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Kányádi Sándor: Májusi szellő
Almavirággal 
futkos a szellő, 
akár egy kócos 
semmirekellő. 

Kócosnak kócos, 
de nem mihaszna, 
okot nem ád ő 
soha panaszra. 

Füttyöget olykor, 
mintha ő volna 
a kertek kedves 
sárgarigója. 

Meghintáztatja 
ágon a fészket, 
leszáll a földre: 
fűhegyen lépked. 

Illeg és billeg, 
s ha dolga nincsen, 
elüldögél egy 
kék nefelejcsen.
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Összefogással minden lehetséges!

Mint ismert, Pécs Város Önkormányzata óvoda
felújítási programba kezdett az elmúlt években. Meg
szépült a vasasi óvoda, idén a hirdi gyermekek óvo
dájára kerül sor. A felújítás idejére a gyermekeink a 
vasasi, ideiglenesen kialakított óvodába járnak. Az 
óvoda udvarában nincsenek játékok telepítve, a jó 
idő beköszöntével viszont nagyon sok időt töltenek 
gyermekeink a friss levegőn. Az óvodai dolgozók és a 
hirdi szülők összefogásával 2019. március 30án meg
újult az átmeneti óvoda udvara. A meglévő homoko
zó mellett a gyerekek így több mókás, készségfejlesztő 
játékot is birtokba vehettek. Többek között lengő teke, 
ugróiskola, udvari jenga, célba dobó játék, autópálya 
és egy mezítlábas ösvény került kialakításra. A gyer
mekeink kényelmét szolgálja továbbá három kerti pad 

asztallal, ami – az összes többi játékkal együtt – szü
lői felajánlásból került megvalósításra. A szülők és az 
óvoda dolgozói nagyon jó hangulatban készítették el a 
játékokat, melyet gyermekeink nagy örömmel fogad
tak. További terveink közt szerepel, hogy a reménye
ink szerint hamarosan megújuló hirdi óvoda udvarán 
is kialakítsunk hasonló játékokat.

Hirdi szülők
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MEGHÍVÓ
Nemzeti Összetartozás Napja

2019. június 1-én 16.30 órakor
a pécs-vasasi templomkertben lévő

Trianon Emlékműnél.

Térzene  Vasasi Bányász Fúvószenekar 
Rákóczi-induló (részlet) Zászlók bevonulása 

16.30  Harangzúgás
Himnusz Vasasi Bányász Fúvószenekar 
Moderátor Ruzsicsics Ferenc, a Vasasi 
 Szent Borbála Egyesület elnöke 
Köszöntő Dr. Hoppál Péter országgyűlési 
 képviselő, miniszteri biztos 
Vers Fábos György: Magyar Nemzetemhez 
 érthetően (szavalja: Bárdos Sándor)
Ima a Hazáért Nagy Norbert plébános
Ének Swing Ladies
Ünnepi beszéd Prof. dr. Duray Miklós felvidéki 
 politikus, közíró
 Nemzeti Összetartozás Fájának elültetése
Koszorúzás Vasasi Bányász Fúvószenekar  
Székely himnusz Vasasi Bányász Fúvószenekar 
Szózat Vasasi Bányász Fúvószenekar 

A díszőrséget adja és a koszorúkat elhelyezi: 
Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző

Íjász és Lovasíjász Egyesület
Szervező:

Vasasi Szent Borbála Egyesület 
(Eső esetén a megemlékezést

a templomban tartjuk.)

M E G H Í V Ó
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület
tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket

2019. május 24-én,
pénteken 15 órára 

a

H Ő S Ö K  N A P J A
alkalmával szervezett ünnepségre

a hirdi temető keresztjén elhelyezett 
I–II. világháborús halottak emléktáblájához.

Műsort adnak:
a hirdi iskola tanulói,

valamint a Napsugaras Ősz Asszonykórusa.

Hajtsunk fejet együtt a hősök előtt!

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

2019. május 28-án (kedden)
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.)

Kutyás siker
Az áprilisi szentlőrinci kutyakiállításon Mátyus Ildikó 
tenyésztő Floki névre hallgató törpetacskója munka
osztályban első lett, és megválasztották Pécs legszebb 
kutyájának. Gazdája Mátyus Árpád.

Egy héttel később Horvátországban két tacskóval 
is különböző kategóriákban dobogós helyezést ért el 
Ildi. Gratulálunk, további sok sikert!
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Sok Jóhírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.516201600389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója. 

• Baba-mama klub: Minden héten pénteken 10:00 óra
kor a Kossuth Művelődési Házban. Következő Ringató 
foglalkozás május 16án 9.30kor a Kossuth Művelő
dési Házban.  Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Berze Darts Klub: Áprilisban lezajlott a házi verseny
sorozatunk második fordulója, amin nagy létszámmal 
vettek részt a versenyzők. Remek hangulatú és izgal
mas mérkőzések sora után Rostás Péter és Horváth 
Gábor küzdött meg a döntőben. Végül Péternek si
került elnyernie az első helyért járó kupát, ezúton is 

gratulálunk neki és a dobogón végzetteknek még egy
szer. Továbbra is minden szerdán edzőnkkel várunk 
mindenkit 17 órától a Kossuth Művelődési Házban. 
Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj rá, nagyi! A találkozások folyamán főként 
gyakorlati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes 
problémákra, kérdésekre. A foglalkozások továbbra is 
csütörtökönként 17.30–19.00 óráig folynak, melyekre 
szívesen várunk minden további érdeklődőt a Kossuth 
Művelődési Házban. Foglal
kozásvezető: Tóbi Antal

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”
májusi programjai

Darts: Minden szerdán 17:00 (Kossuth)
Baba-mama klub:  Minden pénteken 10.00 (Kossuth)
 Ringató: május 16., 9.30 (Kossuth)
Egészségvédelem-„Fitt anya”: Minden héten hétfő és péntek 
16.30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelemklub: Következő alkalom témája: A Dráva csodá-
latos világa I. Időpont: május 15., 17.30 (Berze)

Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alapján 
az alábbi elérhetőségeken.

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

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; 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.

Ringató beszámoló
A program keretein belül fejlődik a kisgyermek zenei 
hallása, kommunikációs képessége, mozgáskoordináció
ja, mindemellett Ringatónak közösség építőereje is van. 
Magyar népdalok mellett európai műdalokkal, más né
pek dalaival ismerkedhettek meg a szülők, ölbéli játéko
kat, népi mondókákat, visszhangjátékokat és hangután
zókat tanulhattak. A foglalkozáson oldott, szeretetteli 
légkör alakult ki. A szülők nyitottak, fogékonyak voltak 
az új dolgokra. A közös éneklés, játék hatására a Ringa
tó közösségépítő ereje is megmutatkozott. Nagy öröm, 
hogy egyre nagyobb az érdeklődés a foglalkozásokra.  

Művelődési Házban. Foglal
kozásvezető: Tóbi Antal

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 

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; személyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-

 e-mail-címen.
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EFOP 3.7.3 programsoroló „Tanulj, Tinó!” KOBEKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrásfejlesztési 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, PécsSomogy, Búzakalász u. 47.)
Történelmi témájú előadássorozat, helytörténeti, nem
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz 
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 ismeretek, képes
ségek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között.
Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon.  
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, valamint 
használata. A képzésben részt vevő képessé tétele az ember 
és az emberi kapcsolatok, az ember és a környezete komp
lexitásának megértésére, belső és külső folyamatainak ér

telmezésére, befolyásolására, saját harmóniájának megőr
zésére, valamint helyreállítására.

Komplex testilelki gondozás – Mackó Mocorgó fej
lesztő foglalkozás: május 10., 10.45 május 20., 9.10

Anyagyermek 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, érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a 0630/183-5730

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 EFOP3.3.216 Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért c. pá
lyázat, „Mi vagyunk a Grund” című EFOP 3.3.216
201600359 számú projektjének keretén belül március 
hónapban több helyi iskolával, óvodával számos prog
ramot sikeresen valósíthatott meg.

Egy kis ízelítő: A Vasasi Általános Iskola tanulóival 
kreatív módon dolgoztunk fel több áprilisi ünnepet, 
köztük a magyar költészet napját is, amit nagyon 
élveztek a gyerekek.

múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 

PécsSomogy,
Búzakalász u. 3–5. 

Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné:

72/239814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Kodály Művelődési Ház 
PécsSomogy, Bányatelep 3.

Látogatható minden pénteken 
15.00–16.30ig.

Kossuth KönyvtárPont:
Hétfő: zárva

Kedd: 08:0013:00
Szerda: 08:0013:00

Csütörtök: 12:00–17:00
Péntek: zárva,

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYVTÁRPONT:

Átmenetileg
zárva tart. 

Megértésüket köszönjük.
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A vasasi Bányászszív Dalcsapat Tatabányán szerepelt
Idén április 27én rendezték meg Tatabányán a Bá
nyászkórusok és Hagyományőrző Énekkarok találko
zóját, melyre bennünket, a vasasi Bányászszív Dalcsa
patot is meghívták.

Énekegyüttesünk már jó ideje készült erre a neves 
fellépésre, melyet már tizedik alkalommal rendeztek 
meg Tatabányán, csapatunk pedig már harmadik al
kalommal lehet részese ennek a nívós és csodás ren
dezvénynek. Első fellépésünkkor szinte mindenkit 
megleptünk a hagyományostól eltérő, új hangzású bá
nyászdalainkkal, melyek zömében külföldi bányász
dalok általunk hazai viszonyokra megíratott saját 
szövegű új dalaiból állnak, második és harmadik fellé
pésünkkor pedig már sokan vártak bennünket, és bát
ran állíthatom, hogy mindhárom fellépésünkkor nagy 
sikert arattunk a tatabányai színpadon. Itt jegyezném 
meg, hogy országosan már legalább 56 bányászkórus 
tűzte műsorára több dalunkat.

Ez a mostani találkozó 14 órakor kezdődött Tatabá
nya polgármesterének bevezető köszöntőjével, majd 
következtek a Bányászkórusok. Fellépési sorrend sze
rint a következőképpen: Salgótarjáni BányászKohász 
Dalkör, itt jegyezném meg, hogy műsorukat a dal
csapatunk első lemezéről, a Jó szerencsétről származó 
egyik dalával, a „Bányászszív”vel, kezdték, fellépésük 
előtt a vezetőjük elmondta, hogy ezt a dalt már Erdély
ben is nagy sikerrel énekelték, megjegyzem, ezen a 
mostani alkalmon is szépen szólt. Majd következett a 
Tokodaltárói Bányász és Tokodi Gardellaca Kórus, az 
Ajkacsingeri Borostyán Férfikar, az Oroszlányi Bányász 
Népdalkör, a Bányászszív Dalcsapat (PécsVasas), a 
Várpalotai Bányász Kórus, az Egercsehi Asszonykórus, 
és befejezésül a házigazda, a Tatabányai Bányász Dal
kör. Kiemelném a Várpalotai Bányász Kórust különle
ges produkciójukkal, akik műsorukban többek közt a 
Queen Bohém rapszódiáját is elénekelték nagy sikerrel. 
A többi kórus is kivétel nélkül színvonalas, a régi bá
nyászhagyományoknak megfelelő műsorral szerepelt.

A Bányászszív Dalcsapat ötödikként lépett fel, reper
toárunkat a harmadik lemezünkről az Utolsó bányász

ról válogattuk össze, és idén első ízben a kórustalálko
zón projektoros vetítéssel színesítettük előadásunkat. 
Ez alkalommal a háromfős Bányászszív Dalcsapat (Far
kas Sándor, Baumann Rudolf és Bocz József) ötfősre 
bővült, hisz e fellépésre eljött két kisegítő énekesünk 
Czimermanné Sztraka Tímea és férje, Czimerman 
László. Énekegyüttesünk idén is kiemelt figyelmet és 
elismerést kapott a jelenlévő közönségtől és a szakmai 
zsűritől. A rendezvény zárásaként pedig minden je
lenlévő közösen énekelte el a Bányászhimnuszt, majd 
a szervező minden kórus vezetőjének átadta az ez al
kalomra készített emlékplaketteket, az oklevelet és egy, 
a tatabányai bányászat történetét összefoglaló könyvet. 
A zárszó pedig így hangzott „Jövőre ugyanitt, és min
denkit nagy szeretettel várunk”.

Dalaink sorrendben a Mi egykor volt, A bánya, Ódon 
ház, Utolsó bányász és Az Ünnep. Mind az öt dalun
kat vastapssal jutalmazta a közönség, sőt a szervező, 
Pákai Ernő megkért bennünket, hogy a rendezvény 
zárásaként énekeljünk el két dalt. A Márkushegyi tra-
gédia című balladánkat, és a Vasason is kedvelt Fel bá-
nyász ifjakat választottuk. Dalainkat meghallgathatják 
a https://www.facebook.com/banyaszsziv oldalunkon. 

Este kilencre értünk fáradtan, de élményekben an
nál gazdagabban haza Vasasra a Krausz Ferenc által 
vezetett mikrobusszal, akinek ezúton is köszönjük a 
gyors, pontos és balesetmentes szállításunkat, illetve 
köszönjük a KoBeKo munkatársainak az utazás meg
szervezését és közreműködő segítségét. 

Még egy kis kiegészítés: az öt fő énekesen kívül volt 
négy kísérő vendégünk is a kisbuszon, akik Tatabá
nyán ez alkalommal a leglelkesebb rajongótáborunk 
voltak, ezért nekik is köszönet jár. Ez alkalommal jött 
el velünk először Pavlicsek Gábor is, aki dalcsapatunk 
hang és fénytechnikai berendezéseit kezelte profi 
módon, neki ezúton is köszönjük segítségét és a kiváló 
hangosítást.

Bocz József
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Vasas, a „mi kis falunk”
Egy kis falucska jellegét idézi, hogy egykor önálló közös
séget alkotott. Ma az emberek többsége Pécsre jár dol
gozni, számukra inkább alvóváros jellegét idézi a „falu”. 
De nemegyszer bebizonyították az itt lakók, hogy milyen 
nagy a közösségi identitás bennük. Ha kell, összefognak 
és segítenek jóban, rosszban. A húsvét közeledtével egy itt 
lakó kitalálta, hogy legyen tojásfája a kis falunknak, ami 
igen megmozgatta a kis közösségeket, lakókat, és egyre 
csak gyarapodtak a szebbnél szebb tojások a fán. A kö
zösségi megmozduláson felbuzdulva készítettek egy kis 
nyuszifészket is a tojásfa alá, ,,a jót tevő” a kilétét még nem 
fedte fel. Nagyon nagy öröm, hogy ilyen sok jó ember la
kik „a mi kis falunkban”. Példaértékű megmozdulás, ami
re büszkék lehetünk, mert jó vasasinak lenni!

Csémi Hajnalka

A babakiállítás magángyűjteményének 
története – a múlttól a jelenig

Gyerekkoromban is szerettem a babákat, sokat játszottam velük. 
Volt kis konyhám sparhelttel, mosógéppel, babaszobám fürdő-
vel. Később inkább olvasni szerettem. Az iskola elvégzése után 
dolgozni kezdtem, szabadidőmben olvastam és hímeztem. 1975-
ben férjhez mentem, 1977-ben megszületett Péter fiam, 1979-
ben Éva Anikó nevű lányom. A gyereknevelés mellett továbbra is 
szabadidőmet az olvasással és a hímzéssel töltöttem. Múlt az idő, 
gyermekeim felnőttek. Egyik karácsonyra lányomtól kaptam az 
első babát, mivel tudta, nagyon szeretem őket, aztán férjemtől, 
és így gyűltek. Egyik baba jött a másik után: kicsi, nagy, közepes, 
szép, csúnya, törött, csomós hajú, haj nélküli, meztelen. Előke-
rültek a félrerakott anyagok, csipkék, fonalak. A fantáziámra ha-
gyatkoztam, bíztam a megérzésemben, hogy melyikből mit lehet 
alkotni. Mára már közel 80 darab baba van a gyűjteményemben, 
amelyeknek én varázsoltam új külsőt – varrtam a ruháikat, pó-
toltam ki a haját vagy a kezét, lábát. Több ismerősöm is bogarat 
ültetett a fülembe: miért nem csinálok egy kiállítást?

Pécsen már egyszer valóra vált az álmom, szeretném most a 
vasas–somogy–hirdi lakosoknak is megmutatni. 

Remélem, és gondolom, hogy addig, amíg bírom – és tu-
dom, lesz utánpótlás – hogy folytassam ezt a szép és érdekes 
szórakozást, hobbit.

Jó szórakozást kívánok a látogatóknak!              Frankné Éva
A kiállítás időpontja: 2019. május 8., 9 órától.

Körzeti orvosok:
Dr. Princz János: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00

Dr. Verebély Péter: Hird: 798-360; H., Cs., P.: 8:00-11:30, K.: 12:00-15:00, Sz.: 8:00-10:00. 
A hirDi háziorVos Dec. 3-tól A felúJítás Végéig A hArAngláb utcAi fAluházbAn renDel.  

Dr. oszoli Dániel: Vasas: 72/875-249; 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.

felnőtt fogorVosi renDelés: Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6., Dr. horVáth  zsolt, 72/875-267

gyerekorVosi renDelés. helye: kolPing ház, búzAkAlász u. 5. telefon: 337-754
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Három nap Lentiben és környékén
A hirdi Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület tagjai április 
14–16. között háromnapos kiránduláson vettek részt 39 fővel.

Április 14-én reggel 7 órakor indultunk. Első állomásunk 
Somogyvámos, Krisna-völgy volt. Többen már jártak ebben 
a színes és illatos világban, de jó páran most találkoztunk elő-
ször a „Krisna-tudatú” hívők életével és szokásaival.

Idegenvezetőjük sok érdekeset mesélt vallásukról és élet-
vitelükről. Zárt közösségben élnek, saját biofarmjukon ter-
melnek meg mindent, amire szükségük van. Gyermekeiknek 
saját óvodát és iskolát tartanak fent. Húst nem esznek, de fő 
istenük Krisna, aki a főoltáron helyezkedik el, naponta 11 
fogásos ebédet kap. Aki esetleg mélyebben is szeretett volna 
megismerkedni a különös vallással és életvitellel, könyveket 
is vásárolhatott. Még szakácskönyveik is voltak. Boltjukban 
pedig kekszek, sütemények, gyógynövénykrémek, kézműves 
csecsebecsék is megvásárolhatók voltak.

Ezután indultunk Lentibe, a „Thermal Hotel Balance” nevű 
4 csillagos szállodába, ahol egy külön teremben fogadtak min-
ket, ismertették a szállodai és gyógyfürdős lehetőségeket, ki-
osztották a már elkészített szobakártyákat, majd egy pohár 
pezsgővel vagy narancslével kínáltak meg bennünket jó pihe-
nést kívánva. Miután elfoglaltuk szép, tágas, erkélyes szobáin-
kat, sokan meglátogattuk a gyógyfürdőt, ahova természetesen 
korlátlan belépőt is kaptunk. A szálloda 4. emeletén pedig a 
szálloda wellnessrészlege (wellnessmedence, masszázs és kü-
lönböző szaunák, friss gyümölcs, forró tea és ásványvíz) várta 
a vendégeket. Délután fél 4-től 4-ig friss sütizéssel kedvesked-
tek minden szállodai vendégnek.

Este 6–9-ig lehetett vacsorázni az étteremben az Asszony-
klub részére fenntartott asztalok mellett. A svédasztalos kí-
nálatokból „mi szemnek, szájnak ingere”, alig győztünk válo-
gatni, hiszen mindent még végigkóstolni sem bírtunk.

Április 15-én svédasztalos reggeli után, amely újra a „bőség 
kosara” volt, 20 fővel indult a busz Ausztriába, Riegersburgba, 
ahol a Zotter-féle családi csokoládégyárat néztük meg. Zotter 
József 1993-ban alapította az üzemet. Már akkor úgy tervezte 
és alakította ki, hogy látogatható legyen. Minden munkafolya-
mat látható legyen a kezdetektől a befejezésig. Először a vetí-
tőteremben egy kisfilmen láthattuk a kakaóbab termesztését, 
szedését, tisztítását, szárítását, csomagolását, majd a csokolá-

dé alapanyag szállítását a gyárba. Több országból történik a 
beszállítás, de Peruból érkezik a legtöbb csokialapanyag. Ez-
után indult az üzemlátogatás. Kaptunk egy kis kanalat cserép-
ből, és egy telefonhoz hasonló készüléket, melyen magyarul 
hallgathattuk meg az ismertetést arról a helyről, ahol éppen 
jártunk. Az egyes látnivalók meg voltak számozva, és a mag-
nón azt a számot megnyomva hallhattuk már a gyártás egyes 
részleteit. A látogatók egy kb. 1,2-1,4 m széles üvegfolyóson 
közlekedtek, ahonnan rálátni a munkafolyamatokra. Az üveg-
folyosó mindkét oldalán kb. 1,5 méterenként voltak felállítva 
olyan edények, amelyekből meg lehetett kóstolni, amit gyár-
tanak. A különböző országokból származó 120 C-fokon pör-
költ kakaóbabok kóstolásával kezdődött. Itthon ha kakaóport 
vásárolunk, vagy a pénztárcánkhoz, vagy a gyártóhoz igazít-
juk vásárlásunkat, de igazán ott jöttem rá, hogy a különböző 
országokban vagy termőterületeken termelt kakaóbab íze más 
és más. Mind kakaóízű, és mégis mind más, pedig ugyanazon 
a hőfokon pörkölik. Ezután következett az étcsokoládék kós-
tolása. A 10%-ostól a 100%-osig. Aztán a tejcsoki a különböző 
ízesítők (karamell, kávé, málna, eper, erdei gyümölcs stb.), a 
folyós dolgokat a tartály csapja alá tartott kiskanálba csepeg-
tettük, a száraz dolgokat egy kar meghúzásával szintén kis-
kanálba eresztettük és úgy kóstoltuk. Ezután következtek a 
kész csokoládék, a különböző drazsék, ízesített csokoládék, a 
praliné és még sok-sok minden kóstolnivaló. A végén pedig a 
bolt, ahol még mindig volt bőven kóstolnivaló finomság, vásá-
roltunk is az üzem termékeiből. Sokunk szerint ezt az élményt 
kár lett volna kihagyni.

A településnek egy gyönyörű vára is van, ami egy magas 
sziklára épült. A gyárlátogatás után busszal elmentünk a vár 
közelébe is, amit szintén érdemes lenne megnézni, de most 
erre már nem volt időnk, és néhányunknak már ereje sem.

Délután 4-5 között értünk vissza szállásunkra, és vacsoráig 
ismét fürdés következett.

Április 16-án reggeli után, 10 órakor összecsomagolva el-
hagytuk a hotelt, és Szlovénia felé vettük az utat. Dobornakba 
mentünk egy orchidea trópusi kertbe. A kert 1500 négyzet-
méter területen bontakozik ki. A hatalmas üvegházakban eg-
zotikus növények sokasága, pálmafák, orchideák, páfrányok, 
sok-sok flamingóvirág mindenféle színben, tavacskák stb. Az 
üvegházak megtekintése után mindenki az eladó orchideák 
között válogatott, hiszen a belépő árának felét beleszámítot-
ták a vásárolt virág árába, aki nem vásárolt cserepes virágot, 
az is kapott egy szál orchideát (több virággal), így hát virág 
nélkül senki nem jött ki.

Ekkor kezdtem gondolkodni, hogyan fogjuk épségben 
hazahozni a rengeteg virágokat? Ezt a kérdést a gépkocsi-
vezetőnk rutinosan megoldotta. Biztosan tudta már, ha ide 
jön, sok virágot kell hazaszállítania. Ezért a busz csomagtar-
tójában el volt készítve két virágláda, melybe beleállíthattuk 
a virágokat. S mivel a pénztárnál a belépőjegyek hátára min-
denki ráírta a nevét, és a jegyet a virágok csomagolására tűz-
ték, mindenki megtalálta a sajátját, így semmit nem lehetett 
összecserélni.
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2020ban ünnepeljük a Füstölő 
fennállásának 100 éves évforduló
ját. Ebből az alkalomból egy nagy 

ünnepséget szeretnénk tartani a 
remélhetőleg már teljesen felújított 
Füstölőben. A Pécsi Helyi Akció
csoport TOP 6.9.216PC12017
00001 pályázatára benyújtott prog
ramtervezetünk elfogadásra került, 
így megszervezhetjük a „100 éves a 
Vasasi Füstölő” elnevezésű rendez

vényt a rendszeresen megtartott 
Bányásznap részeként. Addig is 
örömmel fogadunk minden támo
gatást és segítséget. 

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-81493979 

Erste Bank
Tóth Ádám

A kis városka üzletében még mindenki vásárolhatott hús-
véti tojásokat és édességet.

Mielőtt elindultunk Dobronakból hazafelé, itt köszöntük 
meg Ancikának a kirándulás szervezését és lebonyolítását 
egy cserép fehér orchideával.

Hazafelé utunkat Zalaegerszegen a Mária Magdolna romai 
katolikus templom megtekintésével zártuk. A templom gond-
noka fogadott bennünket, majd egy rövid ismertetőt olvasott 
fel a templom történetéről, freskóiról, szobrairól. A templom 
hangsúlyos eleme az ún. Aranyos Mária oltára. A templom-
belső restaurálása nemrég történt, a freskók világos színt 
kaptak. A templom déli oldalán került 1998-ban elhelyezésre 
a templom egykori plébánosának, Mindszenty József herceg-
prímásnak a bronzszobra. Búcsúzóul mi is énekeltünk.

Mikor pedig már Pécshez közeledtünk, Ancika köszönte 
meg a gépkocsivezetőnknek, Zilai Zoltánnak az udvariassá-
gát, kedvességét, és nem utolsósorban biztonságos utazásun-
kat. Mi pedig tapssal és éljenzéssel köszöntöttük őt.

Végezetül, mivel a nagyhétben voltunk, minden résztve-
vőnek békés húsvéti ünnepet kívánt, és mindenki kapott egy 
apró húsvéti csomagocskát.

Este 8 óra körül érkeztünk haza, ismét sok élménnyel és 
ismerettel gazdagodva.

Békei Ernőné, Napsugaras Ősz Asszonyklub
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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
– Május 12. Vasárnap 11.00
– Május 26. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (05. 04.)
Vasárnap (05. 05.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (05. 11.)
Vasárnap (05. 12.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (05. 18.)
Vasárnap (05. 19.)

17:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (05. 25.)
Vasárnap (05. 26.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

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

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

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

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: feketefehér: 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 CDre = 300 Ft, CDvel 
= 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

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

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, 30/283-6687; 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.

h i t é l e t
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Sporthírek

XXXIV. Vivicitta
Április 13–14én rendezték Budapesten a XXXIV. 
Vivicitta városvédő futófesztivált. Minden eddigit meg
haladta a résztvevők száma, több, mint 30 000 ember 

húzott futócipőt a két nap alatt. Sajnos Vasast mindösz
sze két fő képviselte, de a jó hír az, hogy Schneider Pál 
a félmaratoni távon korosztályában a II. lett 1.33.17es 
eredménnyel. Gratulálunk! A másik résztvevő én vol
tam, a 10 kmes távot 64 perc alatt tettem meg.

Taar Ilona

Mazsorett Nemzetközi minősítő versennyel 
kezdtük meg az idei évet, melyen 
együttesünk 16 fővel képviseltette 
magát. Szerbiában a Subotica Grand 
Prixen összesen 11 koreográfiát mu
tattunk be a szakmai zsűri előtt. Ered
ményesek voltak kicsiknagyok egy
aránt, így 6 bronz, 4 ezüst és 1 arany 
minősítést értek el a táncosok.

A vezetőség ezúton köszönetet 
mond szülőknek, nagyszülőknek, 
ezenkívül állandó támogatóinknak: 
Vasasért Egyesület, Szent Borbála 
Egyesület, Páva Zsolt polgármester 

úr, Vasasi Gyógyszertár, Lukács Tibor 
és a Gradwohl család. 

Továbbá a versenyen új ruhájukkal 
is bemutatkoztak a nagylányok, me
lyet RózsaBakacsi Piroska és Rózsa
Bakacsi Brigitta hímzése díszít, az 
együttes tagjainak Imhof Andrea és 
Géczi Réka pedig egyenpólókat fes
tettek. Májusban a sok fellépés mel
lett újabb verseny vár a lányokra, re
méljük, ott is hasonló eredményeket 
érünk el.

Vezetőség
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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

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre nagyon jó, 
tisztítja a légutakat, tüdőtisztító hatású.

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

Tel.: +36 72/337-838 
E-mail: info@kobeko.hu

Drahovszky Gábor 
parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.

Elérhetőség: 0630/8354306

Időjárás előrejelzés
Somogy-Hird-Vasas

VÁLTOZÉKONY IDŐ
Péntektől esőre és lehű-
lésre kell számítani.

PÉNTEKEN egy kö-
zeledő időjárási front 

hatására főleg a nap második felétől 
gyakran erősen megnövekszik a felhő-
zet, záporok, zivatarok is kialakulnak. A 
hőmérséklet délelőtt még 17 fok körül 
alakul, de a csapadék érkeztével gyor-
san csökken, estére 10-12 fok várható. 
SZOMBATON és VASÁRNAP több-
nyire borult idő valószínű, eső, zápor, 
egy-egy zivatar is lehet. A legmelegebb 
órákban sem lesz melegebb 12 foknál. 
Szombat estétől a hidegfront érkeztével 
megerősödik, olykor viharossá fokozó-
dik az északi szél. A csapadékhajlam va-
sárnap délutántól csökken. A jövő hét 
első napjaiban hűvös időjárás várható, 
de akkor már számottevő csapadék nél-
kül.

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.

mIKlÓs
fodrászAt
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

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

hívhat házhoz is!
Vállaljuk társas vállalko-

zások és egyéni vállalkozók 
könyvelését,

bérszámfejtését. 
ikrAUSZ kFt.

Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.
Tel.: 06/30-820-5590

e-mail: cseszti@freemail.hu

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

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!


