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f o G A d Ó Ó r A
HUBA CsABA önkormányzati képviselő

2018. november 19-én (hétfőn)
FOGADÓÓRÁRA

várja az érDeklőDőket
Hirden 1600  órától 1700  óráig  a Harangláb utcai faluházban,

és Somogyban 1715  órától 1815  óráig
a Településrészi Testület irodájában (Búzakalász u. 3.)

Átadták a teljesen megújult Berze N. J. Művelődési Házat

Október 12-én, a Berze Nagy J. Művelődési Ház ünnepélyes 
átadó ünnepségén köszöntőt mondott Berényi Zoltán, a Vasa-
sért Egyesület elnöke, beszédet mondott dr. Hoppál Péter or-
szággyűlési képviselő, és dr. Őri László, Pécs alpolgármestere. 
Az ünnepségről szóló részletes beszámolót Berze Művelődési 
Ház avatója c. cikkünkben olvashatják. Itt meg kell említeni 
azt a sajnálatos tényt, hogy a terület megválasztott önkor-
mányzati képviselője, Huba Csaba nem jött el az ünnepség-
re, és azóta a vasasi lakosoknak a fogadóóráit is nélkülözniük 
kell, mert Vasason nem tart a képviselő fogadóórát.

Az épület az 1950-es években épült és tűzoltószertárként 
működött, amelyet az 1960-as években építettek át. Belsőépí-
tészeti átalakítások az ezredforduló előtt történtek, mint a kon-
vektorok beszerelése, a nagy közösségi tér járólapozása, mosdó 
kialakítása, beépített szekrény létrehozása a nagyteremben.

Most az épület teljes megújítása a Vasasért Egyesület 
EFOP-4.1.7-16-2017-00255 számú 19.962.053 millió forintos 
európai uniós forrásnak köszönhető, továbbá a Pécs Város 
Önkormányzata a tetőfelújítását biztosította az Elszámoló-
ház által. A projekt fejlesztéseképpen új kondenzációs kazán 
került beszerelésre a hozzá tartozó fűtőtestek felszerelésé-
vel, emellett a régi nyílászárók helyett új, hőszigetelt ajtó és 
ablakok lettek beépítve, így tudjuk csökkenteni majd a re-
zsiköltségeket, amelyek a további fejlesztésekre adnak a ké-
sőbbiekben lehetőséget, amellett, hogy az elavult, veszélyes 
konvektorok megszüntetésével és a mosdók fűtötté tételével 
a komfortérzetet is jelentősen javítottuk. 

A két belső kis helyiség összenyitása következtében a lét-
rejövő terem új parkettaburkolatot kapott, és a helyiségben a 
korábban „szedett-vedett” szekrényekben elhelyezett klubok 
eszközei egy zárható beépített szekrényrendszerben lesznek 
elhelyezve, így javítva a tér kihasználhatóságát. A szükséges 

eszközök és bútorok is mind elpakolhatóak ezentúl (össze-
csukható asztalok, rakásozható székek, laptopok), így téve 
multifunkcióssá a teret. 

A közösségi térben történt főbb változtatások:
– Modern központi fűtés beszerelése;
– Belső-külső ajtók cseréje;
– Tetőfelújítás;
– Hőszigetelt nyílászárók cseréje;
– Belső terek megújítása, fejlesztése;
– Új irodai berendezések telepítése, meglévő berendezések 

korszerűsítése;
– Mosdóban szellőzés kiépítése, továbbá a meglévő beépí-

tett szekrények cseréje és új beépített szekrényrendszer kiépí-
tése, a korábbi párásodás, vizesedés megszüntetése, szellőzte-
tés kiépítése.

Időközben a vasasi, somogyi és hirdi orvosi rendelők fel-
újítása miatt az önkormányzat kérésére a belső kisebb helyi-
ségben a felnőtt háziorvosi rendelő lesz kialakítva, várhatóan 
4-6 hónap időtartamra. Szintén a Vasasért Egyesületet érinti, 
hogy a Kistamás Gyula Könyvtárpontban ideiglenesen fogor-
vosi rendelő lesz kialakítva, mert azt a rendelőt is felújítják, így 
közösen együttműködve a Pécsi Önkormányzattal megoldást 
kellett találnunk, hogy a rendelői fejlesztések megvalósulhas-
sanak. Az önkormányzat biztosított bennünket, hogy igyekez-
nek minél rövidebb idő alatt elvégezni az átalakításokat, ami 
várhatóan november elején megkezdődik, és a rendelők ideig-
lenesen talán már november közepe-végétől fogadják a lakos-
ságot, amíg azok felújítása el nem készül.

Berényi Zoltán
önkormányzati képviselő
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Megújult Vasas határában az üdvözlőtábla
A Vasasért Egyesület tagjai még 1997-ben készítették el 
és állították fel a település határában ezt a szép, faszer-
kezetbe foglalt köszöntőtáblát. Azóta a feliratot az idő 
vasfoga többször kikezdte, ezért kicseréltük.

Mára már a fa tartószerkezet és a felirat is elenyé-
szett, és a körülötte lévő növényzet is elburjánzott, ezért 
kihoztuk a régi helyéről, hogy a teljesen új tartószer-
kezet a köszöntőtáblával jól látható legyen. Köszönjük 
„elődeinknek” és a jelen felújításban dolgozó KoBeKo-s 
kollégáink munkáját!

A mostani „táblamentő” csapat: dekor és tervezés, 
famunkák – Szölgyén László; famunkák és kivitelezés 
– Méhész István és Musztács József

Berényi Zoltán
önkormányzati képviselő

RESPEKT! Megkereste a leszakadt végtagot 
és életben tartotta a motorost a pécsi hős!

Írta: Németh Krisztina – PécsMA; 2018. 09. 28.

Rózsa-Bakacsi Ferenc olyat tett, ami 
nem biztos, hogy sokunk eszébe 
jutna hasonló esetben. Történetét a 
Mecsek Polgárőr Egyesület osztotta 
meg a közösségi oldalon pár órával a 
baleset után, de már most rengetegen 
gratulálnak hőstettéért. Ferenc au-
tóstársaival együtt egy motoros életét 
mentette meg, nem is akárhogy!

Munkából indult hazafelé Rózsa-
Bakacsi Ferenc, aki egy súlyos köz-
lekedési balesetnek először csak 
szemtanúja volt, majd a sérült meg-
mentőjévé vált.

Egy motoros ütközött autóval, de 
az ütközés akkora erejű volt, hogy a 
motoros lába leszakadt.

Rózsa-Bakacsi Ferenc akkor ért 
oda, amikor egy szabadnapos men-
tőtiszt és egy autós már elkezdte 
kezelni a motorost, aki elvesztette a 
lábát a balesetben.

– Valakinek a nadrágszíjával a sé-
rült lábát elkötötték és próbálták a 
lehetőségeik szerint ápolni – mesél-
te a PécsMa.hu-nak Ferenc.

Ferencet megkérték, hogy keres-
se meg a végtagot, ami az út szélén 
feküdt.

– Megtaláltam, és az autómban 
lévő elsősegélydobozban található 
kötözőkkel betekertem a lábat. Ek-
kor érkeztek a rendőrök is a hely-
színre, akiket külön szeretnék ki-
emelni – tette hozzá Ferenc.

Az elsősegélynyújtás ideje alatt 
egy másik autós, egy hölgy jégért 
szaladt a közeli benzinkúthoz 
azért, hogy jégre tudják tenni a 
végtagot.

Ezután pedig a sérült motoros-
sal foglalkoztak több segítőtársával 
együtt, nehogy eszméletét veszítse 
mindaddig, amíg a mentők ki nem 
érkeznek a helyszínre.

Rózsa-Bakacsi Ferenc a baleset 
után ott maradt, és a helyszínen a for-
galom elterelésében segédkezett! A 
baleset egyébként a Kozármislenynél 
található körforgalomnál, a Nagyár-
pád felé vezető kijárat előtt történt. 
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Berze Művelődési Ház avatója
Mintegy hatvan éve épült a vasasi művelődési ház, ráadá-
sul eredetileg nem is erre a célra, hanem tűzoltószertár-
nak, és legalább 20-25 éve nem végeztek rajta komolyabb 
felújítást, mesélte el a ház történetét Berényi Zoltán, a Va-
sasért Egyesület elnöke ünnepi köszöntőjében.

Most viszont teljesen megújulva fogadja a betérőket a 
Berze Nagy János Művelődési Ház, hiszen egy mintegy 
20 millió forintos uniós pályázat révén megszépült az 
épület, kicserélték a nyílászárókat, modernizálták a fűtés-
rendszert. A pályázat viszont nem adott módot a tetőfel-
újításra, ehhez a pécsi önkormányzat biztosított forrást.

– A legfontosabb értéke egy művelődési háznak, ha 
a helyi közösség birtokba veszi, használja – emelte ki 
avatóbeszédében Hoppál Péter, Pécs országgyűlési kép-
viselője. A parlament kulturális bizottságának alelnöke 
hangsúlyozta, az uniós támogatások járnak hazánknak, 
hiszen ezzel az a cél, hogy azok az infrastrukturális hát-
rányok, amelyek az egykori szovjet övezet miatt értek 
minket, leküzdhetőek legyenek. „Mi, magyarok nem 
vagyunk kisebbrendűek”, fogalmazott Hoppál Péter, ne-
künk is járnak ugyanazok a körülmények, amelyek az 
EU nyugati államaiban természetesek. Az országgyűlé-
si képviselő reményét fejezte ki, hogy ebben a házban 
„mindig égni fog a villany”, azaz folyamatosan lesznek 

benne programok, élő közösségek dolgoznak benne, és 
ez az egész településre kisugárzik.

Őri László, Pécs alpolgármestere avatóbeszédében arra 
hívta fel a figyelmet: az EKF-beruházások után, amely 
jórészt Pécs belsőbb részeire irányultak, kiemelt szándéka 
volt az önkormányzatnak, hogy a keleti városrész, illetve 
Somogy, Vasas, Hird is részesülhessen a fejlesztésekből. 
Mint fogalmazott, ezt tettek is követték, sőt már eredmé-
nyei is láthatók, hiszen az elmúlt évtizedek legnagyobb, 
2,5 milliárdos óvoda- és bölcsődefelújítási programjában 
elsőként szépült meg a vasasi óvoda. Hasonló a helyzet 
az egészségügy terén: az alpolgármester bejelentette, vár-
hatóan még idén elindulhat a Mázsaház, a Pázsit és a B 
utcai orvosi rendelők felújítása. A Berze Nagy János Mű-
velődési Ház felújítása kapcsán Őri László kiemelte azt 
az összefogást, amely a város, a kormányzat és a helyi kö-
zösségek között valósult meg, mint fogalmazott, enélkül 
„nem tudtuk volna elérni céljainkat”.

Az avatóünnepségen, melyen a helyiek birtokba is 
vették a megújult művelődési házat, a vasasi óvodások 
adtak vidám műsort az egybegyűlteknek.

Novák Gyöngyi 
programszervező

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés (az ár a spirált, az elő- és 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: egyoldalas 
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 formátumban): 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 óra között
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Kedves hirdi szépkorú lakosok (70 év felettiek)!
2018. október 19-én Huba Csaba helyi önkormányzati 
képviselőnktől azt a tájékoztatást kaptam, hogy a nap fo-
lyamán a faluházban az ÁNTSZ és az érintett képviselők 
helyszíni bejárást tartottak. Felmérték, hogy átalakítható-e 
a faluház a hirdi orvosi rendelő felújítási munkálatai (gyer-
mek és felnőtt) alatt orvosi rendelésre. A faluházban kisebb 
átalakítások történnének, így ott az  eddigi rendezvények és 
foglalkozások megszűnnek, és ki kell költözni erre az időre.

Természetesen egyetértünk, hogy amennyiben alkal-
mas a hely, ne kelljen a beteg gyermekeknek és a felnőt-
teknek sem utazni a szomszéd településre.

Egyesületünk vezetői és tagsága megbeszélte, és meg-
próbálta megoldani a kialakult helyzetet, és mivel köztu-
dott, hogy Hirden csak ez az egy önkormányzati tulajdon 
van, így más megoldást kellett találni erre az időszakra.

Megkerestem a református imaház gondnokát, Zóka 
Benjamint, hogy közbenjárásával az imaházban szeret-
nénk az immár 16. alkalommal megrendezésre kerülő 
„Idősek karácsonyát” megtartani. Mindenben támogat 
bennünket, és amennyiben az átalakítás megtörténik a 
faluházban, úgy a református imaházban kerülne a kará-
csonyi ünnepség megtartásra

2018. december 7-én (péntek) du. 15 órakor. 

A személyre szóló meghívókat az ünnepség megtartá-
sa előtt kézbesítjük, melyben a pontos helyszín is feltün-
tetésre kerül. 

Heiszler Istvánné
Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület

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.

Kossuth KönyvtárPont:
Hétfő: zárva

Kedd: 08:00-13:00
Szerda: 08:00-13:00

Csütörtök: 12:00–17:00
Péntek: zárva,

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYVTÁRPONT:

Átmenetileg
zárva tart. 

Megértésüket köszönjük.

Melegen ajánljuk: 
spóroljon mecseki szénnel 

a fűtési szezonban!

Melegen ajánljuk: 
spóroljon mecseki szénnel 

a fűtési szezonban!

www.veolia.hu

A VASASI FEKETESZÉN IDEÁLIS MEGOLDÁS 
CSALÁDI ÉS HÉTVÉGI HÁZAK FŰTÉSÉRE.

Magas fűtőérték: 3100-4800 Kcal/kg, kb. fél 
köbméter földgáz vagy két kilogramm tűzifa 
értékével egyenlő;
Alacsony ár;
Bármilyen vegyestüzelésű kazánban vagy 
kályhában elégethető;
Baranya megyei csakúgy, mint mi.

Gondoskodjon időben a téli fűtésről!

Érdeklődni a +36 30/469-2361 telefonszámon lehet 
hétköznaponként 08.00-16.00 között.
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Novemberben nálunk (is) kátyúznak!
A PécsiÚjság.hu október 18-i cikkében számolt be a BIOKOM 
őszi kátyúzási programjáról. *

Mint írják, idézem: „A városüzemeltetésért felelős BIOKOM 
Nonprofit Kft.-nél természetesen figyelik az utak állapotát, 
illetve bejelentések alapján is értesülnek a hibákról. Az 
úgynevezett karbantartási programot ezek alapján rendsze-
resen frissítik a cégnél, kiemelten kezelve a balesetveszélyes 
burkolathibák javítását.

Erdős Réka sajtófelelős lapunk (PécsiÚJság – a szerk.) 
érdeklődésére elmondta, folyamatosan végzik a kátyúzási 
munkákat. Jelenleg melegaszfalttal történnek a javítások, míg 
a téli időszakban – amikor a keverőüzemek nem működnek 
– a rendelkezésre álló úgynevezett infra technológiát, illetve 
hidegaszfaltot használnak. 

Mint megtudtuk, az őszi kátyúzási programban lénye-
gében valamennyi városrész szerepel. Októberben többek 
közt a belvárosban, a Rókus-dombon, a Szigeti külvárosban, 
a makári részeken, Uránvárosban és Kertvárosban dolgoznak 
majd. Novemberben pedig például a Donátusban, Bálicson, 
Patacson, Rácvárosban, Somogyban, Hirden és Vasason je-
lennek meg a munkások.”

A BIOKOM ügyfélszolgálatánál az alábbi elérhetőségeken 
lehet többek közt bejelenteni a veszélyes csatornafedlapokat, 

vagy azok hiányát, a veszélyes kátyúkat, útszakaszokat, 
bővebben a társaság honlapján: https://www.biokom.hu/
elerhetosegeink/ Ügyfélszolgálati telefon: 72/502-101, 
72/502-111, ingyenes zöld szám: 06/80/200-590, illetve 
e-mailben: ugyfelszolgalat@biokom.hu

Reméljük, mielőbb kijutnak településrészeinkre, mert pl. 
a vasasi C utcában lassan „háborús” állapotban van szinte az 
egész  utca, de Somogyban és Hirden is vannak bőven kijaví-
tandó utcák.

*forrás: https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/
gyakorlatilag-minden-pecsi-varosreszben-katyuznak-
osszel---ra-is-fer-az-utakra (PécsiÚjság – Palotás Péter)

Berényi Zoltán
önkormányzati képviselő

A Vasasi Füstölő 
hírei

Októberben elég sok minden tör-
tént, a Füstölő újabb sikereket ért el. 
Megkezdődött a felújítás, november-
ben további munkákat tervezünk. A 
szüreti felvonulás végighaladt a „D ” 
utcán is, sokan már ismerősként üd-
vözöltek engem. Előkerült a Füstölő 

nyitvatartási táblája, ami nagy kincs 
az utókor számára. A nagynénim, 
Bérénice Joachim, aki nem magyar 
származású, Belgiumból utazott ide, 
hogy lássa a Füstölőt, mert sokat hal-
lott a munkásságomról, sokat me-
séltem neki róla, ezért azt gondolta, 
megnézi ő is. Úgy véli, szép munka, 
amit eddig csináltam.

A közeljövőben azon fogok dol-
gozni, hogy minél több magyar és 

külföldi ismerje meg a Füstölő törté-
netét és egykori funkcióját. 

Tóth Ádám

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-81493979 

erste Bank
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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: Az októberi hónapban részt vettünk az Országos 
Könyvtári Napok rendezvényen, nagyon szép kézműves alko-
tásokat készítettünk a gyerekekkel pl.: papírtányérból polipot, 
szivárványt, napocskát. A jó időre való tekintettel kinti játékok 
kerültek előtérbe. Ha esősre fordult az idő, akkor pedig a cso-
csóval, társasjátékkal játszottak szívesen. A kirándulást, ami 
egy túra volt a helyi erdőben, utána összekötöttük palacsinta-
sütéssel, a palacsintákat megtöltötték lekvárral, nutellával, ka-
kaóporral. Nagyon ízlett mindenkinek a palacsinta, főleg, hogy 
ők is segítettek a készítésében. Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljából, 
a sportágat kedvelő játékosok számára. Minden csatlakozót 
szívesen látunk! 
Minden héten kedden edzőnkkel várunk mindenkit 16:30-tól 
a Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj rá, nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémákra, 
kérdésekre. A foglalkozások továbbra is csütörtökönként 
17:30–19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk min-
den további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. Fog-
lalkozásvezető: Tóbi Antal

• Történelemklub: Nagy Imre és ellenzéke 1956-ban volt a 
téma, amit az érdeklődő közönség nagy figyelemmel hallga-
tott végig. Előadó: Czeininger Tamás történelemtanár

• Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásár-
lás és a rendszeres sport bevezetése az életünkben. 
Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előze-
tes időpont-egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni lehet 

személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Művelődé-
si házban: info@kobeko.hu +3630/183-5730, és megtalálsz a 
Facebookon is.
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődő-
ket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth 
Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-
838, illetve a +36-30-183-5730 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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
novemberi programjai

Darts: Minden héten kedden 16:30 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden péntek 10:00 (Kossuth)
 Mocorgó: november 12., 10:00 (Kossuth)
 Ringató: november 8., 9:30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelemklub: November 14., 17:30 témája „A politikai 
katolicizmus Magyarországon”(Kossuth)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 
alapján az alábbi elérhetőségeken.

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

Angol nyelvoktatás: minden csütörtökön 13 órai kezdettel, 
je lentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30-183-5730

Baba-mama klub
A klub célja, hogy a helyi kismamák jobban megismerjék egy-
mást, kimozduljanak otthonról, barátságokat kössenek, legye-
nek olyan programok számukra, amik elérhetőek. A klubban 
kötetlenül beszélgethetnek hasonló élethelyzetben lévőkkel. 
Szó esik a babák fejlődéséről, hozzátáplálásról, receptekről, 
családról. A kismamák segítik egymást hasznos tanácsokkal, 
ötletekkel. Az EFOP 1.3.5-16-2016-00389 azonosítószámú, 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejleszté-
sével” című kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy a klub még 
színesebb és hasznosabb legyen mozgáskoordinációs foglal-
kozásokkal és művészeti foglalkozással. Havi rendszerességgel 
Mackó-Mocorgó fejlesztő Térné Somogyi Ivett vezetésével, és 
művészeti foglalkozás, Ringató László Virággal. A rendszeresen 
járó kismamák mellé várjuk a gyermeket váró és az új kisma-
mák csatlakozását. A klub jelenleg a Kossuth Művelődési Ház-
ban kapott helyet. Csatlakozzatok 
a Facebook-csoportunkhoz, 
ott minden fontos infót 
megtudtok. 

Klubvezető: 
Csémi Hajnalka

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 

mák csatlakozását. A klub jelenleg a Kossuth Művelődési Ház-
ban kapott helyet. Csatlakozzatok 
a Facebook-csoportunkhoz, 
ott minden fontos infót 
megtudtok. 

Klubvezető: 
Csémi Hajnalka
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EFOP 3.7.3 programsoroló „Tanulj Tinó!” KOBeKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP 3.7.3.-16. sz. Egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívás beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon (Helyszín: Kos-
suth Művelődési Ház, Pécs- Somogy , Búzakalász u. 47.)
Történelmi témájú előadás-sorozat helytörténeti, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz 
fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítés-
re, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli 
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabad-
idős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, 
képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás 
között.
angolnyelv kezdőknek: Októbertől minden csütörtö-
kön 13:30-tól
Angol nyelvi képző klub, mely angol nyelvismeretekkel 
nem rendelkező résztvevők számára nyújt ismereteket. A 
tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvona-
lakat a szabadidős és kulturális időtöltés során megszer-
zett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben 
elsajátított tudás között. A tanítás folyamatának fontos 
eleme, hogy az óra tartalmilag és módszertanilag válto-
zatos legyen, az egyes lépések logikusan kövessék egy-

mást. Az egyes munkaformák – frontális, páros, kiscso-
portos, egyéni – és azok tartalma indokolt és változatos 
legyen. 
Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon.
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben résztvevő képessé tétele az 
ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a környeze-
te komplexitásának megértésére, belső és külső folyama-
tainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmóniájá-
nak megőrzésére, valamint helyreállítására.
 A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a 
programok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek meg-
rendezésre.

a fenti programokról várjuk az észrevételeket érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a illetve a +3630/183-5730 
telefonszámokon és az info@kobeko.hu e-mail-címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” KoBeKo ok(os)ító’ 
című EFOP 3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének kedvezményezettje.
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért c. pályázat, „Mi vagyunk a Grund” című EFOP 3.3.2-16-
2016-00359 számú projektjének kedvezményezettje. 
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; 
Vezető: Berényi Zoltán

„Mi vagyunk a grund”
A Vasasért Egyesület az EFOP 3.3.2-16 Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért című pályázat „Mi vagyunk a 
Grund” című EFOP 3.3.2-16–2016–00359 számú projektjének 
keretén belül a nyáron több helyi iskolával számos különböző 
programot sikeresen valósíthatott meg.

EGY KIS ÍZELÍTŐ:

Baranya Aranya
Október hónapban egy na-
gyon szép helyen – a Hosz-
szúhetényi Arborétumba 
– túráztunk a vasasi álta-
lános iskolás gyerekekkel. 
A hűvös idő ellenére min-
denki jól érezte magát.

Élmény-Tár
A Vadgesztenye általános 
iskolás gyerekekkel kirán-
dulással egybekötött 
termésgyűjtés volt 
a program.

iskolás gyerekekkel kirán-
dulással egybekötött 
termésgyűjtés volt 
a program.
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KözérdeKű telefonszámoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • rendőrség: 107; Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463

Felnőtt orvosi ügyelet: 400 ágyas klinika Pécs iFjúság útja;  515-104  •  Gyermek orvosi ügyelet: 535-999

Körzeti orvosok: Dr. Princz jános: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00; 
Dr. FeleDi józseF: Hird: 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00; Dr. oszoli Dániel: Vasas: 337-708; H., Sz., P.: 8.00-12.00; K., Cs.: 13.00-17.00

Gyermekorvosok: Somogy, Vasas, Hird: Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter. Vasas: 337-754; Hird: 337-901. Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

Állatorvos: Dr. Hartung istván Hird, Szathmáry György u. 32,; Tel.: 267-257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség: somogy: 0-24-ig, 06/30-621-2623,06/30-621-2624; vasas: 0-24-ig, 30/310-1594; HirD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása: Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00; Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-15:00;   Szombat-vasárnap: zárva

Közvilágítás hibabejelentő portál: 0–24-ig www.kovika.hu és  www.kozvilhiba.hu oldalon űrlapot kitölteni.

Országos könyvtári napok
Az Országos Könyvtári Napok keretében, a Baranya me-
gyei könyvtárosok találkozóján volt szerencsém részt 
venni.

Ebben az évben történelmi városunk, Szigetvár adott 
otthont ennek a színvonalas, tartalmas rendezvénynek. 
Az előadások a kulturális közösségfejlesztés jegyében 
zajlottak, melynek alapelve a közösség részvétele és be-
vonása. A közösségfejlesztés abban segít, hogy feltárja a 
problémamegoldás lehetőségét, megmutatja az irányt a 
külső segítség felé, erősíti a közösségben azt, hogy ké-
pesek a változtatásokra, de a saját törekvésnek, önse-
gítésnek meg kell lennie! A közösségfejlesztéshez nem 
feltétlenül szükségeltetik szakember, megtehetik ezt a 
helyi könyvtárak, akik bevonzzák az egyesületeket, il-
letve bárki, aki változtatni akar az addigi szokásokon, 
aki magáénak, szívügyének érzi a település sorsát. Nem 
árt azonban jó viszonyt ápolni az önkormányzattal, civil 
szervezetekkel, intézményekkel.

Mindezekre a jó példát, természetesen saját közössé-
gükben, Mozsgó kulturális szervezője (Puskásné Hor-

váth Éva) és Szigetvár könyvtárának igazgatója (Varga 
Zoltán) osztotta meg velünk. Néhányat kiemelnék: hely-
történeti előadások és vetélkedők a környező települések 
bevonásával, olvasást népszerűsítő programok, fotók – 
tárgyi emlékek – kézimunka-kiállítás, dal- és nótaver-
senyek, aszfaltrajzverseny, falunap, a falu zászlójának 
felszentelése. Azt gondolom, hogy ezek szinte tényleg 
önerőből, a helyiek összefogásával megvalósíthatók. A 
közösségfejlesztésben pedig már a képessé válás szintje 
teljesítve is van. 

Az ebédet követően a várban töltöttük a hátralévő 
időt. A fegyver- és viseletbemutató részletekbe menő-
en adta vissza az akkori szokásokat, lehetőségeket, harci 
viszonyokat. A várkapitányt hallgatva vele együtt mi is 
mintha ott lettünk volna Zrínyi Miklós várból való ki-
rohanásánál!

Fantasztikus nap volt, köszönet a szervezőknek, a 
megvalósítóknak, a KoBeKónak, hogy lehetőséget kap-
tam ide eljutni.

Szűcsné Erika

Baranya megye 
méze

Schweitzer Antal vasasi méhész, a Baranya Megye Méze 
versenyen 130 hazai termelő közül – köztük baranyai 
horvát termelőkkel – ezüstérmes lett a képen látható 
kiváló gesztenyés-hárs mézével. Gratulálunk!
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

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
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– November 11., vasárnap 11.00
– November 25., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (11. 03.)
Vasárnap (11. 04.)

15.00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (11. 10.)
Vasárnap (11. 11.)

–
–

15.00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 17.)
Vasárnap (11. 18.)

15.00 Mise
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 24.)
Vasárnap (11. 25.)

–

–
15.00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Novemberi szent-
misék elhunyt 
szeretteinkért:

1. és 3. hét 
csütörtök 17:00

2. és 4. hét 
csütörtök 17:00

péntek 
17:00

Novemberi miserend
Figyelem! Változások a szertartások rendjében Vasason és Somogyban!

Novembertől – a téli időszámítás ideje alatt – a szombati 
szentmisék és igeliturgiák 15.00 órakor kezdődnek!

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt felújítására. A Dél Takaréknál  

vezetett számlán jelenleg 140 000 Ft van. Várjuk továbbra is megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

Kedves Testvérek! Az új plébános új szertartásrendjének kialakítása 
folyamatban van, kérjük szíves türelmüket és megértésüket! 

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

A Vasasi Jó Szerencsét Asszonyklub
2018. november 10-én 19 órától 

a Bányászotthonban 
zenés családi estet tart,

melyre minden mulatni vágyót
nagy szeretettel várunk!

Belépő: 1000 Ft/fő
Asztalfoglalás: 267-278, 337-833, 337-477

Köszönet!
Ezúton is köszönjük a sok támogatást, felajánlást a so-
mogyi óvoda javára megrendezett jótékonysági báljára.

Az óvoda dolgozói

Meghívó! MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk Szent Borbála napja alkal-
mából megrendezésre kerülő ünnepségünkre. 

Helyszín: Pécs-Somogy, Füstölő előtti 
Bányász emlékkő 

(esőhelyszín: Iskolatörténeti Múzeum)

Időpont: 2018. december 2. (vasárnap) 14:00

Köszöntőt mond Pávlicsek Géza úr, a Pécs-so-
mogyi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet el-
nöke, közreműködik a Bányászszív Dalcsapat, 
valamint a Pécs-somogyi Kulturális és Környe-
zetvédelmi egyesület Irodalmi Köre.

Minden, a bányászat múltját tisztelő embert 
szeretettel várunk!

Az eseményt szervezi 
a Pécs-somogyi Kulturális 

és Környezetvédelmi Egyesület.

h i t é l e t
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V. Jubileumi März Róbert Nemzetközi 
Gyaloglóverseny Vasason

Szinte nyárias időben, jó hangulatban zajlott a Bá-
nyász TC és a Vasasért Egyesület szervezésében, helyi, 
lelkes önkéntesek bevonásával az ötödik alkalommal 
megtartott nemzetközi gyaloglóverseny. Nevéhez hí-
ven most is több országból érkeztek profi és amatőr 
versenyzők.

A profi atléták 10, 5, 3 és 2 kilométeres távon indul-
tak, míg az amatőrök 2 km-t gyalogoltak. 

A versenyt Srp Gyula többszörös magyar bajnok és 
edző nyitotta meg, és újra meglátogatott minket März 
Róbertné, a verseny névadójának özvegye. Külön 
megtiszteltetés, hogy Czukor Zoltán többszörös olim-
pikon volt a verseny főbírója. 

A Csaba Szóda biztosította az italellátást.
A győztesek a Ragács Kerámia által készített emlék-

plakettet kaptak, mellé a Gienger Épületgépészeti Kft. 
ajándékait, és a Dr. Herz Egészségbolt ajándékcsomag-
jait, valamint a Simonyi Szakközépiskola tanulói által 

készített kisbútorokat. Trischler Ferenc helyi szobrász-
művész idén is felajánlott egy plakettet.

A verseny helyszínét a Vasasi Polgárőrség biztosí-
totta. 

A verseny után, a tésztapartin minden induló, szer-
vező és segítő kapott egy nagy tál sajtos tésztát vagy 
pörköltet. A finom házi sajtot a Schiller házaspár aján-
lotta fel. Minden támogatást köszönünk!

Néhány eredmény:
10 km férfi: Venyercsán Bence
10 km női: Madarász Viktória

5 km férfi: Varga Máté Ferenc
5 km női: Tóth Katalin andrea

Dobos Éva
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Sporthírek

Judo hír

Rácz Bálint újabb sikere
Másodszor volt Rácz Bálint a judo serdülő válogatott tag-
ja, és október végén a szlovéniai Koroska Open versenyen 
az 55 kg-os súlycsoportban másodszor is felállhatott a 
dobogóra. Bécs után most is ezüstérmet szerzett. Gratulá-
lunk, csak így tovább!

A Somogyi Bányász 
Asztalitenisz SE hírei

Megkezdődtek az asztalitenisz Városi I. osztály 
őszi fordulói. Sajnos a Somogyi Bányász mindkét 
csapatának rosszul indultak az első játékok. A B-csapat 
a TÜKE és a Honvéd II.-es csapatoktól kapott ki, az 
A-csapat pedig a PEAC–Somogy és a Somogy–TÜKE 
meccsekben maradt alul. A sorsolás nem kedvezett az 
indulásnak, mert mindkét csapatunk a mezőnyében 
lévő legerősebb csapatokkal került össze elsőként. 
Reméljük, a folytatás eredményesebb lesz.

Bocz József

2019-es falinaptár
Kedves olvasók! 2019-ben is kiadásra kerül újságunk 
naptár melléklete – részletek a www.shvonline.hu olda-
lon –, amelyen hirdetési felületek vásárolhatók a tava-
lyi áron. Amennyiben érdeklődik, az info@kobeko.hu 
 e-mail-címen, vagy a 72/337-838-as és a 30/183-5730 
telefonszámokon jelezheti vásárlási szándékát. 

További információt ad: Berényi Zoltán (20/480-
7663), Novák Gyöngyi: (30/997–0993) 

Várjuk mielőbbi jelentkezését, mert korlátozottak a 
felületek. Köszönettel: az SHV szerkesztősége.

Maraton a várak között

Különleges helyszínen rendeztek futóversenyt októ-
ber végén az észak-magyarországi Zemplén-hegy-
ségben, amelynek két vasasi résztvevője is volt. A 
Panoráma Trail elnevezésű, 45,3 kilométeres futó-
verseny a nevéhez hűen gyönyörű szép útvonalon 
vezette végig a futókat: három középkori várat érint-
ve kellett megtenni a klasszikus maratoni távot, a 
várak között az erdőben, kijelölt turistaútvonalakon 
haladva. 

A versenyt nemcsak egyénileg, hanem váltócsa-
patban is lehetett teljesíteni, így Kovács Gábor és 
Bodor Miklós Vasasi Bányász néven indulva, csa-
patként járták végig az utat Boldogkő várából in-
dulva, Regéc várán át egészen a füzéri várig. A 45,3 
kilométert 5:34:33 óra alatt teljesítette a csapat, 
ezzel a 44. helyen ért célba. A versenyzők elmondá-
sa szerint ugyan megterhelő volt ilyen terepen futni, 
hiszen a rengeteg emelkedő és az avar is nehezítette 
a futást, azonban a környezet és a csodás kilátás, a 
helyszínek mégis ellensúlyozták a akadályokat. 

Bodor Miklós
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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!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg

gesztenyés hársméz: 1500 Ft/kg,
hársméz: 1500 Ft/kg

repceméz: 1500 Ft/kg
virágméz: 1400 Ft/kg
akácméz: 2000 Ft/kg.

A készlet erejéig kapható
még lépesméz és propolisz.
Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.
Tel.: 06-30-939 2842,

06-72-337 034

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

VASASÉRT EGYESÜLET
Kossuth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

www.kobeko.hu72/337-838,
Gyere hozzánk és dolgozd le nálunk az 50 óra közösségi szolgálati munkát,
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(kérdőívezés) kínálunk.
Jelentkezni a Kossuth Művelődési Házban (Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.) 

Tel.: 72/337-838 Kultúra, élmények, új barátok, inspirációk, tapasztalat 

P-M Tüzelő lerakat ajánlata
Akác és vegyes kemény tűzifa

méterben, darabolva,
hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63. 06-30/186-0922

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre na-

gyon jó,  tisztítja a légutakat,
tüdőtisztító hatású.

Bejelentkezés szükséges!
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel.: +36 72/337-838 • E-mail: info@
kobeko.hu
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Tom Market
Somogyban is!

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

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 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!
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