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Tragikus tűzesetek – gyűjtés!
December 6-án szomorú Mikulás-napra virradtak a Vasas, D 
utca 11. sz. alatti társasház lakói. Hat család a hajnali órákban 
arra riadt, pontosabban riasztották néhányukat a tűzoltók, 
hogy a 2. sz. lakásban tűz keletkezett, és rohamosan terjed(t) 
át a többi lakásra, így azonnal el kellett hagyniuk otthonaikat. 
A lángokat a kiérkező tűzoltó egységeknek megfeszített küz-
delemben sikerült megfékezni, sajnos, mivel az épület desz-
kafödémű, egybeépített tetőtérrel rendelkező bányász sorházi 
lakás, így a fatető- és födémszerkezeten át hamar tovaterjedt, 
illetve az oltás következtében mindegyik lakás jelentős mérték-
ben károsodott, lakhatatlanná vált az egész tömb. A Vasasért 
Egyesület és jómagam is személyesen érintettek vagyunk, hi-
szen kettő kollégánk, alapító tagunk is a károsultak közt van. 
Hála és köszönet két egyesületi tagunknak (Lingl és Gálos csa-
ládok), akik azonnal befogadták egyesületünk tagját, dolgozó-
ját, a Tóbi családot. Szintén örömteli, hogy hozzájuk hasonló 
jóakaratú emberek a többi károsodott és fedél nélkül maradt 
családokat befogadták, köszönet érte nekik. Szinte azonnal 
létrejött egy közösségi összefogás: a polgárőrök az adomány-
ruhák, tárgyak és helyszíni munkálatokban, az önkormányzat 
néhány lakó elhelyezésében, továbbá egy bolthelyiség ren-
delkezésre bocsátásában az adományok raktározásához, az 
elszámolóház és a helyi közmunkások a törmelékek elszállí-
tásában, számos önkéntes felajánlás a tárgyak ideiglenes elhe-
lyezésében felajánlott ingatlannal segítettek azonnal. Az egye-
sületünk még aznap nyitott egy elkülönített adományszámlát, 
és tartottuk a kapcsolatot a sajtóval, annak érdekében, hogy e 
szomorú hír kapcsán megindult adomány-gyűjtés minél több 
segíteni akaró és tudó emberhez eljusson.

Számlaszám: 50800692-15637820
Elnevezés: Vasasért Egyesület, Pécs-Vasas, D utca 11. 

alatti tűzeset károsultjai
Kérjük, aki teheti, segítsen, az eddig összegyűlt 1 396 000 

Ft-ot adományozó közel száz fő/cég/szervezet számára há-
lásan köszönjük felajánlásukat. A Vasasért Egyesület évzáró 
közgyűlésén a tagság egyhangúlag döntött, hogy addig foly-
tatjuk az adományok gyűjtését, amíg a kárrendezés lezárul, 
így az összegyűlt adományt már célszerű felhasználásra átad-
ni a károsult családok számára. Megvárva, hogy a biztosítók 
milyen mértékben tudják kárpótolni az érintetteket (sajnos 2 
lakás nem volt biztosítva a 6-ból), a bontás (jelen informáci-
ók alapján várhatóan ez lesz az épület sorsa) mint olyan tétel, 
ami mindenkit egyformán fog érinteni és terhelni, ehhez le-
het segítség az adakozás, de természetesen, amikor „helyzet” 
lesz, akkor lesz a döntés végleges. Sajnos másnap, december 
7-én egy másik munkatársunk házában is pusztított a tűz, ez 

Somogyban történt, és hál’ isten, nem volt olyan nagy a pusz-
títás, egy gyerekszoba égett, de az egész ház megtelt füsttel, 
korommal, így az is lakhatatlan, de szerencsére ott is megin-
dult – a helyi baptista közösségnek köszönhetően – egy ösz-
szefogás, amelyben nemcsak ők, hanem egyesületünk tagjai, 
a KoBeKo dolgozói is önzetlenül segítenek. Mindkét tűzeset 
megerősít bennünket abban a szilárd meggyőződésünkben, 
hogy az aktív, helyi közösségek bizony létünk alapvető körül-
ményeit (is) meghatározzák, az együvé tartozás érzése olyan 
kincs, amit őrizni, vigyázni és tenni kell érte – mindenkinek! 
Ezért 2019-re azt kívánom mindannyiunknak, hogy tegyünk 
a helyi közösségeink megtartásáért, legyünk minél többen 
aktív közösségeken, és együtt éljük meg az összetartás gyó-
gyító-segítő erejét az előttünk álló új esztendőben is!

Hálás köszönettel, egészségben megélt, szerencsés, sike-
res új évet kívánva, 

 Berényi Zoltán
 Vasasért Egyesület
	 elnök-intézményvezető
	 önkormányzati	képviselő

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit 

2019. január 12-én 16 órakor kezdődő, 
jótékonysági rendezvényre

melyet a vasasi bányászotthon nagytermébe tartunk.
16:00 Megnyitóbeszédet mond Berényi Zoltán
16:30 Modern táncbemutató
17:00 Bányásszív dalcsapat
18:00 Bagoly Sándor előadóművész, nosztalgiaslágerek
19:00 Smood Akusztik Trio,mai slágerek akusztikus  

 hangzásban
20:00 Rebel Rider Rock Band
21:30 Esti bál: Standard Live Music

A rendezvény fővédnöke Berényi	Zoltán.
Főszervező: a Standard Live Music a Mosoly Söröző köz-
reműködésével, aki a rendezvény alatt a büfét üzemelteti.

Köszönet az óvodának, aki a helyszínt biztosítja.

Belépődíj: 1500 Ft. A rendezvény teljes bevételét 
a D utca 11. tűzkárosultjainak ajánljuk fel.

Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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Borbála-nap
December 2-án 15 órától – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – a vasasi Bányászotthon dísztermében új-
ból megrendezésre került a Szent Borbála, valamint 
az egykori bányászat tiszteletére megtartott ünnepi 
megemlékezés.

A díszterem ismét megtelt a volt bányászkollégák-
kal és a bányászat iránt érdeklődőkkel.

A rendezvény a himnusz meghallgatásával vette 
kezdetét, melyet a Vasasi Bányász Fúvószenekar adott 
elő.

A megemlékezést Ruzsicsics Ferenc, a Vasasi Szent 
Borbála Egyesület elnöke nyitotta meg és köszöntötte 
a meghívott vendégeket, többek között Hoppál Péter 

országgyűlési képviselőt, a terület részönkormányzati 
képviselőit, a Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, vala-
mint az egyéb civil szervezetek képviselőit, továbbá 
minden megjelent vendéget.

Mivel ez a nap egyben advent első vasárnapja is 
volt, ezért az elnök úr felkérte Hoppál Péter ország-
gyűlési képviselő urat, tiszteletbeli bányászt, a Szent 
Borbála Park védnökét, hogy gyújtsa meg az adventi 
koszorú első gyertyáját.

A szívhez szóló ünnepi beszédet is Hoppál Péter 
képviselő úr mondta, aki kihangsúlyozta a közösség, 
a bányászhagyományok ápolása területén országosan 
kiemelkedő munkát végző tevékenységét.

Az ünnepi műsor megkezdése előtt Ruzsicsics Fe-
renc, az egyesület elnöke, és Orosz Ferenc, az egye-
sület vezetőségi tagja okleveleket adott át a támoga-
tóinknak, a rendezvényeinken rendszeresen fellépők 
vezetőinek, valamint azon egyesületi tagoknak és segí-
tőknek, akik az elmúlt időszakban példamutató mun-
kát végeztek a bányász hagyományőrzés területén. 

Oklevélben részesültek: Hoppál Péter országgyűlé-
si képviselő, Vucseta László karnagy, a Vasasi Bányász 
Fúvószenekar vezetője, Majoros Istvánné Gizike, a 
Vasasi Bányamanók felkészítő tanára, Bocz József, a 
Bányászszív Dalcsapat vezetője, továbbá Fejes József, 
Kovács István, Kakas Ferenc, Mag József, Mócz Sán-
dor, Orosz Ferenc, Patyi József, Schiffler Károly, a Va-

sasi Szent Borbála Egyesület tagjai, valamint Miklós 
József és Patyi Tamás segítők.

Az oklevelek átadása után színvonalas ünnepi mű-
sor vette kezdetét.

Elsőként a Vasasi Bányász Fúvószenekar a tőlük 
megszokott magas színvonalú előadását hallhattuk. 

Ezt követően a Vasasi Bányamanók a községünk 
területén folyt egykori vasérc- és kőszénbányászat 
történetét mondták el, közben a kivetítőn láthattunk 
sok fényképet Vasas községről, a régi bányaüzemek-
ről, a bányászati emlékekről és emlékhelyekről.

A Bányamanókat követően a Bányászszív Dalcsa-
pat előadását élvezhettük, melyben a régi jól ismert 
dallamokon túl új bányászdalok is elhangoztak.

Az ünnepi műsor záróakkordjaként a Vasasi Bá-
nyász Fúvószenekar zenei aláfestésével és a Bányász-
szív Dalcsapat közreműködésével közösen elénekel-
tük a bányászhimnuszt.

Az ünnepi műsort követően a Vasasi Szent Borbála 
Egyesület megvendégelte a jelenlévőket.

A kötetlen beszélgetés közben mindenki elfo-
gyaszthatott néhány szendvicset, az elmaradhatatlan 
zsíros kenyeret hagymával, üdítőt, gyümölcsöt, sza-
loncukrot, de volt vörös- és fehérbor is.

Elmondhatjuk, hogy ez a délután is nagyon jó han-
gulatban telt el.

Jó szerencsét!
Schiffler Károly

Vasasi Szent Borbála Egyesület
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A somogyi ’56-os emlékműről!

2015. március 19-én megbízást kaptam az 56-os Szövet-
ségtől egy ’56-os emlékmű létrehozására Pécs-Somogy 
helységben, a r. k. templom előtti világháborús emlékmű 
közelében. 

Szándékunkat bejelentettük az Egyházi Hatóságnál 
és Pécs Város Önkormányzatánál, ahol támogatásukról 
biztosítottak. 

Egy előterv elkészítése után a hatóságoknál megindul-
tak az engedélyeztetési eljárások, melyek néhány hónap 
után számunkra kedvező határozatokkal zárultak. Ez-
zel egy időben kivitelezőt kellett keresni. Több ajánlatot 
kaptunk, közülük egyet ismertetnék: 1,5 M Ft-ért 1,3 
méter magas, 10 x 60 cm méretű, sírkő jellegű megoldás 
feliratokkal, betonalapon. Ez nem volt elfogadható sem 
esztétikai, környezeti, sem árfekvése miatt. A kivitelező 
kiválasztásánál figyelembe kellett venni, hogy az önkor-
mányzat támogatási lehetősége közgyűlési elfogadás ese-
tén 1 M Ft értékhatárig terjedhet. 

Hosszú utánjárás után találtunk kivitelezőt, aki vál-
lalta a jelenleg látható obeliszk jellegű emlékmű létre-
hozását 750 ezer Ft összegért, 2016. október 23. átadási 
dátummal. A kedvező árfekvés alapja az Olaszországból 
beszerezhető gránit alapanyag, amely a szállítási költség-
gel együtt is olcsóbb, mint a hazai. Pécs Város Önkor-
mányzatának közgyűlése – előre nem látható kiadások 
miatt – nem biztosíthatta számunkra az emlékmű kivite-
lezési költségeit. Megoldást kellett találnunk. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának meg-
ünneplésére pályázatot írtak ki. Az 56-os Szövetségen 
keresztül beadtuk pályázatunkat, amelyet számunkra 
kedvezően bíráltak el. Sajnos közben az 56-os Szövetség 
elnök asszonya meghalt, a Szövetségnek nem volt aláíró-
ja, így nem lehetett átvenni az elnyert pályázati összeget. 
Az aláírásra jogosultság megszerzése az új elnök válasz-
tásán és a cégbírósági eljáráson keresztül hónapokat vesz 
igénybe, ezt a finanszírozási lehetőséget elvesztettük. Az 
idő sürgetett bennünket, ezért nem láttunk más lehe-

tőséget, mint adakozás útján előteremteni a kivitelezés 
költségeit. 

A felajánlások összegszerűen: a somogyi elítéltek és a 
hozzátartozók 200 ezer Ft, a fiam cége 100 ezer Ft, két 
barátom cégei 50-50 ezer Ft. A felajánlott 400 ezer Ft ösz-
szeggel felkerestem dr. Őri László alpolgármester urat, 
aki biztosított, hogy a hiányzó összeget az önkormány-
zati képviselők keretéből és a polgármesteri keretből 
megkapjuk. A pénzügyek lebonyolítására bankszámlá-
val rendelkező szervezetet kellett keresni. Erre a célra 
megfelelőnek találtuk a Pécs-Somogyi Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesületet, amely 1990 után többször 
rendezett 56-os emlékünnepséget. Az Egyesület vállalta 
a feladatot. 

Első lépésként megköttetett a szerződés a somogyi 
’56-os emlékmű kivitelezéséről az Egyesület és a kivite-
lező között 2016. július 4-én. Az Egyesület számára napi 
feladat volt az adományozókkal kötött megállapodás, 
mely szerint az adomány csak az emlékmű kivitelezésére 
költhető. Ez a felügyeleti szervek számviteli vizsgálatai 
alapján maradéktalanul megtörtént. Az ’56-os Szövetség 
részéről közvetítő szerepet töltöttem be az önkormány-
zat, a kivitelező és az egyesület között. Azt nem részlete-
zem, hogy ez a feladat mennyi anyagi és időbeli elfoglalt-
sággal járt. 

Az emlékmű megszenteléssel egybekötött avatása 
2016. október 23-án egy felejthetetlen szép ünnepség ke-
retében megtörtént. 

Én erre az emlékműre úgy tekintek, mint azok emlé-
kére is, akik 1956 októberében zsúfolásig megtöltötték az 
akkori kultúrházat, hitet tettek a magyarságuk mellett, 
olyan elöljárókat választottak, akik úgy képviselték a falu 
érdekeit, hogy abban a nehéz időben mindenkinek jutott 
kenyér. Ennek az emlékműnek legyen az összefogás az 
üzenete ma is a pécs-somogyi embereknek. 

Pécs, 2018. november 20.
Czukor Antal

F O G A D Ó Ó R A

HubA CsAbA
önkormányzati képviselő

2019. január 14-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.)
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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. 
• Baba-mama klub: Minden héten pénteken 10.00 órakor a 

Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Csémi Hajnalka
• Tea-Ház: Karácsony közeledtével a gyerekekkel közösen sü-

töttünk mézeskalács süteményeket. Nagyon finomra sikerül-
tek, és szépen ki lettek díszítve. Ajándékba mindenki vitt haza 
a családjának belőle. Készítettünk kartonból karácsonyfát, 
amit tetszőlegesen lehetett kidíszíteni, csodás hóember figu-
rákat is alkottunk papírgurigákból. Karácsonyfadíszek is saját 
kezű ügyeskedéssel, kézműveskedéssel készültek. Mozgalmas 
volt a 2018-as év a Tea-Ház életében. Mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Karácsonyfa, karácsony!
Nincs is szebb a világon!
Csilingel a csengettyű:
`Szép vagy fenyő, gyönyörű!`

  (Donászy Magda)
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. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

• Történelemklub: 1944/45. Budapest ostroma, és ami utána 
következett volt a téma, amit az érdeklődő közönség nagy fi-
gyelemmel hallgatott végig. Előadó: Czeininger Tamás törté-
nelemtanár

• Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásár-
lás és a rendszeres sport bevezetése az életünkbe. 
Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előze-
tes 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 
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”
januári programjai

Darts: Minden héten kedden 16.30 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden pénteken 10.00 (Kossuth)
Ringató: január 03., 9.30 (Kossuth)
Egészségvédelem - „Fitt anya” Minden héten hétfőn és 

csütörtökön 17.00 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 

minden csütörtökön 17.30 (Kossuth)
Történelemklub: Az időpont egyeztetés alatt. A következő 

téma: II. és III. Ferdinánd király élete (Kossuth)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 

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

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, csa-
ládról. A kismamák segítik egymást hasznos tanácsokkal, öt-
letekkel. Az EFOP 1.3.5-16-2016-00389 azonosítószámú, „Tár-
sadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” 
című kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy a klub még színesebb 
és hasznosabb legyen. Havi rendszerességgel művészeti foglal-
kozás, Ringató László Virággal. A rendszeresen járó kismamák 
mellé várjuk a gyermeket váró és az új kismamák csatlakozását. 
A klub jelenleg a Kossuth Művelődési 
Házban kapott helyet. Csat-
lakozzatok 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 
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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.

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.

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: 
Kossuth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)

Történelmi témájú előadás-sorozat helytörténeti, 
nemzetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. 
Gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultú-
ránkhoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos 
bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás 
időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a 
szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett is-
meretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsajá-
tított tudás között.

kismama mentálhigiéné: Időpont később a Face boo kon
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása, a men-

tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben részt vevő képessé tétele 
az ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a kör-
nyezete komplexitásának megértésére, belső és külső fo-

lyamatainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmó-
niájának megőrzésére, valamint helyreállítására.

komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: január 18., 10.45, január 28., 9.10

Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli já-
tékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos já-
tékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és 
egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a 
picik testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, 
testrészek és oldalúság (jobb-bal oldal) tudatosítása.

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a 
programok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek meg-
rendezésre.

a fenti programokról várjuk az észrevételeket, ér-
deklődőket a szokásos elérhetőségeinken; személye-
sen a kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illetve a 06-30/183-5730-as 
számon.

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 c. pályázat, „Mi vagyunk a 
Grund” című EFOP 3.3.2-16-2016-00359 számú projektjének 
keretén belül november hónapban több helyi iskolával, óvodával 
számos programot sikeresen valósíthatott meg.

EGY KIS ÍZELÍTŐ: Ló Szerafin
A Vasasi Általános Iskola alsó 
tagozatos gyermekeivel 
karácsonyi készülődés 
volt a főszerep, ez 
mellett vártuk a 
Mikulást is.

számos programot sikeresen valósíthatott meg.
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„Kincsek” Kínából
Abban a szerencsében volt részem, hogy október végén Kíná-
ban vehettem részt a hagyományos kínai gyógymódok harbini 
egyetemén tíznapos képzésen. Nem volt részemről tervezett 
program, hiszem, hogy a Gondviselés egyengette ismét az uta-
mat. Mivel tudnám jobban meghálálni, minthogy azt a tudást, 
ismeretet, élményt, amit kaptam, igyekszem minél többekkel 
megosztani. Ennek okán születik ez a cikk is, akikben pedig 
sikerül felkeltenem az érdeklődést arra vonatkozóan, hogy 
többet megtudjanak „Kína nemzeti kincséről”, azokat külön is 
várom egy közel háromórás fényképes, videós prezentációval 
2019. január 13-án, vasárnap délután 15 órára a Napüdvözlet 
Egyesület székházába (Vasas, Bethlen G. u. 8).

A történet úgy indult, hogy október elején pörgetve az okos 
telefonomon feljövő információkat, megakadt a szemem egy fel-
híváson „jelentkezőket várunk az első hagyományos kínai or-
voslás továbbképzésre. A költségeket a kínai állam állja, csak a 
repülőjegy ára terheli a jelentkezőket”. Hihetetlennek tűnt, de 
gondoltam, egy telefont megér, utánajárok. A bátorságot onnan 
vettem, hogy ismeretekkel rendelkezem a keleti filozófiákról, 
van némi jártasságom ezen ág mozgáskultúráiban, sőt a japán 
ágú manuál terápiában is. Semmit nem tudtam a felhívást tevő-
ről – Árendás László természetgyógyászról –, aki a Semmelweis 
egyetem képviseletében szervezte a csoportot. Gyorsan kellett 
dönteni, jelentkezni és intézkedni (szabadság, vízum, repülő-
jegy-rendelés, bőröndkölcsönkérés, pénzváltás), mert 15-én már 
indult a harbini egyetemen a képzés. Minden flottul ment: be-
mutatkozás, tájékoztató és megbeszélés Budapesten. A kinti 
egyetem küldte a meghívólevelet a vízumkérelemhez, az indulás 
előtt két nappal a kezünkben is volt a vízum, és 12-én, pénteken 
reggel hatkor indult a gépünk Párizsba, onnan 12 órás repülőút-
tal a következő állomásra Guangzhouba, egy dél-kínai kikötővá-
rosba, innen pedig újabb közel négyórás útvonalon megérkez-
hettünk a célállomásra, az északkelet-kínai Hejlungcsiang 
tartomány fővárosába, Kína 10. legnagyobb városába, a 11 millió 
lelket számláló Harbinba. Óriási tömeg van a hatalmas reptere-
ken világszerte, olyan érzésem volt, hogy a légi közlekedés mára 
bőven felülmúlja a vas- és betonútit. Az egyetem busza várt ben-
nünket, és arra felszállva rácsodálkozhattunk a kínai jelekkel tar-
kított színes világára a széles, oldalanként 5-6 sávos autóút men-
tén, ami bevitt minket a városba. Harbinról és erről a vidékről 
annyit, hogy Kína legkeletibb és legészakibb fekvésű tartomá-
nya, egyben a leghidegebb is. Az Amur folyó egyik mellékága 
kanyarog itt, Songhua (Fekete Sárkány), mielőtt egyesülve eléri a 
Japán-tenger északi részét. Lenyűgöző látványt nyújtott a való-
ban sárkányként tekergő-kanyargó folyó a leszállásnál a lemenő 
nap fényében. Kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik 
a vidék, és mivel itt megy a Transz szibériai Expressz, gazdasági 
jelentősége kiemelkedővé vált. Nem volt mindig kínai fennható-
ság alatt a terület és a város, birtokolták az oroszok és a japánok 
is. Jelentős tradicionális múlttal nem rendelkezik, néhány száz 
éve még nem bírt számottevő népességgel. Az óvárosában még a 
19. század elejének hangulatát idéző európaias jellegű, néhány 
emeletes házak állnak, ezt pedig már 30-50 emeletes modern, 
ízléses összhangzatú toronyházcsoportok, plázák veszik körül 

tágas terekkel, többszintes, 4-8 sávos autóutakkal. A Magyaror-
szág népességét meghaladó városra egyáltalán nem jellemző a 
zsúfoltság sem az utakon, sem az intézményeiben. Mindenhol 
fejlesztések, építkezések láthatók, az utak, terek gondozottak. Él-
hető nagyváros jó levegővel, hat egyetemmel, melynek egyiké-
ben a Hagyományos Kínai Orvoslás Egyetemén tanulhattunk, és 
annak három kórházát látogattuk meg, ezekre majd később kü-
lön kitérek. Tisztelettel fogadta a 25 fős csoportunkat az egye-
tem. A dékán és helyettese, a kínai egészségügyi minisztérium 
hagyományos kínai orvoslás osztályának vezetője köszöntőjé-
ben méltatta a magyar–kínai egészségügyi kapcsolatokat, a szin-
tén velünk érkező Semmelweis egyetem volt dékánjának ezúton 
kifejtett munkásságát köszönve. Az egyetemtől és annak kórhá-
zától néhány száz méterre egy nívós szállodában kaptunk elhe-
lyezést, itt reggeliztünk és az iskolai menzán ebédeltünk, vacso-
ráztunk. Az étkezésről annyit, hogy minden napszak fogásait a 
zöldségek, gabonafélék, gyümölcsök, gombák, húsok (amitől én 
itt is tartózkodtam, így a cukorborsós kukacoktól, pirított százlá-
búaktól is), tenger gyümölcsei gazdag választéka jellemezte. A 
tálcánkra minden alkalommal akár 15-20 féle ételfajta kerülhe-
tett volna. Az első étkezésnél csak pálcikák voltak, másnapra vi-
szont már kerültek kanalak, villák, kések. Mivel az ételek jellege 
olyan volt, nekem a pálcikával és kanállal kombinált verzió jött 
be legjobban. A továbbképzés tematikája úgy épült fel, hogy elő-
ször általános alapismereteket kaptunk a hagyományos kínai 
orvoslásról. Így megtudhattuk, hogy a több ezer éves gyógyító 
tudomány alapművei a Sárga császár belső könyvei (ma már ha-
zánkban is kapható) melynek ismeretanyaga mai napig is helyt-
álló, és az abban rögzítettek az azóta bővülő tudásnak stabil alap-
ját képezik. A hagyományos gyógyítás alapját a herbológia (a 
gyógynövények használata) adja, ehhez kapcsolódik az aku-
punktúra és a manuál terápia (kínai masszázs, csontkovácsolás) 
és az életmód-instrukciók, mozgásformák (thai chi, csikung, 
me ri dián torna stb). Jelentős szerepe van még az alkalmazott 
gyógymódok közt a köpölyözésnek, moxálásnak (gyógynövény 
hőhatás), ezeket együttesen is alkalmazzák, sőt modern terápiás 
eszközökkel is kombinálják (így az akupunktúrát elektromos 
stimulációval, infrafénnyel stb.). A hagyományos kínai orvoslást 
a kommunista rendszer nem dobta ki és nem bélyegezte babo-
nának (mint nálunk). Mao 1950-ben azt mondta, hogy az a Kínai 
Népköztársaság kincse, amit ápolni, őrizni és fejleszteni kell. Így 
képezi ma is a hagyományos kínai orvoslás a nyugati rendszer 
mellett az egyetemi képzés és orvoslás részét. Külföldi elismerte-
tését kutatásokkal igyekeznek elérni. Az egyetem új épületének 
11. szintje hatalmas, jól felszerelt kutató laboratórium, ahol az 
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Egyesült Államokkal közös projektben  tudományos vizsgálatok 
alá kerülnek a gyógy növény hatások, a test energetikai rendszere 
(utóbbin alapszik az akupunktúra). Több nemzetközi 
elismertségű tudományos szaklapban is publikálnak, és büszkék 
arra, hogy kutatásaiknak már Nobel-díjasa is van. Az alapisme-
retek és a rendszer működésének felvázolását követően az aku-
punktúrás kezelésekről, gyógynövény-használatról, prevenció-
ról és kutatási területekről hallgathattunk elismert egyetemi 
professzoroktól, sőt, magától a dékántól is előadásokat. Először 
az egyetem kórházának ambuláns részlegén tettünk látogatást a 
tanulmányok második napján. A „gyógyszertár”-ban csak 
gyógynövények voltak, szemünk láttára állították össze az orvo-
sok által felírt, egyénre szabott receptek alapján a megszámlálha-
tatlanul sok szárítmányból a kúraszereket. Az egyik részlegen 
szárítmányok, a másikon kész főzetek, tinktúrák kiadása történt. 
A készítmények minden esetben egyénre szabottak voltak, azaz 
ugyanarra a betegségre az illető szubjektumát, tüneteit, környe-
zeti tényezőit is figyelembe véve változott a gyógynövények ösz-
szetétele. Szindróma differen ciálás nak hívják ezt az egyéniesített 
módszert, és erre vezetik vissza a hatékonyságot. Megtekinthet-
tük hogyan történik a diagnosztizálás, milyen pontossággal tudja 
az orvos a nyelv, a pulzus és a személyes interjú alapján megálla-
pítani a diagnózist, amit aztán, ha indokoltnak tartják, a modern 
technika eszközeivel kontrollálnak (CT stb.). Egy másik alka-
lommal a belváros egyik kórházában végignézhettük, ahogy a 
viziten a professzorok boszorkányos ügyességgel behelyezték az 
akupunktúrás tűket, láthattuk a köpölyözést, a gyógynövényfür-
dőket, masszázstechnikákat. A hozzátartozók a beteg mellett le-
hettek folyamatosan, így a viziten és a terápiás kezelések alkal-
mával is, sőt mindenbe beavatta és tanította az orvos a családtagot 
a kezelések otthoni önálló folytatására. Mindezekről gazdag képi 
és hanganyagot is volt szerencsénk készíteni, melyet nagy öröm-

mel hoztam haza a népi gyógyító csapatnak, akik az egyesületi 
házunkban tartják képzéseiket, összejöveteleiket. A harmadik 
kórház, ahova elvittek  bennünket, egy új városnegyedben talál-
ható és együtt épül a városrésszel. Tízezer ágyas kórház lesz cso-
dálatos épület komp lexumokkal, tavakkal, parkokkal. Jelenleg 
kb. egynegyede készült el, de ez is lenyűgöző mind a méreteit, 
mind a kivitelezés minőségét, a felszereltséget illetően. Itt is 
megtekinthettük az ambuláns és a rehabilitációs részleget, tanúi 
lehettünk, hogy neves orvosok a szó valódi értelmében kezelték 
(masszírozták, akupresszúrázták) a betegeiket, láthattuk az egy 
oxigénhiányosan született kisgyermek energetikai kezelését is, 
ahol az orosz édesanya a néhány hete tartó kezelés látványos 
eredményéről beszélt az egyik oroszul tudó társunknak. Hatal-
mas élmény volt az egyetem gyógynövénymúzeumának megte-
kintése is. Leírhatatlan (és ezért biztatok mindenkit, hogy tekint-
se meg a képes beszámolót) látványt nyújtott a gyógyító 
növények, állatok, gyökerek, termések hatalmas tárháza, és az 
ott felhalmozott tudásanyag és annak látványos szemléltetése. 
Egyik ámulatból a másikba estünk a látottaktól és attól az itt ta-
pasztalható tisztelettől, megbecsüléstől, ami a hagyományos kí-
nai orvoslást övezi. A képzés során átfogó és alapos ismeretanya-
got kaptunk az akupunktúrás kezelések eredményességéről a 
stroke utáni felépülésben, a meddőség  kezelésében és a gyógynö-
vények használatának, recep túrájának több ezer éves hagyomá-
nyáról. Az említett Nobel-díj is ezzel függ össze, melyet egy 13. 
századi gyógynövényrecept malária és a paraziták elleni védeke-
zésben alkalmazásért kapott Tu Ju-ju kínai tudós 2015-ben. Tel-
jesen meggyőztek bennünket a látottak, tapasztaltak a hagyomá-
nyos kínai orvoslás eredményességéről. Különösen hatékonynak 
találtam a megelőzés és a rehabilitáció területét, mely a nyugati 
orvoslás méltó és hatékony kiegészítője lehet. A működés alapel-
ve a holisztikusság és az energetikai rendszer kiegyensúlyozása. 
Minden fizikai megnyilvánulás, tünet mögött egy energiaáram-
lási korlát áll, melyet különböző fizikai vagy mentális-érzelmi 
tényezők idéznek elő. A hagyományos kínai orvoslás módszerei 
a szervezet működésének komplexitását hangsúlyozva a fizikai 
és mentális működés kiegyensúlyozására törekszenek, a harmó-
nia helyreállítására. Az eredményesség kétségbevonhatatlan. 

A tanulás mellett a vendéglátóink gondoskodtak arról is, 
hogy a szabadidőnk is tartalmas legyen. Így elvittek bennünket 
a híres és látványos operaházukhoz, melyet a már említett és 
fentről megcsodált Fekete Sárkány folyó ihletett, és csodálatos 
kilátás nyílt a tetejéről az egész környékre, a kanyargó folyóra. 
Aztán a tigrisparkot is meglátogattuk, ahol hétszáz szibériai 
tigris él (és néhány oroszlán meg párduc) a szinte a város kö-
zepén kialakított tágas rezervátumban. Páncélozott buszokkal 
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jártunk-keltünk közöttük. Elvittek bennünket a Nap szigetre, 
melyet a Margit szigethez hasonlíthatnánk a funkcióját illető-
en, azonban a méretei és látványelemei jóval túlhaladják azt. 
A szigeten, de a város több pontján is rengeteg „élő” szobor-
ral találkoztunk, melyek különböző formákban (sárkányok, 
épületek, növények) 3-10 méteres élő kúszónövény-alkotások 
voltak. Ezek a nyári változatai a tél alkotásainak. Harbin városa 
ugyanis a jégfesztiválról híres. Telente hatalmas jégszobrokat, 
csodálatos látványosságokat emelnek, és a világ minden tájáról 
jönnek csodájára. Az utolsó itt töltött napunkat pedig a város 
sétálónegyedében tölthettük bámészkodással, vásárlással. Hi-
hetetlen árubőséget tapasztalhattunk. Minden kapható elérhető 
árakon és jó minőségben. A plázák drágák, de a tágas tereket 
aluljárók, alsó szintek szövik át, és ott harmadárakon kapható 
kis egyéni üzletekben bármi. Óriási a választék gyümölcsökből, 
friss zöldségekből is. Az utcán új autót éppen úgy árulnak, mint 
zoknit. A gépesítés, elektronizálás és az autópark magas szintű, 
elvétve láttunk idősebb autót, rengeteg a legmodernebb típus és 
az elektromos autó. A kínai nők csinosak, színesek és szépek. 
Esténként táncolnak az utcákon, reggelente mozognak a tere-
ken. Nem láttunk hajléktalant, elhízottat. Reggelente lejártam 
az egyetem műfüves pályájára futni, mozogni, és meglepetten 
tapasztaltam, hogy az idősebb korosztály fut, nyújt, mozog, 
néptáncol, thai-csit gyakorol egyénileg, az egyetemisták pedig 
(valószínűleg) kötelezően reggeli tornáznak, vagy szintén thai 
csit gyakorolnak. Érzékeltem azt is, hogy a kollektivizmust, a 
fegyelmet lassan lenyomja a nyugati szabadosság. A fiatalok kö-
rében a sor elején lelkes gyakorlók jellemzőek, míg a végén in-
kább a telefonjukat nyomkodók. Amennyit én láttam Kínából, 
az egy modern, élhető, a hagyományos értékeket (még) tisztelő, 
szorgalmas és rendezett világ. Valóban sok a kamera az utakon, 
tereken, de az látszólag a biztonságot, a rendet szolgálja. A fo-
gadtatásunk, az ellátásunk, az irántunk tanúsított érdeklődés és 
tisztelet igazán példaértékű volt. Míg a tavalyi utam Indiában 
arról tanított, hogy az ősi tudás, életbölcselet őrzője India, ad-
dig most arról győződhettem meg, hogy Kína a fejlett ősi or-
voslás őrzőjéül jelöltetett ki. Eöry Ajándok magyar családorvos 
akupunktőr, a kínai orvoslás neves hazai képviselője kapcsola-
tai, tapasztalatai révén azt állítja, a magyarok tisztelete onnan 
ered, hogy az őseinktől a hunoktól származtatják az orvoslás 
tudását, helyileg az újgúr területről pedig a Sárga császárt. Ne-
ves India kutatóink magyarságunk ősi gyökereit, tudását vélik 
felfedezni Indiában is, így ha visszafejtjük a szálakat az ezer-
éves államiságunk mögött, tízezer évekre tekint vissza népünk 
MAG-őrsége, melyre méltán lehetünk büszkék, de még inkább 
felelősek. Elkötelezettek az elmúlt idők során széttöredezett tu-

dás újra összerakásáért és terjesztéséért. És hogy az évek tízezrei 
nem túlzás, álljon itt egy kis töredék a Sárga császár könyvének 
párbeszédes formájú tanításából: „Sárga császár: Sokat hallot-
tam a régiekről, hogy száz tavaszt is megértek hanyatlás nélkül. 
A mai emberek már félszáz év alatt lehanyatlanak. A világ vál-
tozott meg, vagy az emberek elfeledtek valamit? Az orvos így 
válaszolt: Azok az őseink, akik ismerték az utat, a világ rendje, 
a jin és jang szerint éltek. Számos módszerrel alkalmazkodtak 
hozzá, mértékkel ittak, ettek, napjaik rendezetten teltek. Nem 
hajszolták magukat, testük, szellemük ép volt, és csak száz év 
után távoztak el. De a mai ember nem ilyen. Szeszt iszik víz he-
lyett, veszett hajszák a napjai, és mámorban, kimerülten alszik 
el. Telhetetlen, önző örömökben pazarolja a szellemét, napjai-
nak se eleje, se vége, ezért az ilyenek már félszáz év után is leha-
nyatlanak. Mert bizony a régi bölcsek tanításai szerint a gyen-
gítő ártalmak elkerülhetők a megfelelő időben. A nyugalom és 
az egyszerűség az életerő forrásai, hiszen ha a szellem belül szi-
lárd, honnan fakadhatna betegség. Ha az akarat pihen és kevés a 
vágy, a szív nyugodt és nem retteg, a test fárad, de nem merül ki. 
Minden erő a medrében halad, minden szándék beteljesül. Így 
lehet az ételben gyönyör, a ruhában kényelem és a szokásokban 
öröm. Hogy az előkelő és az alantas nem vágynak az egymáséra. 
Az ilyeneket nevezzük egyszerű embereknek. Amivel betöltik a 
száz évet, hogy erényük teljes és meg nem fogyatkozik.”

Felismerve jelentőségüket, ezen bölcseletekre támaszkodva 
igyekszik egyesületünk hirdetni: az egészségünk, boldogsá-
gunk forrása bennünk van, rajtunk múlik. Olyan összejövete-
leket, programokat, mozgásformákat kínálunk, melyek ennek 
felismerésére és megtapasztalására segítenek bennünket. Vár-
juk szeretettel valamennyi korosztály azon képviselőit január 
13-án 15 órakor, akik többet szeretnének megtudni a hagyo-
mányos kínai orvoslásról. Várjuk hétfői és szerdai napokon 
segédeszközös jógára a gyógyulni vágyókat, péntekenként 
pedig klasszikus hatha jógára, valamint DO-In-ra (energetikai 
rendszerünk karbantartására, melyről a következő cikkben 
írok részletesen). Valamennyi alkalom 17.30–19.45-ig tart. 
Látogassák Facebook-oldalunkat (Napüdvözlet Egyesület), és 
lájkolják, hogy értesülhessenek programjainkról. Egészségben 
gazdag 2019-es évet kívánok: Szőts	Rózsa
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Adventi ünnepség 
a KoBeKóban

Az idén is az ünnepségünk meghozta a havazást, hogy a kará-
csonyi hangulathoz illően szép havas táj emelje a rendezvény 
hangulatát. Az ünnepségen egyesületünk vezetője, Berényi 
Zoltán köszöntötte a vendégeket. A vasasi ovisok középső 
csoportjától a Három	kis	fenyő	mesejátékot láthattuk. Köszön-
jük a felkészítést Regényiné Uranka Zsuzsanna, Nagy Zsófia 
óvónőknek, Tiszberger Tamásné Ancsa néninek. A pécsi Ko-
dály Zoltán Gimnázium fiúkórusától karácsonyi énekeket 
hallhattunk, felkészítette őket Várkonyi András, a színjátszó 
csoporttól betlehemes előadást láthattunk, a fiatalokat betaní-
totta Gál Éva, nekik is köszönjük. A KoBeKo dolgozói A	négy	
gyertya című verset adták elő, ezután a vendégekkel közösen 
énekeltük a Kis	 karácsony,	 nagy	 karácsonyt,	 Hull	 a	 pelyhes	
fehér	 hót, amivel idecsaltuk a Mikulást, aki minden gyerek-
nek ajándékcsomagot hozott, amit nagyon szépen köszönünk 
minden támogatónak, aki valamilyen formában támogatta 
rendezvényünket. Nem szeretném felsorolni a támogatókat, 
mert nem szeretnék kihagyni senkit, mindenkinek köszönjük, 
hogy segítették munkánkat. Miután a Mikulás minden gye-
reket megajándékozott, a mindenki karácsonyfájára hirdetett 
díszkészítő verseny eredményhirdetése következett. 

Újrahasznosítás kategóriában: 
1. hely karnisvégből kis figurák: Vasasi iskola 2.osztály
2. hely pillepalack hópihék: Varga Blanka és a somogyi ovisok
3. hely hungarocelldíszek: Idősek Klubja

Legcsillogóbb dísz kategóriában: Görgye Lászlóné,  
     Sipos Adrián 

Legaktívabb kategóriában: Vasasi Asszonyklub
Sütiverseny eredményhirdetése:
1. hely: Somogyi Klaudia: muffin, kávészelet kókuszkrémmel
2. hely: Varga Blanka: méteres 
3. hely: Bodrog Ágnes: lengyel süti
4–5. hely: Berényiné Simon Andrea, Gallyas Nóra
Mindenkinek köszönjük a részvételt.

A sütijegyek megvásárlásával lehetett szavazni a beneve-
zett sütikre. A pécsi Urániai mozi által felajánlott jegyeket 
sorsoltunk ki, amit ezáltal is nagyon szépen köszönünk.

A műsort a Swing Laidies karácsonyi dalai és a Csillag Ma-
zsorett előadása zárta. Köszönjük az előadóknak, hogy műso-
rukkal szebbé tették a karácsonyi készülődést.

Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívá-
nunk!

2019-es évben is várunk mindenkit szeretettel programja-
inkra és rendezvényeinkre!

Csémi	Hajnalka,
a KoBeKo munkatársa

CsupaSzív Vándorkupa, 2018
Idén is díjazzuk a helyi támogatókat és az önkénteseket

2019. február 15-én negyedik alkalommal szervezzük meg a 
CsupaSzív Vándorkupa és Önkéntes Díj átadást a Vasasért 
Egyesület szokásos és nyilvános Szakmai Napjával és éves 
beszámolójával egybekötve. A korábbi jól sikerült eseményt 
immár rendszeresen szervezzük, és minden évben elismer-
jük a közösségért tenni hajlandó cégeket és magánszemélye-
ket. Bár az időpont még távoli, már most érdemes tenni érte, 
hiszen a 2018. év jó cselekedeteit ismerjük el. Olyan vállal-
kozásokat, támogatókat, egyesületeket, csoportokat, szakkö-
röket, gyülekezeteket, társulatokat, közösségeket, klubokat, 
szervezeteket keresünk, akik 2018-ban a legtöbbet tettek/
teszik, adományoznak településeinkért, Somogyért, Hirdért 
és Vasasért. 

A díjazottat a szavazás eredménye dönti el. A javaslatokat 
a helyi szervezetek, közösségek adhatják le 2019. február 
11-ig bármilyen formában szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén is, jövőre is megéri önkénteskedni! 
Próbáld ki, milyen sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül 
adsz J – legyen az bármilyen terület, végezd munkád lelkiis-
meretesen, és bízz abban, hogy nyilvánosan is elismerésben 
részesülsz. Egyúttal az önkénteseket	 foglalkoztató	 civil	 szer-
vezeteket arra kérjük, hogy vegyenek részt januári rendezvé-
nyünkön, és jelöljék legfeljebb két önkéntesüket elismerésre, 
meghálálva nagylelkű munkájukat, melyre nem sajnálták 
idejüket, energiájukat. 

Vasasért Egyesület, 72/337-838, kobeko.muvhaz@gmail.com

Megszűnik a Takarékfiók 
December utolsó napjaiban kaptak levelet a Dél Takarék Szövetkezet ügyfelei, amelyben tájékoztatják őket, 
hogy a vasasi és a hirdi fiókok, valamint a hozzájuk tartozó bankautomaták 2019 január 31-én bezárnak. Kel-
lemetlen hír ez a Dél Takarék, hiszen jövő februártól ügyintézéshez már Pécsre, esetleg Hosszúheténybe kell 
menni. Talán ennél is hátrányosabban érint ez a változás mindenkit, aki csak készpénzt szeretne rendszeresen 
felvenni, mert az ATM megszűnésével sem Vasason, sem Hirden, sem pedig Somogyban nem lesz már erre 
lehetősége, ezt is már csak Pécsett teheti meg legközelebb. 

A takarékszövetkezet döntése tehát csökkenti településeink élhetőségét, vonzerejét és a közszolgáltatások 
színvonalát. 
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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
– Január 13. Vasárnap 11.00
– Január 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (01. 05.)
Vasárnap (01. 06.)

15.00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (01. 12.)
Vasárnap (01. 13.)

–
–

15.00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (01. 19.)
Vasárnap (01. 20.)

15.00 Mise
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (01. 26.)
Vasárnap (01. 27.)

–

–
15.00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

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

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 meg-

tisztelő 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 Füstölő hírei
A téli hónapok sem múlnak tétlenül a Füstölő körül. A 

hátsó, omladozó falat visszabontottuk és újra falaztuk. Kaptunk felajánlásba téglákat és 
cserepeket, amiket ez úton is köszönünk. Beadtunk két pályázatot is. Az egyikkel építő-
anyag-vásárlásra van lehetőség, a másik egy programmegvalósítás lehetősége. A bank-
számlánkon eddig 25 859 Ft gyűlt össze. Hálásak vagyunk minden egyes forintért. To-
vábbra is örömmel veszünk minden anyagi támogatást.   Tóth	Ádám

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81493979 Erste Bank

változás:  „www.pecssohiva-pleb.mlap.hu”  felirat helyett az alábbi felirat legyen!!:

kedves testvérek! az új plébános új szertartásrendjének kialakítása folyamatban van, 
kérjük szíves türelmüket és megértésüket! kövessék fi gyelemmel a hirdetőtáblákat!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONsZÁMOK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107; Általános segélyhívó 112; 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. vereBélY Péter SáNdOr: Hird: 30/985-6501, 
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. 

A vasasi háziorvos dec. 3-tól a Berze J. Műv. házban rendel, a rendelési idő változatlan.
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.

Köszönet
A 2017-es évhez hasonlóan 
2018-ban is meghirdettük az 
országosan is nagy sikernek 
örvendett cipősdobozgyűjtő 
akciót, amikkel a helyi gyer-
mekek karácsonyát tehettük 
boldogabbá.

Ezúton köszönjük minden 
kedves adományozónak, több 
mint 100 cipősdobozt sikerült 
összegyűjteni, és ezért hálásak 
vagyunk!

Köszönjük!

h I t É L e t
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Sporthírek

A Somogyi Bányász Asztalitenisz SE hírei
Tisztelt Olvasók! A Somogyi Bányász Asztalitenisz 
Egyesület számára véget ért az őszi forduló. Idén két 
csapattal indultunk, melynek tagjai: Bocz Attila, Bocz 
József, Pap György, László János alkotta az első csapa-
tot, a mérleg: 3 vereség, 1 döntetlen, 5 győzelem. Ha 
azt nézzük, hogy a legnehezebb csapatok ellen kezdtük 
el a bajnokságot, akkor ez nem is rossz teljesítmény. 
A rossz kezdés után a csapat fokozatosan erősödött, 
így a tavaszi forduló meglepetéscsapata lehetünk. A 
második csapatunk szereplése elmaradt a várt teljesít-
ménytől, de nagyon szoros, küzdelmes meccseket ját-
szottak, biztos vagyok a tavaszi fordulóban való jobb 
szereplésükben. A csapat tagjai: Danis Imre, Vókó 
Tamás, Czuth József. Fontosnak tartom elmondani, 
hogy a Somogyi Bányász Asztalitenisz Sportklubot 
egyesületté sikerült fejleszteni, ugyanis csatlakoztunk 

a vasasi sport egyesülethez, úgy, hogy megtarthattuk a 
Somogyi Bányász nevünket. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani Bodor Attilának, az egyesület elnöké-
nek a lehetőségért és a támogatásért. 

Tisztelt Olvasók! Megragadva az alkalmat, szeret-
ném felhívni a figyelmüket, hogy egyesületünkben 
utánpótlás-neveléssel is foglalkozunk. Akiknek gyer-
meke, unokája úgy érzi, hogy szeretné kipróbálni ezt 
a szép sportot, szívesen látjuk minden hétfő és szerdai 
napokon 16-tól 18-ig a Kodály Művelődési Ház nagy-
termében. A szurkolóknak köszönjük a hozzáállást, a 
jövőben is számítunk támogatásukra, érdeklődésükre. 
Az egyesület nevében kívánok mindenkinek eredmé-
nyekben gazdag boldog új esztendőt! Jó szerencsét!

Baumann Rudolf

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

Télen sem kell elpuhulni!
Kedves sportolni vágyó lakótársaink! Itt az új év, új fogadalmakat teszünk sokan. A hideg és a sötét ellenére sok 
lehetőség közül választhat, aki mozogni, fogyni, erősödni szeretne. Ezeket szedtük csokorba, hogy mindenki 
megtalálja a kedvére valót:

Spinning: Vasas, Óvoda, D u. 1. hétfő–szerda–péntek 18–19 óráig. Előzetes jelentkezés szükséges: 30/582-
3818.

aerobic: KoBeKo Művelődési Ház, Búzakalász u. 45. Kedd– szerda–csütörtök 18–19 óráig.
jiu-jitsu: KoBeKo Művelődési Ház, Búzakalász u. 45. Hétfő–csütörtök–péntek 16.45–19.30-ig.
Fitt anya torna: KoBeKo Művelődési Ház, Búzakalász u. 45. Hétfő–csütörtök 17–18 óráig.
jóga: Napüdvözlet Egyesületi Ház, Vasas, Bethlen u. 8. Hétfő–csütörtök– péntek 17.30–19.30-ig.
asztalitenisz: hétfő–szerda–péntek 16–19 óráig
darts: KoBeKo Művelődési Ház, Búzakalász u. 45. Kedd 16.30.
senior örömtánc: Berze Művelődési Ház, Szövetkezet. u. 13.

Erőt, egészséget kívánunk mindenkinek!
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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

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

A készlet erejéig kapható
még 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

Turkáló
a KoBeKoban!
Január 10-én 9-12 óráig

ingyenes turkáló.
Helyszín:

Kossuth Művelődési Ház
Pécs-Somogy,

Búzakalász utca 47.

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

www.kobeko.hu 72/337-838,
Gyere hozzánk, és dolgozd le nálunk az 50 óra közösségi szolgálati munkát,

ami szükséges az érettségihez. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet 
a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, 

azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, 
különféle készségeiket fejlesztik. Egyúttal együttműködő készségük, 

empátiájuk, kreativitásuk, felelősségvállalásuk, projektismeretük is fejlődik.
A közösségi szolgálat keretében jelenleg piackutatásban való részvételt 

(kérdőívezés) kínálunk.
Jelentkezni a Kossuth Művelődési Házban (Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.) 

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

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!


