordó szamara”. Horváth Kázmér (1893–1973) életrajza
•	 Bánfai József: Az országos magyar falusi tehetségmentés „próbaéve” a mohácsi gimnáziumban (1941/42. tanév)
•	 Rozs András: Politikai viszonyok, pártharcok és szovjetizálás Pécsett 1944 decemberétől 1949 végéig
•	 Bércesi Richárd: A Pécsi Bányavasutak története (1854–2004)
•	 Szabolcsi Csilla: „Miért éppen Istenkút?” Oktatási és művelődési intézmények Istenkúton (1925–2015)

A kiadvány ára: 2500 Forint
Megvásárolható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.1

Novák Gyöngyi-könyvtáros

1  http://www.csgyk.hu/2016/tortenetek-baranyabol/
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„Életmód”rovatot indítunk!

Fitten egészségesen ősszel is!
Borongós, esős, hideg őszi napokon könnyen lankadhat az életkedvünk is. Gyakrabban fordulnak elő a fertőző 
betegségek, ami lázzal, köhögéssel, rossz közérzettel járhat.

Néhány tipp az immunerősítéshez:
Ne hagyd abba a sportot!
A kirándulás, séta és biciklizés lendületben tartja az im-
munrendszert és segít hozzászokni a hideg levegőhöz.

Szaunázz!
A szauna nagyon jó hatással van az emberi szervezetre: 
serkenti a vérkeringést, fiatalítja a bőrt, és erősíti az im-
munrendszert.

MoSS kezet!
Az őszi időszakban a baktériumok szinte hemzsegnek az 
ajtó kilincsen, tömegközlekedési eszközökön és minden 
olyan helyen, ahol sok ember fordul meg. Az rendszeres, 
alapos kézmosás megfelelő fertőtlenítő hatású kézmosóval 
párosítva rendkívül hatásos lehet. 

Szedjünk vitaMinokat!
Ősszel különösen fontos odafigyelni a megfelelő vitamin 
bevitelre. Ha nem szeretnénk kapszula vagy tabletta for-
májában hozzájutni, akkor van más alternatíva: a többek 
között káposzta magas C-vitamin tartalmú, a tök is tele 
van jótékony hatású vitaminokkal.

igyál Sok folyadékot!
A hidegebb időben hajlamosak vagyunk kevesebb folya-
dékot inni. Figyeljünk oda, hogy a fűtés szezonban száraz 
lesz a levegő otthonunkban, igyunk sok folyadékot, hogy 
nedvesen tartsuk a száj- és garatüreg nyálkahártyánkat, és 
így nehezebben tapad meg rajta a baktérium.

Sportolj velü(n)k!
Aerobic a Kossuth Művelődési Házban: kedd, szerda, csü-
törtök 18-19 óráig
Jiu-jitsu a Kossuth Művelődési Házban: hétfő, és péntek 
17-19 óráig kedd 17-18 óráig
TakeWonDo a Kossuth Művelődési Házban: hétfő 17-19 óráig
Spinning a vasasi Bányászotthonban: hétfő, szerda,  
péntek:18-19 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedvcsináló
Sütőtök jótékony hatáSai
Magas rosttartalma elősegíti a kiegyensúlyozott emésztést, 
illetve erős antioxidáns hatása miatt is melegen ajánlott beik-
tatnod az étrendedbe. Rákellenes csemege Magas C-vitamin-
tartalmának köszönhetően a sütőtök kiváló antioxidáns táp-
lálék. E tekintetben felülmúlja a többi tökfajtát. A benne lévő 
karotinoidok megkötik a szervezetben a káros szabadgyökö-
ket. A növényből készült tökmagolaj gazdag E-vitamin-for-

rás - mely vegyület ugyancsak antioxidáns hatású. Immun-
erősítő finomság Magas káliumtartalmának köszönhetően a 
sütőtök vértisztító, méregtelenítő hatású. Nagy mennyiségű 
élelmi rostot tartalmaz, így segít megelőzni a székrekedést. 
Rendszeres fogyasztásával egyensúlyban tarthatod az emész-
tésed - mindez pedig jelentősen hozzájárul a szervezet véde-
kezőképességének növeléséhez. További jó hír, hogy a benne 
található tiaminnak köszönhetően emlékezet- és hangulat-
javító hatása is van. Látásjavító desszert A sütőtökben lévő 
lutein nevű karotinoid csökkenti a sárgafolt-elfajulás kocká-
zatát, de más szembetegségek - például a szürkehályog - ki-
alakulását is megelőzi. A lutein segít abban, hogy megőrizd 
látásod élességét. Mivel ezt a vegyületet szervezeted nem 
képes magától előállítani, fontos, hogy a táplálkozás során 
hozzájuttasson. A sütőtökben található béta-karotin ugyan-
csak látásjavító hatású. A narancssárga festékanyag emellett 
szépíti a bőrödet - segít megelőzni az akné (bőrbetegség) ki-
alakulását -, illetve antioxidáns hatású is.

Recept:
DARáT HúSSAL TÖLTÖTT SÜTŐTÖK

Hozzávalók:
1 db sütőtök, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, olívaolaj, 
50 dkg darált pulykahús, só, bors, friss kakukkfű, frissen 
őrölt szerecsendió, 2 dl tejföl, 20 dkg sajt (ementáli)

Elkészítés:
A sütőtököt félbevágjuk, kikaparjuk a közepét, és 180 
fokon 40 perc alatt félig puhára sütjük.
A hagymát és a fokhagymát megpucoljuk, és vékonyan 

felkarikázzuk. Egy serpenyőben olajat hevítünk, rádobjuk 
a hagymát és a fokhagymát, néhányszor átkeverjük, és 
hozzáadjuk a darált húst. Sóval, borssal, kakukkfűvel és 
egy kis szerecsendióval fűszerezzük, és készre pároljuk. 

A húst a tökbe kanalazzuk jó púposan, és rátesszük a 
tejfölt és a lereszelt sajtot. újabb 40 perc alatt készre sütjük, 
míg a sajt szép piros lesz. Jó étvágyat kívánok!

Novák Gyöngyi
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Elindult a „Szemét” info-vonal!

Olvasónktól kaptuk az alábbi képeket, ami egy nagyobb szemétkupacból vett „minta”.
A „lelőhely” a vasasi Bölcsös u. elágazásánál a fenyves erdő széle és a temető alatti hídtól (régi vágóhíd) a parcsin 

felé vezető út. A csekk és boríték címzettje: Bodor János, Pécs, Újvilág u. 4. Aki a szemét vélelmezhető „tulajdonosá-
ról”, lerakójáról érdemi információval szolgál, jutalmat kap!

Várjuk bejelentéseiket, és a fényképeket - amit bizalmasan kezelünk - a „Szemét” info-vonal-ra: 72/337-838 és 
szemet@kobeko.hu

Kérünk mindenkit, segítse munkánkat, és lépjünk fel együtt a környék szemétlerakói ellen!
         Köszönjük segítségüket!

Szerkesztőség
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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.

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT:
Hétfő, csütörtök: 09:00-11:00
Kedd, szerda, csütörtök: 
14:00-18:00
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

KOSSUTh KÖNYvTÁRPONT:
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Hétfő, csütörtök: 12:00-17:00
Kedd, szerda: 08:00-13:00
Péntek: 12:00-20:00
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

2018-as falinaptár
Kedves olvasók! 2018-ban is kiadásra kerül Újságunk naptár 
melléklete – részletek a www.shvonline.hu oldalon –, amelyen 
hirdetési felületek vásárolhatók, a tavalyi áron. Amennyiben ér-
deklődik, az info@kobeko.hu  email címen, vagy a 72/337-838-as 
telefonszámon jelezheti vásárlási szándékát. További informáci-
ót ad: Berényi Zoltán (20/480-7663) Dobos Éva: (30/997–0993) 
Várjuk mielőbbi jelentkezését, mert korlátozottak a felületek.

Köszönettel: az SHV szerkesztősége.

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: egyol-
dalas 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). internethasználat, 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 önéletrajzírás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-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

Kalendárka program előzetes
Ízelítő településeink klubkínálatairól és közelgő rendezvényeiről

Tegyünk Egymásért Egyesület. 
Márton nap november 11.
Tízen Túliak Társasága nevű klub hetente kedden,  
szerdán és csütörtökön 15:00 - 18:00 óráig,
gasztro klub minden páratlan héten csütörtökön  
10:00 - 14:00 óráig
varró klub minden páros héten csütörtökön 12:30 - 15:00 
óráig kerül megrendezésre. 
Kodály Művelődési Ház

Csillag Mazsorett Egyesület
Jótékonysági bál november 11. 21 óra Kultúrotthon, Vasas

Napüdvözlet Egyesület: 
Emésztő- és mozgásszervi gyógyító torna: minden hétfő, 
szerda 17.30,
Dobkör péntek 19 óra 

Klasszikus jóga: minden péntek 17.30
Varróklub: keddenként 15 és 18 óra között
Citera próba minden szombat délelőtt

Vasasért Egyesület
Adventi ünnepség, december 9. Berze Művelődési Ház

Szent Borbála Egyesület.
Szent Borbála nap, december 2. 15 óra

Napsugaras ősz Asszonyklub
Idősek karácsonya december 8 15 óra hirdi faluház

Bővebb információ és további elérhetőségek: www.kobeko.hu/p12
Egyúttal kérjük azon programszolgáltatókat, akik szívesen jele-
nítik meg programjaikat, jelezzék felénk és mi alhonlapunkon 
folyamatosan frissítjük a kínálatokat. Következő megjelenés a 
februári újságban. 
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Kedves Hirdi szép korúak! (70 év feletti lakosok)
Engedjék meg, hogy a hirdi faluházban megrendezésre 
kerülő 2017. évi idősek karácsonyával kapcsolatban egy 
pár gondolattal ismertessem döntésünket.

A Napsugaras Ősz Asszonyklub az idei évben is im-
már 15-ik alkalommal nagy-nagy szeretettel felvállalta, 
hogy megrendezi az idősek karácsonyát. Az október 17-
én megtartott klubnapon egyhangúan  döntöttünk így, 
mivel  Pécs Megyei Jogú Várostól semmilyen támogatást 
nem kapunk a 2017. évre megszavazott (1. számú vá-
lasztókörzet) a hirdi lakosok létszámarányára tekintet-
tel adható pénzügyi keretből. Az októberi Sok Hírünk 
Újságban megjelent írásból az önkormányzat anyagi 
helyzetét megismerve, nem szeretnénk az időskorúak 
részére ebben az évben sem kihagyni a karácsonyi ün-
nepséget.

 Nagyon sajnálatos, hogy a Falunap is az anyagiak, a ki 
nem fizetett támogatás miatt elmaradt.

Az asszonyklub tagjai felvállalták, hogy mindenki süt 
süteményt, (tea, üdítő), valamint egy szimbolikus kis 
karácsonyi mézeskaláccsal és pár szem szaloncukorral 
megvendégeli és megajándékozza a résztvevő szép korú 
vendégeket. Szaloncukor csomag sajnos anyagi okok 
miatt nem kerül kiosztásra, de mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy aki eljön, az ünnepségre jól érezze 
magát, a korábbi évekhez hasonlóan.

Ezúton még egyszer szeretettel várunk mindenkit.
Heiszler Istvánné

Napsugaras Ősz Asszonyklub elnöke

Harangszentelés Hirden a „ Reformáció 500” jegyében

2017-ben szerte a világon megemlé-
keznek a református vallás születésé-
nek 500. évfordulójáról. Egészen pon-
tosan 1517.október 31-én szögezte ki 
Luther Márton a wittembergi temp-
lom kapujára  azt a kiáltványt, mely-
nek 95 pontjával az egyházi berendez-
kedést bírálta, nem egyházszakadást 
tervezett előidézni, csupán a vágyott 
megújuláshoz, a romlatlan bibliai ta-
nításhoz való visszatéréshez szeretett 
volna közelebb kerülni (innen a refor-
máció elnevezés). Magyarországra is 
hamar eljutottak tanai, az első refor-
mátus közösségek már 1526, a moh-
ácsi vész után létrejöttek, ezek között 
voltak az ormánsági gyülekezetek is.

Hazánkban is minden református 
egyházközség szervez ünnepséget, 

valamilyen rendezvénnyel ki-ki le-
hetősége szerint igyekszik megün-
nepelni a jeles alkalmat. Hirden 
nekünk három évforduló is adatott 
idén: a reformáció 500 éves évfordu-
lója, a helyi egyházközség szervezé-
sének 25.  és az imaház átadásának 
10. évfordulója. Ennél jobb alkalmat 
nem is lehetett volna elképzelni a ha-
rangláb és a harang felszenteléséhez. 
Október 15-én ragyogó napsütésben, 
mintegy száz ember jelenlétében zaj-
lott le a szertartás. Megjelentek a régi 
és jelenlegi lelkészek, az egyházköz-
ség vezetői, dr. Hoppál Péter állam-
titkár úr, aki a pécsi egyházközség 
vezetőségi tagja is, Szatyor Győző, a 
harangláb alkotója, énekesek, hang-
szeresek, és más egyházközségek 

tagjai is. A szalag átvágása után meg-
szólalt a harang, majd a közönség 
beült a templomba, és következtek a 
beszédek.Először Győrfi Bálint egy-
házmegyei főjegyző tartott ünnepi 
istentiszteletet, utána dr. Hoppál 
Péter beszélt arról, hogy az utóbbi 
25 évben mekkora fejlődésnek in-
dult a pécsi egyházkerület: három új 
templom, óvoda, iskola, sportcsar-
nok szolgálja az egyre növekvő igé-
nyeket. A gyülekezeti élet is virágzik, 
sok a rendezvény, tábor, kirándulás, 
mindenki találhat magának megfe-
lelő programot, és társaságot. Utá-
na Németh Norbert pécs-belvárosi 
lelkész mondott néhány szót konk-
rétan a hirdi harangláb és harang 
elkészültéről, végül Szatyor Győző 
fafaragó művész beszélt arról, hogy 
miért pont ilyen lett a harangláb, 
milyen régi motívumokat használt 
fel, honnan vette az ötleteit. Ezután 
jött a zenészek és énekesek színvona-
las műsora, majd a délutánt kötetlen 
beszélgetéssel, szeretetvendégséggel 
zártuk. Jó volt látni a sok érdeklődőt, 
köszönet mindenkinek, aki megtisz-
telte az ünnepségünket! Reméljük, 
harangunk emlékező, hívó szavát 
egyre többen fogják meghallani!

Taar Ilona
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h i t é l e t
Baptista Istentiszteleti rend (minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00; 16.30 istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30–11.00

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

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

Somogy Vasas Hird

Szombat (11. 04.)

Vasárnap (11. 05.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (11. 11.)

Vasárnap (11. 12.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 18.)

Vasárnap (11. 19.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 25.)

Vasárnap (11. 26.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szentmisék 
elhunyt 

szeretteinkért:

Kedd
16.00

Csütörtök 
16.00

péntek
17.00

Novemberi miserend

tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget 

a 6-os út melletti kereszt felújítására. 
A Mecsek Takaréknál vezetett számlán jelenleg 

115.000 Ft van. 
Várjuk továbbra is megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 
50300037-10604519 

A szentmisék/igeliturgiák rendje változhat!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a templomi 

hirdetőtáblákat!

kolping hírek
RuhAáRuSíTáST

tartunk november 8-án, 
15-én, és 22-én 

( szerdai napokon) 13-17 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

A vezetőség

Meghívó 
Kedves kisiskolások, és nagyiskolások...várunk Benneteket:

november 4-én (szombaton) a Baptista Imaházba, 
(ahol az angol tábor is volt), egy szuper délutánra, 

közös játékra, beszélgetésre...
Tematikus játszóházunk megnyitja kapuit... 

és 14 órától 18 óráig nyitva is tartja. 

Gyertek! Hozzátok el kedvenc társasjátékotokat, és játsszunk együtt! 

h i t é l e t



 2017. november További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 11

Sporthírek
Immár a IV. Märcz Róbert nemzetközi gyaloglóverseny, ami Vasason
kellemes nyárias időben, jó körülmények között és jó 
hangulatban zajlott október 14-én délelőtt. Ennek meg-
lett az eredménye is, három olimpikon, 54 igazolt ver-
senyző és amatőrök is, pontosan hetvenkilencen. 

A szervezést a Bányász TC és a Vasasért Egyesület biz-
tosította.

A versenyen 3 ország 13 egyesületének igazolt atlétája 
állt rajthoz 10, 5, 3, 2 és 1 kilométeres távon. 

A versenyt köszöntötte Dr. Őri László alpolgármester, 
megjelent Märc Róbertné, aki felajánlott egy serleget a 
legjobb női versenyzőnek. 

A Csaba Szóda biztosította az ital ellátást, a Kis Bocz 
Kereskedés a verseny utáni parti ételeit. 

A győztesek a Ragács Kerámia által készített szép ér-
met kaptak, mellé a Crestyle Kft. sportruházati vásárlási 
utalványait, a Gienger Épületgépészeti Kft. ajándékait, 
valamint a Simonyi Szakközépiskola tanulói által készí-
tett kisbútorokat.

A verseny helyszínét a Vasasi Polgárőrség biztosította, 
most is profi módon. 

A lebonyolításban a Vasasért Egyesület tagjai, a 
KoBeKo dolgozói és más önkéntesek segédkeztek. Kö-
szönet nekik és minden támogatónak, önkéntesnek, se-
gítőnek, aki részt vett a lebonyolításban.

A verseny után és a tésztaparti végén mindenki elége-
detten, és úgy indult haza, hogy: Jövőre veletek ugyanitt! 

Eredmények:
Az igazolt versenyzők közül a legjobb eredményt elérő 

Venyercsán Bence kapta 
Trischler Ferenc szobrászművész által felajánlott pla-

kettet.
Az amatőrök között győzött Dr. Szabó László Pál, 

Csepregi Bence, Kovács Dániel és Bonnyai Erika.

A kőbéka még lassan ment….. de már gyorsul!

Bodor Attila

Asztalitenisz hírek
Egy új sponetta pingpong asztallal 
gyarapodot sportklubunk. Így már 
négy kíváló minőségű asztalon lehet 
játszani. Az asztal árát sport klubunk 
tagjai adták össze. Baumann Rudolf, 
Bocz József, Csuth József, Danis 
Imre,  László János, Horváth Anna és 
Horváth Réka, Pap György, Kovács 
Máté, Vókó Tamás.

Csapatunk Városi II. osztályban le-
játszott mérkőzéseinek eddigi ered-
ményei:

Somogyi Bányász–Tüke SE VI. 7:3
Somogyi Bányász ľ Dráva szabolcs  

9-1
Somogyi Bányász – Istenkúti SE 

10-0
Bocz József

P-M Tüzelő lerakat ajánlata
Akác és vegyes kemény tüzifa

méterben, darabolva, 
hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63. 06-30/186-0922
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!!!

hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

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 vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

ikrAUSZ kFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

AprÓ

Mézvásár!
Napraforgó méz: 1200Ft/kg

Gesztenyés hárs méz: 1500 Ft/kg
Hárs méz:1500 Ft/kg, Repce méz:1500 

Ft/kg, Virágméz: 1400 Ft/kg, Akác 
méz: 2000Ft/kg. A készlet erejéig kap-

ható még lépesméz és propolisz
Schweitzer Antal méhész

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

Központi fűtésű közepes méretű 
szilárdtüzelésű kazán (22kw)

keveset használt, eladó.
Érdeklődni: 06-20-954-0212

számon lehet.

erikA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAki ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház
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Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-szombat
05–21 óráig,

vasárnap
7–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

A vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7–19 óráig
tart nyitva!

FundamentaFundamenta
lakástervei lakástervei megvalósításáhozlakástervei megvalósításáhozmegvalósításához

Milyen lakástakarék futamidők közül választhatok?Milyen lakástakarék futamidők közül választhatok?

Mekkora a havi megtakarítás összege?Mekkora a havi megtakarítás összege?Mekkora a havi megtakarítás összege?Mekkora a havi megtakarítás összege?

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet
7691, Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. 

Tel.:72/337-434 
7693, Pécs-Hird, Zengő u. 49. 

Tel.:72/337-310


