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Kedves Olvasó! Amit ön most a kezében tart az a 2016-ban elkészített 
Mester-tár, Érték-tár c. helytörténeti gyűjteményünk II., javított 
és bővített kiadása. Az akkori gyűjtőmunkánk eredményeképpen  
a környezetünkben fellelhető természeti, épített örökségünk és 
akkor elérhető mesteremberek, közéleti személyek színes-képes 
értéktárát adtuk minden helybéli háztartásnak, ingyenesen.  Őszinte 
szeretettel ajánlom annak a gyűjteményes olvasmány kibővített 
tartalommal elkészített kiadványát mindazoknak, akik felelősséget 
éreznek lakóhelyük és az ott élők jövője iránt és ebbéli szándékuktól 
vezérelve kívánják megismerni a helyi értékeket, embereket, szerve-
zeteket és mestereket.
Most pedig pár szóban rólunk, kik is vagyunk mi a Vasasértnál,  
a KoBeKo-nál dolgozók:
Vasas-Somogy-Hird, Pécs keleti városrészében található, a 6-os sz. 
főút Budapestre vezető irányába, mintegy 8 km-re ÉK-re található 
Pécstől. Az egykor önálló községek, máig őrzik falusias jellegüket, az 
’50-es ’70-es években gazdasági okokból csatolták őket Pécshez, 
pedig földrajzilag messze vannak a várostól. 
Ezen a településen működik a Vasasért Egyesület, mely 1995-ben 
alakult, tagjai helybéli lakosok.  
A Kossuth, Berze és a Bencze József utcai Egyesületi Székház 
és a somogyi, vasasi könyvtárpontok üzemeltetése mellett leg-
főbb tevékenységei között szerepel a helyi kulturális programok 

megszervezése, ifjúsági klubok és közösségi kert működtetése, 
helyi közösségek, klubok szervezetek számára stabil háttér biztosí-
tása céljaik elérése érdekében.
Legnagyobb vállalkozásunk a KoBeKo Művelődési Központ, amely  
a fenti épületek, közösségi terek fenntartásán túl, egyfajta „kulturális 
kovászként” segíti a közösségért, településért tenni akaró embe-
reket, szervezeteket egyfelől sok érdekes programot valósítunk 
meg, alapszintű és helyben elérhető szolgáltatásokat biztosítunk 
zömében helyi lakosok foglalkoztatásával igyekszünk kielégíteni  
a hozzánk fordulók kulturális, információs, igényeit. 
Elérhetőek vagyunk a 2007 óta kiadott helyi Sok Hírünk Van című 
újságban, a www.kobeko.hu és www.shvonline.hu weboldalakon, 
ezek Facebook oldalain, de jelen vagyunk  KoBeKo TV YouTube csa-
tornán is.
Nyitott és befogadó szervezeti szerepünk erősítésével a helyi 
közösségek befogadása, tevékenységük segítése különösen fontos 
számunkra. Közös programok megvalósítását továbbra is alap-
vető fontosságú feladatunknak tekintjük, hiszen az itt megvalósuló 
programok a településrész lakóinak és az ide látogatóknak egyaránt 
fontosak.

Berényi Zoltán
a Vasasért Egyesület elnöke
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Az Értéktár I. részében szereplő bányász emlékek: Külfejtés, Fonolit bánya, Szent Borbála Park, 
Vasbányászati emlékkő, Rücker-aknai emlékkő, Josefin táró, Somogyi füstölő, Henrik táró, Toronyzene

Bányász múlt

Bizonyára minden kedves helyi lakos érdeklődéssel forgatta  
az Érték-tár és Mester-tár című 2016-ban megjelent kiadvá-
nyunkat, melyből képet kaphattak arról milyen színes, izgalmas, 
helyen élnek. A visszajelzések alapján sok hasznos információt 
tudtunk tovább adni. Sokan jelezték, nem tudták, hogy ennyi 
szépség közt élnek és ennyi érdekes, különleges ember él a tele-
pülésünkön. Reméljük kiadványunkkal hozzájárultunk, hogy az itt 
lakók igazán maguknak érezzék a helyet, jobban vigyázzanak rá és 
értékeljék a most zajló fejlesztéseket. 
Már az első rész tervezésekor kiderült, annyi anyag jött össze, hogy 
egy kötetben nem fog minden elférni, milyen jó lenne majd egy 
folytatás. És szerencsére nem kellett sokat várni, az EFOP 1.3.5-16 
Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 
nevű pályázat lehetőséget adott a folytatás megjelentetésére. 
Tehát kiadványunk nem egy bővített kiadás, hanem az első folyta-
tása, amelyben olyan értékeket teszünk közzé, melyek az elsőben 
nem szerepeltek. Természetesen a repertoár így sem teljes, hiszen 
nem mindenki szeretné megmutatni magát a közösségnek. Ebben 
a részben kicsit visszanyúlunk a múltba, nemcsak a jelenlegi hely-
zetről tájékozódhat az Olvasó, hanem képet kaphat arról is, milyen 
volt az élet régen, hol dolgoztak, hol szórakoztak az emberek, 
milyen épületek voltak, kik öregbítették szűkebb hazánk hírnevét. 
Készítettünk egy rendhagyó térképet, melyen nemcsak szokásos 
térképen jelölt helyek vannak, hanem azok is, amelyeket már sajnos 
nem láthatunk, de ismerjük a helyét. Ne hagyjuk, hogy feledésbe 
merüljön hol voltak ezek egykor! Feltüntettük azokat a régi elne-
vezéseket is, amiket a néphagyomány keresztelt át, hiába kaptak 
hivatalos nevet. Ez a térkép remélhetőleg hasznára lesz azoknak, 
akik ide költöztek, innen megtudhatják, merre kell indulni, ha 
azt mondja a szomszéd, hogy a Piros úton menjen, vagy, hogy  
a bölcsős úton keresztül gyorsan átér Hirdre. 
A kiadványban szereplő anyagok egy része helyi őslakosok elbe-
szélései alapján íródott, könyvekben, interneten nem fellelhető 
információk ezek. Így ha esetleg a kedves olvasó olyant talál, amit 

Előszó

ő máshogy tud, az nem a véletlen műve, szubjektív, egyedi törté-
neteknek is helyet adtunk. 
A fejezetek elején felsorolás és fotók segítenek feleleveníteni  
az első rész tartalmát. Új fejezetekkel bővült a második rész, mint  
a Legendák-anekdoták és a Megmozdulások-összefogások, 
melyek igazán egyedivé és izgalmassá teszik a kiadványt, mely 
tartalmában folytatás, küllemében viszont megújult. Most 
egy elegánsabb, letisztultabb stílust választottunk. Reméljük 
Olvasóinknak elnyeri tetszését az új design. 
A képek helyi fotósoktól származnak, melyekből sugárzik a hely 
szeretete, másrészt régi gyűjteményekben fellelt fényképek. Ezek 
nagy részét már láthatták a 2019 elején megvalósult Régen és most 
fotókiállítás anyagában, mely szintén a fent említett pályázat kere-
tein belül valósulhatott meg. 
Most a munkát abbahagytuk, de a gyűjtést befejezni nem tudjuk, 
mert lapzárta után is érkeztek anyagok, melyek méltók lehetnek 
a bemutatásra és biztosak vagyunk benne, hogy a kiadványt 
lapozgatva sokaknak jut eszébe helyi nevezetesség, híresség, 
érdekesség, ami nem jutott el hozzánk. 
Továbbra is várjuk az ilyen jellegű információkat, észrevételek  
a KoBeko elérhetőségein.
Köszönet a segítőknek, akik nélkül kevesebb lenne ez a kiadvány: 
Györkő Lászlóné, Lukács Mihály, Rátkai Antal, Schiffler Károly, 
Somlai Erika, Somogyi Klaudia, Taar Ilona, Vókó Tamás, Vókó-
Hang Zsuzsanna, Walter József. 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk a kiadvány olvasgatásához, 
nézegetéséhez. Reméljük egy átlapozás után nem merül fele-
désbe, beszéljenek róla buszon, boltban, kocsmában, művelődési 
házban,  legyen közösségformáló ereje, meséljenek az idősek  
a fiataloknak, hogy volt régen, amikor még volt a bánya, volt a téesz, 
volt mozi, volt strand….

Tóthné Dobos Éva
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A több mint 200 éves bányászmúlttal rendelkező két település, Somogy és Vasas napjainkban is őrzi bányásztele-
pülés jellegét. Az utcákon sétálva lépten-nyomon belebotlunk egy-egy bányászati emlékbe, még ha nem is tudjuk 
róla, hogy az. A bányászhagyományokat nagy gonddal őrzik az itt élő volt bányászok. Nem a teljesség igényével, csak 
néhány fontosabb vagy érdekesebb részt kiragadva szeretnénk bemutatni a régi értékeket, amik bár már lehet, hogy 
megkoptak, mégis meghatározóak a települések életében.

A DGT 1829-ben alakult Bécsben, és hamar a Kárpát-
medence legnagyobb hajózási társasága lett. Hogy hajóit 

olcsón üzemeltetni tudja szüksége volt jó minőségű, olcsó 
szénre, mely viszonylag közel van a folyóvízhez, így esett 

a választás többek közt a mecseki szénre. Az 1850-es 
évektől sorra vásárolták fel vagy bérelték ki a kör-

nyéken levő bányákat. A nagyipari bányászat korszerű 
formában kapcsolta be az ország gazdasági vér-

keringésébe e területet. Így jutott el a DGT Vasasra 
és Somogyba. A második világháborúig a társaság 

a munkaszervezés, gazdálkodás, termelés terén  
a korabeli viszonyok legkorszerűbb változatát valósí-

totta meg. A sikeres geológiai kutatások után modern 
székházakat, aknatornyokat, kompresszorházakat, kór-

házakat, munkásszállókat építettek. A szociális ellátás  
a kor igényeit meghaladóan fejlődött. Ennek jelei a lakás-

építés, az élelem ellátás, oktatás, művelődés, egészségügyi 
ellátás után sorra épültek a környék kőszénbányászati épü-

letei. Az 1850-es években a szénszállítás zavartalansága 
érdekében megépítették a Pécs–Mohács vasútvonalat, ame-

lyen később megindult az idegen teher- és a személyforgalom 
is. A századelőn csaknem 5000 ember dolgozott a DGT bánya-

üzemeiben. Ezzel a régió legnagyobb munkáltatója volt. Sajnos  
a II. világháborús politika a cég életébe is beleszólt. Az anschluss után 

egy fasiszta nagyvállalat kebelezte be az osztrák céget, így a mecseki 
bányászat is a német birodalmi igények kiszolgálására kényszerült. 

A DGT a II. világháború után jóvátétel címén szovjet 
fennhatóság alá került, és Szovjet–Magyar Hajózási 
Részvénytársaságként működött tovább. A DGT soha 
nem kapott sem anyagi, sem erkölcsi kárpótlást, pedig 
múlhatatlan érdemeket szerzett a modern szénbányászat, 
a vasúthálózat fejlesztése, a szociális intézkedések és az 
oktatási infrastruktúra kiépítésében. Napjainkban néhány 
emléktábla őrzi a nagy múlttal rendelkező vállalat dicső 
napjait. 

A „széncsata” 1946-ban zajlott, amikor a II. világháborút 
követő súlyos gazdasági helyzetben az ország bányász-
társadalma vállalta, hogy az ipari termelés beindítása és  
a villamosenergia-ellátás helyreállítása érdekében jelen-
tősen megnöveli az ország területén működő bányák 
termelését.

Miután a bányák a magyar állam tulajdonába kerültek, több 
átszervezés és átnevezés után a Mecseki Szénbányák már 
veszteségesen termelt, állami beruházással sem sikerült 
nyereséget termelni. 

1991-ben a vállalat csődeljárást kezdeményezett önmaga 
ellen, és megindult a felszámolás, majd pár év múlva betö-
medékelték az összes bányát. Csak a külszíni bányászat 
indult újra, leginkább lakossági értékesítésre.

Az 1760-as években már folyt szénbányászat 
ezen a vidéken a korabeli írások szerint. 
A nagy változást a DGT hozta. 

A DGT
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Drótkötélpálya

A szén gazdaságos és gyors szállítását volt hivatott elvégezni. 1892-ben épült Vasastól Rücker-aknáig több mint 3000 m hosszúságban. 
Ennek lebontása után 1961-ben készült el a vasas–hosszúhetényi viszonylatban a drótkötélpálya, mely 1989-ig működött. A bányabezárások 
után lebontották. Ennek tiszteletére emelte 2019-ben a Szent Borbála Egyesület a Szábon emlékművet.

Duzzasztó

A vasasi erdőben néhány régi betondarab és egy szivattyúház 
torzója emlékezteti a bányászmúltra az arra járó turistákat.  
A 19. század elején épült a kornak megfelelő modern 
technikával, szivattyúteleppel, vízvezetékrendszerrel 
ellátva azzal a céllal, hogy innen lássák el a bányaüzemet 
vízzel.  Majd a fejlesztéseknek köszönhetően más forrá-
sokból oldotta meg a bánya a vízellátást, így a duzzasztó 
elvesztette funkcióját. Horgásztóként üzemelt tovább, de a 
vízcsere lelassult, a víz bealgásodott. Fénykorában a duz-
zasztó a helyi fiatalok strandja volt, bár fürödni tilos volt 
benne, a szivattyúház tornyából a bátrabbak még fejest is 
ugrottak. Az egyre balesetveszélyesebb gát és egy fiatal 
lány öngyilkossága megpecsételte a duzzasztó sorsát.  
A hetvenes évek végén felrobbantották a helyiek által csak 
Duziként becézett kedvelt kirándulóhelyet. Azóta csak néhány 
betontömb jelzi, hogy itt valaha vidám élet volt. Kiemelkedő 
ipartörténeti emlék lehetne, ha megmaradt volna.

Jószerencsét!

A „Glück auf!” német bányász-kohász köszöntést Wiesner 
Antal bányatanácsos vezette be az 1840-es évek elején. 
A magyar változat kezdetben „Szerencse fel!, majd 
Jószerencsét! formában vált általánossá a településeken. 
Így köszöntek az iskolákban is több mint 100 évig, majd 
a bányabezárásokat követően ez is elmaradt, pedig ez  
a szép, múltat idéző köszönés megmaradhatott volna a múlt 
tisztelete jeléül. 

Legényotthon 

A 118 férőhelyes épületet is a DGT építette, hogy nem 
helyi munkásainak szálláshelyet biztosítson. A ’70-es 
évektől már a Pécsi Tudományegyetem kollégiumaként 
működött hosszú évekig. Jelenleg sajnos üresen áll, 
romlik az állapota, és várja sorsa jobbra fordulását.

Füstölő 

A DGT építette 1920-ban. Ide hordták a helyiek 
a füstölni való hurkát, kolbászt, sonkát. Három 
generáción keresztül a Hurbi család üzemeltette.  
A több évtizedig sikeresen működő füstölőt is 
utolérte a bányabezárások miatti válság, így 1990-
ben lakat került az épületre. A történet szerencsére 
itt nem ér véget, mert csaknem harmincéves elha-
gyatottság után, miután az épület állaga egyre 
romlott, és minden mozdíthatót elhordtak belőle, 
egy lelkes helyi kamasz; Tóth Ádám fejébe vette, 
hogy megmenti a füstölőt, és újra értelmet ad az 
épületnek. Többéves szorgos munkája eredmé-
nyeképpen kétkezi munkájával, egyedül rendbe 
hozta a környezetet, kitakarította az épületet. 
Magányos küzdelmére felfigyelt pár helyi felnőtt 
és pártfogásukba vették a fiatalembert és a füs-
tölőt. A Vasasért Egyesület – az önkéntesekkel 
összefogva közadakozásból és pályázati támo-
gatásból – megkezdte a felújítást.
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István akna üzemi épületei 

1906-tól épültek és az 1998-as bezárásig működtek. Az akkor 
modern építészeti eljárásokkal megépült épületek mára sajnos tel-
jesen lepusztultak. A sors fintora, hogy az 1980-as években épült III. 
sz. aknatorony, bár megépült, de szenet már nem termelt, mégis két 
halálos áldozatot is követelt. A területen jelenleg gumifeldolgozó üzem 
működik. A közelbe készenléti lakótelepet létesítettek, amelynek 
lakásaiban olyan vezetőket, iparosokat és bányamentőket helyeztek 
el, akikre sürgős beavatkozások, katasztrófák elhárítása esetén volt 
szükség. Ezek mára már önkormányzati lakásokként funkcionálnak.  
A terület teljesen elvesztette egykori méltóságteljes megjelenését. 
Egyre pusztul, és egyelőre nincs esély a megmentésére, pedig az 
erdővel körülvett gyönyörű településrész sok lehetőséget hordoz.  
A Rücker-aknai házakat pedig teljesen lebontották 2016-ban  
a városrendezési terv alapján.
A Petőfi-akna talán szerencsésebb helyzetben van. A lakóépületek 
megmaradtak, máig is lakják, karbantartják. A volt üzemi terü-
leteknek több tulajdonosa van, különböző cégek működnek itt.  
A széneladás is újra megindult.

Az akkor  modern építészeti 
eljárásokkal megépült épületek 
mára sajnos teljesen lepusztultak.
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Vasasi óvoda régen Bányászotthon 

A vasasi bányászok szellemi központjaként évtizedekig működő épületet 1938-ban adták át. Elsősorban a bányaműszakiak szóra-
koztatására szánták, a bányászok akkor még kirekesztődtek az épületből. Csak évekkel később vehette birtokába a munkásréteg 
is. Ezután már fúvószenekar, szalonzenekar, egyéb művészeti együttesek, klubok, műsoros estek, szabás-varrás tanfolyamok 
kaptak helyet az épületben. A népszerű Vasasi Szalonzenekar Huba János vezetésével is itt játszott rendszeresen. Színvonalas 
művészi produkciókkal 1945 óta szórakoztatták a helyieket. 1964–65-ben történt felújítása után a kor egyik legkorszerűbb 
művelődési intézményének számított. A bányabezárások a Bányászotthon életébe is beleszóltak. A földszintet, ahol klubhelyiség 
és presszó működött, átalakították óvodává. Szerencsére a felső szint megtartotta régi funkcióját, a programok egymást érik 
napjainkban is. A 2017-es teljes körű felújítás eredményeképpen megújult az óvoda és a felső szint is. Liftet is kapott az épület.

1988-as sztrájk 

A Kádár-rendszer utáni első említésre méltó mun-
kásmegmozdulás Pécsett tört ki 1988. augusztus 
23-án az István-aknai bányaüzemben. A munkások 
azt sérelmezték, hogy az előző évinél kevesebb 
hűségjutalmat kapnak. A hűségjutalom rendszerét 
1950-ben vezették be, és Bányásznapkor osztották 
ki. Az új adórendszer miatti csökkenést a dolgozók 
nem akarták elfogadni, így több üzem munkásai is 
szolidaritási sztrájkba kezdtek. A tárgyalások végül is 
eredménnyel jártak, az elvárt hűségjutalmak ki lettek 
fizetve, a sztrájkvezetőknek bántódása nem esett.

Gömbszén /mugli/ 

Dió-gyermekfej nagyság között változó, 
gömbhéjas elválású, gömb vagy tojásdad 
alakú, fényes felületű elkülönülések.
Hazánkban csak a mecseki szénmeden-
cében, főleg Vasas-bányaüzem területén 
lehetett nagy mennyiségben találni. Ma 
már nem hozzáférhető ritkaság, a világ 
más részein is csak kevés helyen található. 
Keletkezésére több elmélet is született. 

Fejtésomlás 

1986. február 18., fekete nap a bányásztörténelemben, ezen belül is Vasason. Ezen a napon omlott be a fejtés mintegy 50 méteren, az V/a. 
szinten, kb. 320-350 méteres mélységben. Az omlás alatt rekedt 15 ember, akiknek megmentésére azonnal összehangolt akció indult. A mentés 
megfeszített tempóban 3 napig tartott. Sajnos csak 4 főt sikerült élve kimenteni, 11-en életüket vesztették. A 6 magyar és 5 lengyel bányásznak 
már csak a holttestét tudták kihozni a romok alól. A baleset után még szigorúbb biztonsági előírásokat vezettek be. Sajnos nem ez volt az 
egyetlen ilyen eset a környéken. 1954-ben nagyon hasonló eset történt, amikor szintén 15 bányász rekedt a romok alatt. Akkor 6-an vesztették 
életüket. Az áldozatok emlékére készült a Szent Borbála Parkban álló Lélekmadár-Bányászhimnusz emlékmű, melyet Pécs városa állíttatott  
a Szent Borbála Egyesület kezdeményezésére. Tervezte prof. dr. Bachmann Zoltán Kossuth-díjas építész.

1986. február 18. 
fekete nap a bányász 
történelemben, ezen 
belül is Vasason. 

Bányász emlékpark

A mecseki szénbányászat megindulásának 200. évfordulójára 1982-
ben egy Bányász emlékparkot hozott létre a Mecseki Szénbányák 
vezetősége a Parcsin feletti erdős részen. A szépen gondozott 
területen sétálóösvények, padok várták a kikapcsolódni vágyókat. 
A hely központi részén Vasas Károly alkotása, egy 4,2 méter magas 
bronzszobor állt, mely egy kezét magasba tartó bányászt ábrázol 
a természettel küzdő, azt legyőző ember ereje jelképéül. A bronz-
szobor hátterét egy hármas hullámzású betonvonulat adta, melyet 
Klausz Gyula tervezett. A bánya bezárásáig a parkot gondozták, de 
utána sajnos a terület az enyészeté lett, és a bronzszobor apránként 
eltűnt a helyszínről. Mára csak a betonháttér maradt a valaha szebb 
napokat látott park területén. 
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A DGT történetében a sztrájkok szinte rendszeresek voltak.  
A somogyi, vasasi bányászok gyakran kezdeményezték a megmoz-
dulásokat. Ezek az akciók többször sikerrel jártak, béremeléssel, 
8 órás munkarend bevezetésével, emberhez méltó bánásmóddal, 
kedvezményekkel. Viszont a megtorlások sem maradtak el, sok fel-
kelést levertek, a munkásokat visszatoloncolták eredeti lakhelyükre, 
elbocsájtották a vezetőket. Emberéletet csak az 1937-ben történt meg-
mozdulás követelt. Ez a nap a csertetői csendőrsortűzként vonult be a 
bányásztörténelembe. Február 24.-én a béremelést követelő, önként  
a szín alatt maradt éhségsztrájkolókkal szolidalítást vállalva az 
összegyűlt tömeg elindult a Fischer kocsmából a DGT igazgatósága 
felé Szabolcsfaluba, az erdőn keresztül, hogy nyomatékot adjanak 
követeléseiknek. Útközben még számos helyi csatlakozott hozzájuk. 
A tömeg már 4-500 fősre duzzadt. A szabolcsi csendőrök tudo-
mást szerezve az akcióról, elébük mentek, hogy feltartóztassák őket  
a parancs szerint. Megállásra szólították fel a tömeget, de a lejtős 
úton a tömeg nem tudott megállni, amit a csendőrök parancsmeg-
tagadásnak tekintettek és tüzelni kezdtek. A fegyverhasználatnak 
három halálos áldozata, Keller János hosszúhetényi bányász, 
Feitig Imre somogyi bányász és Hegedűs Mihály vasasi 
bányász, és több sebesültje lett. A három áldozatnak egy időben 
zajlott a temetése nagyszámú együtt érző tömeg kíséretében.  
A csendőrsortűznek nemzetközi sajtóvisszhangja volt, ezért  
a követeléseket teljesítették ugyan, de a megtorlások nem maradtak 

el elbocsájtások és bírósági tárgyalások formájában. A csendőr-
járőröket az eset után dicséretben és jutalomban részesítették, 
viszont 20 év múlva ügyüket az 1956-os forradalom megtorló eljá-
rásai között újra elővették. Így történhetett meg, hogy ugyanazért 
a cselekedetért először dicséret járt, később forradalmárokként 
elítélve bitófa. Minden bányásznapon a szabolcsfalui csertetői 
emlékműnél megemlékeznek a három mártírról, Faitig Imréről, 
Keller Jánosról és Hegedűs Mihályról.

A csertetői csendőrsortűz
Ipar és mezőgazdaság régen
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Vasút

Majdnem 100 évet élt meg a Somogyot és Hirdet érintő vasútvonal, amely nyomvonala és építményei még ma is jó álla-
potban vannak, megtekintésre érdemesek. A Pécs–Bátaszék HÉV-et 1911-ben adták át. Építése sok pénzt emésztett 
fel a terepviszonyok, a sűrűn lakott területeken fizetett kisajátítási összeg miatt. A völgyeket szerpentinszerű ívekkel 
kerülték ki, nagyjából végig a szintvonalat követve, így több alagút és híd épült, ami igen változatossá teszi a nyom-
vonalat. 1997-ig a teljes vonalon közlekedtek járatok, de amikor a Pécsvárad–Palotabozsok vonalon pótbuszokat 
állítottak forgalomba a pályaszakasz veszélyessége miatt, megindult a hanyatlás. Később fokozatosan több szakaszt 
is így oldottak meg, míg végül 2009. december 12-én elindult az utolsó járat Pécs és Pécsvárad között. 2012-ben az 
összes fény- és félsorompót leszerelték. A vonalat iparvágány státuszra süllyesztették. A párhuzamosan futó 6-os út is 
konkurenciát jelentett a vasútnak. A vonal nekünk, helyieknek leginkább azért emlékezetes, mert vonattal egyszerűen, 
olcsón el lehetett jutni a környék kedvelt kirándulóhelyére, a Dombai-tóra. A hirdi vasútállomást a Hirdi Polgárőrség 
használja, míg a somogyi sajnos kihasználatlanul áll. 
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Hirdi betonüzem

Azon ritka helyi cégek egyike, mely hosszú évtizedek óta folyama-
tosan üzemelő gyár, több tulajdonosváltáson ment keresztül, mégis 
a mai napig munkát tud adni a helyi lakosoknak. A hirdi betonüzem 
a Beton- és Vasbetonipari Művek hirdi gyártelepe a ’60-as évek 
elején kezdte meg a lakossági beton- és vasbeton-termékek gyár-
tását és forgalmazását. A gyártelep eredetileg vasbeton gerendákat, 
födémpaneleket és béléstestet gyártott. A ’80-as évektől hídge-
rendákat is gyártottak. 1990-ben a gyártelepet privatizálták. Ettől 
kezdve falpaneleket és vázszerkezeteket is gyártottak. 1998-tól BÉV 
Rt. néven folytatódott a tevékenység, mely komplett gyártó és kivi-
telezői feladatok ellátását tűzte ki célul. Nagyobb munkáik: B.A.T. 
raktárcsarnok, Pécs, Alexandra Logisztikai Raktárcsarnok, Pécs, 
Hauni Gyártócsarnokok, Pécs.
Jelenleg a Ferrobeton Zrt. tulajdonában van a gyár, mely a kül-
földi CHR-csoport tagja és Magyarországon is több telephellyel 
rendelkezik. Kb. 25 főt foglalkoztatnak, de alvállalkozók is segítik 
munkájukat. Többnyire villanyoszlopokat gyártanak. 

Hirdi Kendergyár

1928-ban alapította Törtely Fülöp, Hirdre települt 
vállalkozó, akinek géplakatosműhelye, cséplőgépe 
és malma is volt. Összegyűjtött tőkéjéből kender-
feldolgozó gépeket vásárolt, és Pécsi Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalat néven elindította a termelést. 
A kenderfonógyár létrehozása jó ráérzés volt az 
igényekre, hiszen a két világháború közötti magyar 
gazdaságban nagyon hiányzott a textilipar. A gyár 
dolgozói főként nők voltak. A kendergyárra még  
a II. világháború után is nagy szükség volt. A gyárat 
1948-ban államosították. 1963-ban három sze-
gedi és a hirdi gyár összevonásával megalakult  
a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat. A ’60-as 
években már 6-700 fő dolgozott itt. Ekkor jelentős 
technológiai fejlesztéseket hajtottak végre. 1968-
ban új szövőcsarnokot és légnedvesítőket adtak 
át, klímaberendezéseket szereltek fel, targon-
cákat szereztek be, s 42 új szövőgépet vettek. Így 
gyorsan növekedett a termelés. A gyárnak később 
Szászváron, Dunaföldváron, és Tolnanémediben is 
volt üzemegysége. A rendszerváltás után a szovjet 
piacok elvesztése miatt leépült a szövöde, egyre 
rosszabb helyzetbe került a gyár. Előbb csőd, 
majd felszámolási eljárás indult ellene, majd a sze-
gedi kezébe került. 2000 körül végleg megszűnt  
a termelés.

A fotók Békefi Ernőné gyűjteményéből származnak

A gyár vezetése nem engedélyezte fotók megjelentetését
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A valaha virágzó parasztgazdaságokat Vasason, Somogyban sem 
kímélte a politika. A téeszesítés itt is több hullámban zajlott és 
nem ment zökkenőmentesen. Az első termelőszövetkezet 1962-
ben alakult Vasason. Bíró József volt az első elnöke, aki elismert 
nagygazda volt a környéken. Miután őt sikerült meggyőzni a ter-
melőszövetkezet előnyeiről, a többi gazda már kevesebb ellenállás 
után követte őt. Három istálló épült, amelyekben kb. 200 tehenet 
és 50 növendéket tartottak. Kb. 10 ló is a gazdasághoz tartozott. 
A ’60-as évek végén nagy gépesítés történt. Fejőgépeket vettek, 
amely megkönnyítette a fejőnők munkáját, és hűtőházat építettek.  
A Tejipari Vállalat vitte el mindennap a tejet. A somogyi istál-
lókban kb. 300 sertést neveltek. A környékbeli földek is mind a tsz 
gondozásába kerültek, amit akkor korszerű gépekkel műveltek. 
1968-ban egyesültek a három település, Somogy, Hird, Vasas és 
több környező település tsz-ei. Zengő Gyöngye Mezőgazdasági 

Neves épületek

Az Értéktár I. részében szereplő épületek: Római katolikus templom - Hird, Munkás Szent József katolikus templom - Vasas, 
Jézus szíve katolikus templom - Somogy, Babtista Gyülekezet imaháza - Somogy, Kövestető-kilátó. 

Egyéb színterek: Berek Wakeboard és lovarda,  Misina állatmenhely, Somogyi közösségi tér. 
Emlékművek: 56-os kopjafa, Trianon emlékmű, Vasas, Emlékművek az I. és II. világháború hősi halottainak emlékére 

Somogyban és Hirden, Milleniumi emlékmű - Somogy. 

Zengő Gyöngye Mezőgazdasági Termelőszövetkezet

Termelőszövetkezet néven folytatták a tevékenységet. Az öregek által 
csak téeszcsének említett hely tulajdonképpen termelőszövetke-
zeti csoportot jelentett. A termelőszövetkezetek a rendszerváltásig 
működtek. Ekkor a földeket bérbe adták, az állatokat eladták, az 
épületek üresen maradtak. Többévnyi elhagyatottság után a terü-
leteknek újra lett gazdája. A vasasi tsz helyén jelenleg a Berek 
Wakeboard és Lovarda helyezkedik el, a somogyi tsz épületeiben  
a Misina Állatmenhely talált otthonra. Hirden a Béke Völgye 
Termelőszövetkezet alakult meg az ’50-es évek végén, amelybe 
szintén beagitáltak minden gazdálkodót, főleg a felvidékről 
származókat. Itt speciális tevékenységet folytattak, cirkot ter-
meltek, amely a cirokseprű alapanyagát képezi. A próbagyártás 
olyan jól sikerült, hogy elárasztották őket megrendelésekkel, így 
bővítették a termelést. A cirokmagot pedig eladták állathizlalási 
alapanyagként. 
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Hirdi református templom

Ez a templom kiváló példája annak, hogy létezik 
még közösségi összefogás, amellyel nagy dol-
gokat lehet végrehajtani. 
Hird református közösségnek nem volt imahelye. 
Tartottak istentiszteletet iskolában, a kender-
gyárban és magánlakáson is. 1992-ben vették 
meg a telket, az építkezés 2002-ben indult meg. 
Hirdiek, vasasiak, somogyiak, pécsiek egyaránt 
kivették a részüket a munkából. Mindenki fon-
tosnak érezte, hogy legyen saját templomuk, ezért 
nagyon lelkesen és jó kedvvel dolgoztak a hívek. 
Az első istentiszteletet 2006-ban tartották. Ez az 
új templom abban tér el a hagyományos templo-
moktól, hogy kialakítottak még benne több szobát 
is, így a távolról érkező híveket és a táborozós 
gyerekeket is el tudják helyezni. A templomot 
2007 szeptemberében szentelték fel. 
A templom udvarán áll Szatyor Győző alkotása,  
a 2017-ben, a reformáció 500. évfordulóján áta-
dott míves harangláb.

Vasasi evangélikus templom

Evangélikus gyülekezet már a ’30-as évektől 
létezett Vasason, de a háború után Szlovákiából 
áttelepített magyarok haranglábat is emeltek. Az 
új egyházközösség új templomot szeretett volna, 
amit Südi Gyula meg is tervezett és az 1950-es 
alapkőletétel után 1952-ben már el is készült az 
altemplom. A felső templom teljes befejezésére 
1963-ban került sor. 

Régi és új harangláb Hirden

Az 1700-as évek végén épült egy ház öreg Hirden, 
mely azóta már több funkciót betöltött. Volt már 
tanítólakás, iskola, orvosi rendelő, jelenleg a tele-
pülés egyetlen közösségi színtere. E mellé épült 
szorosan az 1800-as évek elején a régi harangláb. 
Ebben található a település legrégebbi harangja, 
amely 1735-ben készült, ma már nem használják. 
Teste a Szentháromságot és a Jó Pásztort ábrá-
zolja. Fenti részén koszorús dísz látható. Erről  
a harangról szól a Víz hozta harang című legenda. 
Egy másik harang is van itt, melynek felirata: 

„ÖNTÖTTÉK: SELTENHOFER FIAI HARANGÖNTŐ 
GYÁRÁBAN SOPRONBAN / HIRD RÓM: KATH. 
HITKÖZSÉG 1926 / 4970 SZ”. 

Egyetlen domborképe Szűz Máriát ábrázolja. 
Súlya 100 kg. A harangot 2010-ben felújították és 
működését motorizálták. 
A régi hirdi harangok történetéről Rátkai Antal 
hirdi lakos írt részletes cikket Rákos Lajosné néhai 
falukrónikás elbeszélései és szakmai anyagok 
segítségével, mely az SHV 2015. márciusi szá-
mában olvasható. 
Az új harangláb az új református templom udva-
rában áll, melyet 2017-ben adtad át. A míves 
munka Szatyor Győző, szobrász, népi iparművész 
alkotása. 
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Kossuth Lajos Művelődési Ház

A Kossuth Lajos Művelődési Ház történetének a kezdete az 1920-as 
évekre vezethető vissza. Ez az épület kezdetben vendéglő volt, de 
üzemelt mészárszékként is. A Somogyi Bányászok és Gazdák 
Kulturális Egyesületének programjai főleg itt zajlottak. A tagok 
az egyesület következő alosztályaiban tevékenykedtek: sport 
alosztály, benne labdarúgás, színjátszó alosztály, Somogyi Leány 
Egyesület, valamint a somogyi Dalárda és a cserkészet csapata. Az 
1940-es évek végén megszűnt a Somogyi Bányászok és Gazdák 
Kulturális Egyesülete. A ház azonban továbbra is helyet adott  
a különböző rendezvényeknek, báloknak, ifjúsági csoportok 
összejöveteleinek, de csak mértékkel tudott mindennek eleget 
tenni, mert az épület állaga ez idő tájt rendkívül elhanyagolt, rossz 
állapotú volt.
A művelődési ház időközben a Pécs M. J. Város Tanácsa irányítása alá 
került. 1965-ben Vókó János tanár ifjúsági színjátszó csoportot 
alakított a művelődési házban, majd ugyanitt 1975-ben Major 
Ferenc citerazenekart hozott létre, mely jelenleg is működik  
Igrice citerazenekar néven. Az 1970-es évek elején a Kossuth 
Művelődési Ház is a DOZSO (Dr. Doktor Sándor és Zsolnay 
Vilmos Művelődési Központ) fenntartása alá került, azután 
1997-től a Pécs-somogyi Általános Iskola működtette 1999-ig,  
majd a Vasas–Somogy–Hird Általános Iskolához, 2010-ben a Budai 
Városkapu Iskolaközponthoz került. Jelenleg a Vasasért Egyesület 
üzemelteti. Így a folyamatos üzemeltetés által lehetséges az, hogy 
több szakkör vagy csoport több évtizede zavartalanul végezheti 
tevékenységét, mint pl. a jiu jitsu klub. A szövőszakkör közel 
35 évig működött. 
A Kossuth Művelődési Ház ad otthont a Kossuth Könyvtárnak 
is, amelynek hosszú ideig vezetője volt Kovács Györgyné, Babi 
néni. Ma a könyvtár a Csorba Győző Megyei Könyvtár könyvtár-
pontjaként látja el az olvasókat könyvekkel.
Sószoba is működik, mely jelentős önkéntes munkával valósult 
meg, és térítésmentesen vehetnek igénybe az érdeklődők, gyó-
gyulni vágyók. 
A művelődési ház lejtős kertjében, ahol régen telente szánkó-
pályaként volt ismert, most közösségi kert működik. Az épület 
termeiben és teraszán szinte minden hétvégén van valamilyen csa-
ládi, baráti vagy céges rendezvény. Nyáron gyerektáborok töltik 
meg vidámsággal a házat. 

A Kodály művelődési ház egy legenda szerint a kocsmának és az 
oda járó fiataloknak köszönheti létezését. A kikapcsolódni vágyó 
bányászok kevesellték a helyet, ahol összejöhettek, közösségi 
életet élhettek. Ezért egy éjszaka lebontották a kocsma egyik falát, 
és másnap elkezdtek hozzáépíteni az épülethez, amit persze a nem 
mindenki nézett jó szemmel, de a DGT felvállalta, hogy hivatalos 
útra terelje az átalakítást, így az 1900-as évek elején megkezdőd-
hetett a művelődési ház szakszerű építése. Ettől kezdve itt zajlott 
a helyi bányászok kulturális élete. Somogyban ekkor két egyesület 
működött. Az egyik a Somogy-bányatelepi Turul Egyesület,  
a másik pedig a Somogyi Bányászok és Gazdák Kulturális Egyesülete. 
A kultúrházban főleg a Turul Egyesület alosztályai kaptak helyet 
az 1940-es évek végéig, pl. színjátszó kör, bányászdalkör, cser-
készcsapat, könyvtár, zenekar, sakkcsoport. A két egyesület az 
1940-es évek végén megszűnt, a helyükön keletkezett űrt a későb-
biekben újabb önszerveződő csoportok próbálták meg betölteni, 
kisebb-nagyobb sikerrel. Az akkoriban alakult önszerveződő 
csoportok a következők voltak: Kultúrgárda, Labdarúgó Sportkör, 
Atlétikai szakosztály, Asztalitenisz szakosztály, Honismereti szakkör, 
Fotószakkör, Népdalkör, Bakancsosok Klubja, mozi.

A Kodály Művelődési Házat az 1970-es évekig a Mecseki Szénbányák 
üzeme működtette. Ezt követően a Dr. Doktor Sándor – Zsolnay 
Művelődési Központ (DOZSO) irányítása alá került. A DOZSO 
1997-es évben történt megszűnése után a Pécs-somogyi Általános 
Iskola működtette 1999-ig, majd a Vasas–Somogy–Hird Általános 
Iskolához, 2010-ben a Budai Városkapu Iskolaközponthoz került, 
majd 2010-től 2012-ig a Vasasért Egyesület volt a fenntartó, később 
a Budai Városkapu Iskolaközpont, mint a somogyi iskola közösségi és 
sport-helyszíne. Az épület 2014–2016-ban nagyszabású felújításon 
ment keresztül. Egy önkormányzat által támogatott településreha-
bititációs pályázat keretében a művelődési ház teljesen megújult 
kívül-belül. A ház jelenleg a Pécsi Kulturális Központ fenntartásában 
működik.  A Tegyünk  Egymásért Egyesületen és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálaton kívül az utóbbi években a következő civil szer-
vezetek kaptak helyet a Kodály Művelődési Házban: Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület, Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 
u. 42. sz. alatti Általános Iskoláért, Bányász Nyugdíjas Klub, Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet, Polgárőr Egyesület, Honismereti szakkör, 
Iskolai sportkör, Idősek Klubja. A házban működik továbbá egy 
állandó néprajzi kiállítás, Bányászati és Iskolatörténeti Múzeum is. 

Kodály Zoltán Művelődési Ház
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Pécs-Somogy múzeumai
Településünkön három állandó gyűjtemény látogatható a tanulók és a nagyközönség számára: egy bányászati, egy néprajzi és egy iskola-
történeti. Mindhármat a helyi születésű és több mint 40 éven át a pécs-somogyi iskolában tanító Hámori Istvánné és Vókó János alapította. 
A múzeumok létrehozásával a szülőföld iránti szeretetüket és tiszteletüket kívánják átplántálni tanítványaikba és a múzeum látogatóiba. 
Helytörténeti kutatómunkájuk már az 1950-es évek végén megkezdődött. Számtalan időszakos kiállítás előzte meg a gyűjtemények lét-
rejöttét. Az évek során egyre tudatosabb munkával kezdték felkutatni lakóhelyük múltját, a még fellelhető tárgyi és írásos emlékeket, az 
itt élő hagyományokat, szokásokat. Fotókon, diaképeken örökítették meg településünket, magnetofonfelvételeken rögzítették öregjeink 

visszaemlékezéseit. Mindezeket szervesen illesztették be az iskolai tantervbe, főleg a történelem és a rajz tantárgy anyagába.

Bányászati múzeum

A bányászati múzeum felavatására 1984-ben került sor a helyi 
Kodály Művelődési Házban, ahol a XIX. és XX. századi bányász-
kodás tárgyi, írásos és fotós dokumentumai láthatók. Ez az anyag 
kitűnően szemlélteti a XIX. század második felétől megindult 
nagyszabású ipari fejlődést a bányászat megszűnéséig. A kez-
deti bányaeszközöktől – mécsesek, lámpák, csákányok, lapátok 
– a legkorszerűbb fúrógépekig, bányamentő készülékekig elénk 
tárul településünk bányászmúltja. Az üveges tárlókban meg-
jelennek a különböző bányászegyenruhák, a korabeli fotókon 
láthatjuk a bányatelep legrégibb házait, berendezési tárgyait.  
A régi iratok, újságok hírt adnak a bányászmozgalmakról, sztráj-
kokról. Tanulmányozhatjuk a DGT (Duna-Gőzhajózási Társaság) 
által támogatott egyesületek és azok szakosztályainak – zenekar, 
dalárda, sport, színjátszás – dokumentumait. Aki ellátogat ebbe  
a kis múzeumba, képet kaphat az egykor ezreknek kenyeret adó, 
de mára letűnt bányászélet számos emlékéről.

Iskolatörténeti állandó kiállítás

Az iskolatörténeti állandó kiállítás anyagát a pécs-somogyi iskola 
100 éves évfodulója (1998) alkalmából rendezett kiállítás anyaga 
adja. Az alapítás éve 2003. Szintén a Kodály Művelődési Házban 
tekinthető meg. Két teremből áll. A kisebb teremben berende-
zett osztályterem egy XX. század eleji tanterem miliőjét varázsolja 
elénk. A nagyobb teremben 100 év iskolatörténete jelenik meg 
asztali tárlókkal, fali tablókon, kiegészülve a korabeli szemlélte-
tőeszközökkel. A kiállítás anyaga remek lehetőséget nyújt arra, 
hogy a helyi iskolában tanulók szembesüljenek iskolájuk múlt-
jával, mely szüleik, nagyszüleik gyermekkorának is bölcsője volt, 
illetve az érdeklődők betekintést nyerjenek az elmúlt század 
oktatástörténetébe. 

Magyar Állami Földtani Intézet

Az épület üzemeltetője jelenleg a Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat, amely az ország négy mélyfúrási 
magmintagyűjteményéből az egyik. Magmintákat még 
Oroszlányban, Rákóczibányán és Szolnokon tárolnak, 
ami összesen kb. 8100 fúrás teljes egészében, vagy 
részben megőrzött anyaga. A magmintagyűjtemény 
fenntartásának célja Magyarország földtani megis-
merése és a bányászati célú kutatás során begyűjtött, 
valamint a jövőben begyűjtendő, fúrásokból és a fel-
színről származó kőzetanyag szakszerű tárolása, hosszú 
távú megőrzése és a szakemberek részére a hozzá-
férés biztosítása. A magminták precízen tárolva, leltári 
számokkal ellátva, dobozokban, kategorizálva vannak 
elhelyezve. Gyakran járnak ide egyetemisták tanulmá-
nyozni a kőzeteket. A minták helyben tanulmányozhatók, 
vagy szakmai kérésre, mintavétel céljára kiadásra is van 
lehetőség. Található itt többek közt márga, gránit, pala, 

mészkő, agyagkő, márvány, szén. Többnyire dunántúli 
mintákat őriznek a környékbeli mecseki fúrásokon kívül 
Szászvár, Szombathely, Paks kőzeteit. 
A ház az 1920–1930-as években épült. Helyi idősek 
visszaemlékezései szerint volt már kocsma, iskola, 
óvoda, és faluház is. 
Az épület a ’70-es évektől működik jelenlegi funk-
ciójában. Volt idő, amikor 18 ember dolgozott itt. 
Akkor laboratóriumi körülmények között vizsgálták 
a közelben felhozott szénmintákat. Kezdetben csak 
a főépület állt, később építettek hozzá csarnokokat, 
melyhez az anyagot a hirdi cementgyárból hozták. Az 
épület előtt álló kőzetet a vasasi külfejtésből hozták 
ide a ’90-as évek elején elemzésre, tanulmányozásra, 
de erre már nem került sor. Mások szerint bányászati 
emlékkőnek szánták. A régen feketén csillogó, vas-
tartalmú palás kőminta ma már sajnos mállik, de így 
is szép emléke a helyi bányászatnak. Az intézmény 
magánszemélyek számára nem látogatható, kizárólag 
szakembereknek fenntartott létesítmény. 
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Néprajzi múzeum

A néprajzi múzeum 1998-ban létesült a volt jegyzőség épületében. 
Anyagát három helyiségben állították ki. A folyosón írásos dokumen-
tumok, iratok, fényképek segítségével bepillantást nyerhetünk a falu 
birtokviszonyaiba, kereskedésébe. Két tabló szemléletesen mutatja 
be az I. és a II. világháború hadi eseményeinek helyi vonatkozásait. Itt 
villannak fel a két világháború közti időszak egyesületi életének képei 
és a közelmúlt kulturális eseményeit bemutató szakköri élet minden-
napjai. A kiállítás másik része enteriőr részletek segítségével, korabeli 
tárgyak felvonultatásával enged bepillantást a múlt idők paraszti 
hétköznapjaiba. Megjelennek a régi konyha jellegzetes, természetes 
anyagokból készült eszközei, és a szobarészletek mellett a női és  
a férfiviselet pompás felső- és alsóruházati darabjai. A fényképek  
és a szentképek is fontos szerepet játszottak a szobaberendezésben, 
ahogy ezt a kiállítás is hűen tükrözi. Jutott hely a mezőgazdasági 
eszközök és a korabeli cserépedények nagyon szép kollekciójára is, 
köztük a két több mint 100 éves siklósi korsó a legfigyelemreméltóbb. 
A XX. század eleji két jellegzetes házimunkának – a kenyérsütésnek 
és a mosásnak – eszközei, tárgyai hívják magukra a figyelmet a terem 
közepén. A belső helyiségben elhelyezett fali tablókon és üveg-
tárlóban elhelyezett leletek anyagának vizsgálatával szerezhetünk 
ismereteket szülőföldünk településtörténetéről. A néprajzi múzeum 
kitűnően szemlélteti a hagyományismeret tanításának célját: a hagyo-
mányos, paraszti kultúra és értékrend megismerését. 

Honismereti szakkör

1973-tól működik a múzeumokat előkészítő, jelenleg a múzeu-
mokhoz kapcsolódó honismereti szakkör, melyet Hámori Istvánné 
és Vókó János alapított.
Tagjai a mindenkori 5–8. osztályos tanulók köréből verbuválódik.  
A szakkör sajátos értékekkel gazdagítja a tanulókat, nagyban segítve 
nemzeti azonosság- és magyarságtudatuk kialakítását. A szakkör 
tagjait elméleti és gyakorlati foglalkozások egész sora segíti abban, 
hogy szülőföldjük múltjának, szokásainak megismerésén kívül Pécs 
gazdag történelmi emlékeire is rácsodálkozhassanak. 
A változatos programok közül néhány: az elméleti anyagok 
megismertetése előadások, beszélgetések, videófilmek segít-
ségével, ismerkedés a három helyi gyűjteménnyel és a város 
múzeumaival, továbbá régi játékok, szokások felelevenítése, hímes 
tojás készítése, mézeskalácssütés, csuhéfonás, kirándulások  
a helyi emlékhelyekre, azok ápolása, egyéni gyűjtés, honismereti 
pályázatok írása, környezetvédelmi séták szervezése. Ünnepek ren-
dezése, műsoradás.

Civil közösségek

Pécs-somogyi Asszonyklub 

1999-ben alakult Keszler Jánosné vezetésével. 
2005 óta Farkasné Stók Erzsébet vezeti a cso-
portot. A Kossuth Művelődési Házban tartják 
összejöveteleiket. Legnagyobb létszámban 38-an 
voltak, mostanában 17-en járnak össze havi 
rendszerességgel. Jó kapcsolatot ápolnak a helyi 
civil szervezetekkel és alapítványokkal, tevéke-
nyen részt vesznek Somogy közösségi életében. 
Összejöveteleikkor társasozni, kártyázni, beszél-
getni, főzőcskézni szoktak. Több főzőversenyt is 
megnyertek már. A már 20 éve működő klub sze-
retettel várja az új tagokat, fiatal asszonyokat, akik 
hasznosan szeretnék eltölteni szabadidejüket.

Vasasi Jószerencsét Asszonyklub 

2001 januárjában jött létre, amikor még alig léteztek 
civil szervezetek, illetve nagyon gyerekcipőben 
jártak. Azokban az időkben a köz érdekében, a falu 
mozgósításában, vagy csak ha szorgos asszony-
kezekre volt szükség, az ő tagjaikra mindig lehetett 
számítani. Legidősebb tagjuk 88 éves, aki Pécsről 
jár vissza.
Ha a település érdekében szót kell emelni, vagy 
csak jelen lenni ünnepségen, fórumon, akár falu-
gyűlésen, a legnagyobb létszámot az asszonyaik 
képviselik. Bányászfeleség-, bányászözvegy- és 
bányászlánylétükkel igyekeznek mindenütt hang-
súlyozni, hogy Vasas bányásztelepülés! Ezt a múltat, 
a bányászörökséget, amíg tudják, képviselik szív-
vel-lélekkel. Rendszeresen megünneplik a nemzeti 
és társadalmi ünnepeket és a tagok születés- és 
névnapját.
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Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület 

2003-ban alakult 38 fővel Hirden. Összejöveteleiken 
megünneplik az aktuális névnapokat, valamint a kerek szü-
letésnapokat. Meghívott vendégek rendszeresen tartanak 
előadásokat, egészségmegőrző programokat. Minden évben 
háromnapos kirándulást szerveznek, melynek során első-
sorban Magyarország csodálatos tájait igyekeznek bejárni 
és megismerni, de jártak Észak-Erdélyben, Ausztriában, 
Szlovéniában, Szlovákiában, Horvátországban. Több ízben 
rendeztek kiállításokat helyi alkotók munkáiból. 2008 óta 
a tagságból 16 fővel énekkar alakult, mely nem csak a helyi 
rendezvényeken mutatkozott be. Részt vesznek fesztiválokon, 
vetélkedőkön, falunapokon. Minden évben megrendezik 
a hősök napját. A helyi templomok adventi rendezvényein 
aktívan részt vesznek. Minden decemberben megrendezik az 
idősek karácsonyát.
Rendszeresen pályázatokat nyújtanak be, melyből fedezik  
a kiadásokat, formaruhát vásároltak. Tagságuk törekszik 
arra, hogy minél több közös rendezvényen tudjon részt venni  
a település minden lakójával az óvódástól az időskorúig.

Hirdi Nőegylet

1994-ben egy falugyűlés alkalmával alakult azzal a céllal, 
hogy tegyenek azért, hogy legyen élet a faluban. 
Főbb tevékenységi körük településünk kulturális életének 
fellendítése. 
Első tevékenységeik között segédkeztek a Harangláb utcai 
faluház felújításában, de megalakulásuk óta harcolnak 
azért, hogy Hirdnek egy megfelelő kultúrháza legyen. 
Felelevenítettek egy régi, szép hagyományt, a szüreti 
felvonulást, majd tánciskolát, tinidiszkót, majálisokat, 
kirándulásokat szerveztek a gyerekeknek, és minden év 
decemberében karácsonyfát díszítenek velük a temp-
lomkertben. Természetesen maguk szórakozására is 
gondolnak, közös kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, 
színházlátogatásokkal, illetve minden évben megköszönik 
férjeiknek a „fiúnappal”, hogy olyan sokat segítenek 
programjaik lebonyolításában. 
A Hirdi Nőegylet egy kicsi egyesület, de mernek „nagyot 
álmodni”, és remélik, hogy ezeket az álmokat a megterve-
zett, új kultúrházukban meg is tudják valósítani!

Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület

1995-től a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület Vagyonvédelmi Csoportja volt, majd 1997-től 
önálló egyesületként működik tovább Pécs-somogyi 
Polgárőr Egyesület néven Hang József, Mecseki János és Vókó 
János alapításával. 1997–2003 között Mecseki János elnök 
irányította az egyesületet, napjainkban  Hang József végzi ezt 
a munkát. Az egyesület célja: A közbiztonság és a közrend 
helyi megteremtésében és fenntartásában való önkéntes 
lakossági részvétel a rendőrséggel való együttműködés 
keretei között. Az állampolgári felelősségérzet erősítése, 
társadalmilag hasznos közösségteremtő tevékenység kiala-
kítása és fenntartása. Az egyesület tevékenysége: A helyi 
közrend és közbiztonság védelme. A bűnmegelőzésben való 
közreműködés érdekében végzett közterületi járőr- és figye-
lőszolgálat. A közúti baleset helyszínén, valamint az általános 
iskola közvetlen közelében ellátott jelzőőri tevékenység.

Pécs-Hird Polgárőr Egyesület

2012 nyarán alakult Csőkör Lajos alapító elnök vezetése alatt 30 fővel.  
A lakosság biztonságérzetének javítását tartják legfontosabb tevékeny-
ségüknek. Jelenleg 15 fős létszámmal, Tóth Mihály elnök vezetésével 
látják el a közterületi szolgálatot a Belügyminisztérium által biztosított 
Lada Niva terepjáróval, illetve robogókkal. Rendszeres közterületi jár-
őrszolgálatot tartanak, ha kell, figyelőszolgálatot. Rendben tartják 
a Vasútállomás épületét és környezetét, amit a MÁV-tól kaptak 
használatra irodának. Rendszeresen tartanak vonalbejárást, hogy 
elejét vegyék a lopásoknak és rongálásoknak. Együttműködnek  
a közterület-felügyelettel a törvénytelen szemétlerakás fel-
számolásában. Biztosítják a halottak napján a megemlékezés 
zavartalanságát. Odafigyelnek az elesett, egyedülálló, magatehe-
tetlen emberekre. Biztosítják a településen más civil szervezetek 
által tartott rendezvényeket. Részt vesznek Pécs város rendez-
vényeinek biztosításában. Kiadásaikat a Belügyminisztérium,  
a Pécsi Önkormányzat, a MÁV és néhány helyi vállalkozás támo-
gatja, köszönet érte!

Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület

Egyesületük 2011-ben alakult Vasason, és azóta is tagja az Országos 
Polgárőr Szövetségnek. Jelenleg a felnőtt és ifjúsági önkéntes polgárőrök 
száma 16 fő. Éves szinten kb. 1200 órát töltenek ténylegesen szolgálatban 
a lakosokért Vasason. Egyesületük tagjai szabadidejük rovására minden-
féle juttatás nélkül végzik munkájukat. Az országos szövetség által nyújtott 
rendszeres támogatást az évek során próbálták a lehető legészszerűbben 
felhasználni, jusson is, maradjon is alapon. A tagjaik felszereléseit apránként 
bővítik, újítják.
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Napüdvözlet Egyesület

2010 májusában alapították Pécs-Vasason az egyesületüket, és 
célul tűzték ki, hogy az egészség megértésére és megtartására 
vonatkozó keleti bölcseletet (jóga, ájurvéda) és magyar hagyomá-
nyokat, mint elméleti ismereteket és különféle egészségmegőrző 
mozgásformákat népszerűsítsék, illetve otthont adjanak egy olyan 
közösségnek, akikkel együtt teremthetnek egy teljesebb emberi 
életet biztosító szebb jövőt. Fő tevékenységük a jógaoktatás. Az 
épületükhöz tartozó hangulatos környezetben vegyszermentes 
fűszer- és zöldségeskertet alakítottak ki, boldog, kapirgálós házi 
szárnyasokat nevelnek, laskagombát termesztenek, gabonát 
hántolnak, őrölnek, gyümölcsfáik terméseit aszalják, befőzik, 
8 méhcsaládjuk gondozásában Sweitzer Antal méhész támogatja 
őket. Házuk otthont ad a helyi citerazenekar és az Urbán Dániel 
vezette dobkör próbáinak, foglalkozásainak, és itt tartja képzéseit 
a Baranya MAG népigyógyász köre. Szívesen otthont adnak hasonló 
szellemiségű csoportoknak, rendezvényeknek. Lehetőség van náluk 
csontkovácsolásra, siatsumasszázsra és egyéb alternatív gyógyí-
tásra. Túrákat is szerveznek kicsiknek, nagyoknak.
Aki ellátogat hozzájuk, kaphat náluk vegyszermentesen termesztett 
zöldségeket, gyümölcsöket, fűszereket, gyógyteákat, tökmagolajat, 
tönkölylisztet, tönkölypelyva meditációs és alvópárnákat, mézet és 
még sok egyebet. A téli hónapokban a kemencekályhában mindig 
sül valami finomság, amit a gyakorlás után együtt elfogyasztanak. 
Alapelveik: nem ártás, nyitottság, az integrál szemlélet, a kultúrák, 
vallások, irányzatok összeegyeztethetősége.

A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 
1990-ben alakult. Az egyesület célja, feladata, hogy cselekvési 
lehetőséget biztosítson mindazok számára, akik valamilyen for-
mában tenni akarnak a pécs-somogyi emberek művelődéséért, 
a kulturált környezet kialakításáért, az itt élők szabadidejének 
eltöltéséért. Ápolják településünk történelmi hagyományait, meg-
őrizik elődeink kultúrájának örökségét, és minden erejükkel segítik  
a lakosság kulturális és sportéletének szervezését a gyermek kor-
osztálytól a felnőttkorig. Különös figyelmet fordítanak a kiemelkedő 
tehetségű, illetve a hátrányos helyzetű fiatalokra. Kötelességüknek 
tartják a környezeti ártalmakat is okozó emberi mulasztások elleni 
fellépést. Támogatnak minden helyi környezetvédelmi törekvést. 
Egyesületük a céljait elsősorban a tagok közreműködésével,  

Tegyünk Egymásért Egyesület

A Tegyünk Egymásért Egyesület (TegyEgy) egy 2003 óta 
működő közhasznú civil szervezet. Az egyesület 2014 
augusztusától Pécs-Somogy Bányatelepen tevékenykedik 
a Kodály Zoltán Művelődési Házban. Az elmúlt esztendők 
hagyományához híven olyan programok megvalósításán 
dolgoznak, melyek valamilyen ünnephez kötődően képesek 
kimozdítani az embereket. Ilyen például a tanévzáró, gyer-
meknap, az augusztus 20-ai ünnepség, illetve a karácsony. 
Gyermekek és felnőttek számára szerveznek klubtevé-
kenységeket (pl.: Tízen Túliak Társasága klub, gasztroklub, 
varróklub). Évente két akciónapot (Szent György-nap; Szent 
István-nap) és számos délutáni programot szerveznek és 
lebonyolítanak. (Pl.: gyermeknap, halloween, Márton-nap, 
idősek karácsonya.)
Továbbá lakossági irodát tartanak fenn, ahol napi 8 órában 
fogadják a hozzájuk fordulókat, ingyenesen biztosítva szá-
mukra a szolgáltatásokat. Közösségi kertjüket 2015 óta 
működtetik. Fontosnak tartják a helyiek felzárkóztatását, 
ezért helyben szerveznek számukra különböző képzéseket. 
2017 óta Roma Hagyományőrző Tábort szerveznek a helyi 
hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Emellett egyesületük 2018 júliusától a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettel kötött megállapodás keretében napi rendsze-
rességgel élelmiszerosztást végez a helyi hátrányos helyzetű 
lakosok számára.

Szent Borbála Egyesület 

2003-ban alakult az egyesület elődje, a Trianon Emlék-
bizottság, azért, hogy nemzetünk sorsdöntő traumájának 
méltó emléket állítson Vasason. 2005-ben felavatták  
a Trianon-emlékművet, később egy ’56-os kopjafát. 2006-
ban megalakult az egyesület 12 fővel. Fő célkitűzéseik  
a bányászhagyományok ápolása, történelmi emlékművek 
gondozása, újak felállítása. Megemlékezések évfordulókról. 
Ez után folyamatosan szerezték be és avatták fel a volt 
Wiesner-akna helyén a bányászemlékeket. Így ez a hely 
évek alatt igazi bányász emlékparkká nőtte ki magát. 2014-
ben Pécs városa napján „Pro Communitate” emlékéremmel 
ismerték el az egyesület munkáját. 2015-ben avatták fel  
a Lélekmadár-Bányászhimnusz emlékművet. Felújíttatták és 
felavatták az Aknatorony-makettet. 2017-ben az emlékpark 
hivatalosan is be lett jegyezve az önkormányzatnál Szent 
Borbála Park néven. Terveik között szerepel egy bányavágat 
kihajtása és berendezése bányagépekkel. Ezenkívül minden 
évben a Nemzeti Összetartozás Napján elültetnek egy 
tölgyfát. Eddig egy tusnádfürdői és egy kárpátaljai össze-
fogás keretében létrejött faültetés valósult meg az ottani 
elöljárók által hozott föld jelképes összekeverésével.

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

a különböző rendszeres és eseti programok szervezésével, sport-, 
kulturális rendezvények meghirdetésével, és más, a célkitűzések 
érdekében hasznosnak látszó tevékenységi formák segítségével 
valósítja meg. A különböző tevékenységi formák végzésére bizott-
ságok, munkacsoportok, alkotó közösségek és más elnevezésű 
szervezeti formák jöhetnek létre, vagy léphetnek be az egyesületbe 
az elnökség határozata alapján, a közgyűlés utólagos megerősíté-
sével. A fent vázoltak értelmében egyesületük keretei közt jelenleg  
a honismereti kör, az irodalmi klub, valamint a sportbizottság 
működik. Az egyesület gondozásában áll a település három 
múzeuma. A néprajzi, a bányászati és az iskolatörténeti gyűj-
temények segítségével igyekeznek feleleveníteni a település 
régmúltjának értékeit, a valamikor itt élt emberek mindennapjait.
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Vasasért Egyesület

Az Érétktár I. részében szereplő művészeti csoportok és művészek: Berze Nagy János Népdalkar, 
Vasasi Bányász Fúvószenekar, Halmai Tamás költő, Császár Levente meseíró, Dékány Zsolt fotós, 

Ragács György keramikus, Benkedné Beke Piroska tűzzománc készítő, Trischler Ferenc szobrászművész.

Művészeti csoportok
Az egyesület 1995 áprilisában alakult, nem sokkal a rendszerváltás 
után 34 fővel. Úgy érezték, eljött az idő a civileknek is tenni valamit 
lakóhelyük fejlődéséért, ezt a tenni akarást szerették volna valami-
lyen közös mederbe terelni. Tóth Mihályné önkormányzati képviselő 
kezdeményezte az egyesület létrehozását, első elnöke Kiss Tibor 
volt. A csaknem 25 év alatt kis baráti társaságból komoly, az önkor-
mányzattól sok feladatot átvállaló, alkalmazottakat foglalkoztató 
szervezet lett. Első célkitűzés a részönkormányzat létrehozása volt, 
ez sikerült is, az országban harmadikként. Eleinte évente néhány 
programot szerveztek, kirándulást, bált, akadályversenyt a gyere-
keknek, önkéntes munkát, fásítást, ami éppen adódott. 2000-ben 
civil összefogással sikerült megakadályozni a Béta-aknára tervezett 
akkumulátorfeldolgozó létesítését (lásd bővebben a Megmozdulások, 
összefogások fejezetben). Nagy előrelépés volt az egyesület éle-
tében, amikor 2003-ban az önkormányzat a rendelkezésükre 
bocsátott egy épületet, amit sok önkéntes munkával, adománnyal 
rendbe raktak. Ettől kezdve volt egy saját hely, ahol az összejö-
veteleiket bármikor megtarthatták, vettek bútorokat, edényeket, 
zenelejátszót, számítógépet stb. Tagjaik díjmentesen használhatják 
ezeket, akár családi eseményeken is. Ekkortól volt annyi alapfelsze-
relés, hogy komolyabb programokat is megvalósítsanak, és európai 
uniós vagy magyar pályázatokhoz megfelelő önrészt tudjanak 

biztosítani. Ehhez már több időt kellett az egyesületi feladatokra 
szánni, más egyesületekkel összefogva dolgozni, szerencsére itt 
helyben több partnert is találtak céljaik megvalósításához.2010-ben, 
amikor Pécs Európa Kulturális Fővárosa volt, több rendezvényt itt 
Vasason tartottak az egyesület szervezésében.2009 óta három 
művelődési házat működtet sikeresen. A házak folyamatosan 
nyitva állnak minden érdeklődő előtt, nagyon sok klubfoglalkozás, 
sporttevékenység, kulturális esemény, nyári tábor zajlik bennük. 
Ehhez már az önkéntesek mellett dolgozókat is kell alkalmazni, amit 
pályázatok útján és a közmunkaprogram révén oldottak meg. Több 
nagy összegű pályázaton is sikeresen szerepeltek, így a programok 
mellett sikerült az épületeket felújítani, környéküket rendbe tenni. 
Jelenleg 15 ember dolgozik az egyesületnél, négy pályázat fut egy-
szerre, mely az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztálynak 
lehetőséget nyújt a művelődésre, kulturált szórakozásra. 2007 óta 
egy helyi újságban –mely önkéntes munkával készül, és ingyen jut 
el Somogy, Hird és Vasas lakóihoz 2000 példányban – számolnak 
be tevékenységeikről, hirdetik a következő programokat. A lakosok 
elfogadták, megszerették, és igénylik az egyesület által felkínált 
lehetőségeket. Szeretnék úgy felfejleszteni az infrastruktúrát, hogy 
tevékenységeiket akkor is tudják folytatni, amikor már nem állnak 
rendelkezésükre európai uniós támogatások.

KoBeKo munkatársak
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Irodalmi körük a pécs-somogyi iskola egykori növendékei,  
az iskola keretein belül működő irodalmi szakkör tagjai kérésére 
alakult újra. 
Az irodalmi kör tagsága az évek során színvonalas irodalmi műso-
rokkal járult hozzá a különböző helyi, illetve nemzeti ünnepeink 
méltó megtartásához. 
Szerepet vállaltak március 15., a föld napja, a költészet napja, 
Szent György napja, hősök napja, bányásznap, idősek napja, 
október 23., Borbála-nap és karácsony alkalmából.Számtalan 
fellépésük volt alkalmi ünnepeiken is: például koncert a pécs-so-
mogyi templomért, bányászemlékek avatása, a 600 éves Somogy 

Igricze Citera Együttes 

A zenekar 1975-ben alakult Pécs-somogyi Citerazenekar 
néven Major Ferenc nyugdíjas tanár vezetésével. A ‚80-as 
évek végére az akkori csapat feloszlott, tagjai meghaltak.  
A 1990-es években Ónody Jenő nyugdíjas bányamérnök 
irányította az együttest, és kezdte új irányba terelni az akkori 
megfiatalodott társaságot. Táborokba vitte a gyerekeket és 
 a Pribojszky Mátyás-féle citerajáték elsajátítása révén külön-
böző pengetési és játéktechnikai módszereket tanultak meg. 
Jenő bácsi után Póra Krisztina vette át a zenekar vezetését, 
és a felcseperedett gyerekekkel együtt alkalmazták, illetve 
tovább lendítették a zenekar fejlődését. Ma már históriás 
énekeket, komoly zenét, filmzenét is játszanak, de persze a fő 
profiljuk a népzene maradt.
Az együttes sokáig a Kossuth, majd a Kodály Művelődési 
Házban próbált. Aztán garázsban, illetve saját otthonaikban 
gyakoroltak. Végül a helyi újság által leközölt róluk szóló cikk 
hatására a Napüdvözlet Egyesület vette őket szárnyai alá, és 
Szőts Rózsa jóvoltából szombat délelőttönként újra felcsendül 
a citera hangja. A környéken gyakran lépnek fel, és új tanítvá-
nyaik is vannak.
A zenekar tagjai: Albertini Szabolcs, Tóthné Morvay Katalin, 
Nagy-Morvay Nóra, Póra Krisztina, Szentes Anett, Blatniczky 
Sára és Fekete Péter. Passzív tagok: Solymár Mercédesz, 
Lesku Ramóna és Póra Emese Katalin.
Céljuk, hogy minél több emberrel megismertessék és meg-
szerettessék a zenét, a népzenét, ezen belül a citerát is.

Bányásszív Dalcsapat

A Bányászszív Dalcsapatot 2015-ben alakította meg 
Bocz József. Tagjai Farkas Sándor csapatvezető vájár-
ként, Baumann Rudolf gépkocsivezetőként, és Bocz József 
föld alatti mozdonyosként dolgoztak az egykori Mecseki 
Szénbányák vasasi üzemében, amit 1994-ben zártak 
be. Kisegítő énekesek, Czimmermanné Sztraka Tímea és 
Czimemerman László. 
A dalcsapat elhatározta, hogy dalaival segíti megőrizni az 
egykori magyar bányászat munkás hétköznapjait, tragé-
diáit, emlékeit és bányásztörténeteit modern feldolgozású 
dalaival. Repertoárjukban pár régi magyar bányászdal-fel-
dolgozás mellett többségében külföldi, magyar szövegre 
átírt bányászdal is szerepel, melyek lengyel, amerikai, angol, 
szlovák, német, francia bányász és pár népszerű dal magyar 
bányászviszonyokra megírt dalaiból áll. A külföldi dalok 
magyar szövegeit Ipolyi Ágnes dalszövegíró, Kovács László 
oroszlányi bányászköltő, Móró Imre nyugdíjas nyomdász és 
Bocz József írták. A zenei alapokat, illetve a stúdiómunkákat 
Pomázi Attila és Bocz József készítette. A zenekarnak eddig 
három magánkiadású CD-je jelent meg, a Jószerencsét!, 
a Fekete könny és az Utolsó bányász, amelyek összesen 
huszonkilenc bányászdalt és két verset tartalmaznak.  
A Facebook-oldalukra feltöltött dalaik összességében 
nézve meghaladták a két és fél milliós nézettséget. Az utóbbi 
időben sok felkérést kapnak szereplésre.

ünnepségsorozata, címeravatás, könyvtáravató, felolvasóestek 
stb. Emlékezetes estjeik, évfordulóik között szerepel a Radnóti 
irodalmi est, a József Attila-est, Kodály Zoltán születésének 125. 
évfordulója alkalmából rendezett est, Fajtik Imre és Pernecker 
István bányászmártírok emlékünnepsége, valamint a Szerelem, 
szerelem elnevezésű szépirodalmi összeállításuk, mely Vókó János 
utolsó munkája volt.
Az irodalmi kör alapítója és vezetője Vókó János, aki több évtizedes 
munkáját Hámori Istvánné segítségével végezte. 
Napjainkban szépirodalmi előadásaikat Bedő Ilona állítja össze, 
zenei szerkesztő, énekes Strausz Emőke.

A Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Irodalmi Köre
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Az egyesület Bicsérden alakult 10 táncoslánnyal 2006-ban. A leg-
első sikerük már az első táncpróbát követő harmadik hónapban volt  
a szentlőrinci kisdiák fesztiválon, ahol arany minősítést szereztek. 
Ezt követően sorra jártak és járnak a környező települések rendez-
vényeire és színesítik a programokat. Az évek során bejárták már 
majdnem egész Baranyát, sőt országos szinten is sokfelé jártak 
egészen Aradig.Évente legalább két országos versenyen részt 
vesznek. Amit 2017-ben megdupláztak, ugyanis voltak Szolnokon, 
Siófokon, Budapesten és itthon, Pécsen is. 2015-ben pécsi székhelyű 
lett az egyesületük, így a művészeti vezető új csoportokkal kezdett el 

Swing Ladies

A Swing Ladies trió 2018 júniusában alakult három zenét szerető hölgy 
egymásra találásából. A zene központi szerepet játszik az életükben, 
kiskoruk óta komoly zenei nevelésben részesültek. Bár felnőttkorukra 
nem mindannyiuk számára lett első számú hivatás ez a pálya, ám a zene 
örök szerelmük maradt. Repertoárjuk alapját a ’20-as, ’30-as, ’40-es évek 
Amerikájának meghatározó, a kor kedvelt műfajának számító swingnóták 
adják. Ezt az életérzést & zenei visszapillantást szeretnék átadni a magyar 
közönségnek. A repertoárjuk alapját olyan, a kor elismert acapella trióinak 
dalai adják, mint az Andrews Sisters, a Lennon Sisters és a Booswell Sisters. 
A magyar közönség számára újdonságnak számító neo swing, illetve swing 
punk darabok is helyet fognak maguknak szorítani a jövőben a trió reper-
toárjában. Próbáiknak a KoBeKo Művelődési Ház ad otthont. Bíznak 
benne, hogy a jövőben is üde színfoltjai lehetnek a vasasi kulturális 
életnek és rendezvényeknek.

Az Értéktár I. részében szereplő sportolók: Srp Miklós Domonkos gyaloglás, 
Srp Gyula gyaloglás, Czúth Réka atlétika, Stefanovits Ágnes atlétika, Nagy József taekwon-do, 

Peti János jiu jitsu, Vén Dániel down hill, Surján László tiratlon, Papp Ferenc futás/versenyszervezés, 
Berta Dániel párbajtőr, Ábel Tamás BMX, Ábel Donát torna, BMX.

A sportélet múltja és jelene

foglalkozni. Pécs I. kerülete után Komló városában is elindult az oktatás, 
remélhetőleg ott is megkedveltetik ezt a táncstílust a fiatal korosztállyal.  
A pécs-vasasi lányok is hamar sikeres szakmai felkészültséggel 
rendelkeztek, hiszen heti 3-szor 1,5 órás edzéseken vesznek részt  
a Berze művelődési házban . A tradicionális fúvószenei indulók mellett 
a táncosaik show-táncokat is bevettek a programjukba, így bátran 
mondhatják, hogy minden korosztálynak megfelelő műsorral rendel-
keznek. A 3 éves óvodástól a 21 éves egyetemistáig a lányok hamar 
mosolyt csalnak a nézők arcára. Látványos táncaik mellett a fellé-
pőruha sem utolsó.

Csillag Mazsorett Egyesület
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Vasasi Bányász Torna Klub SE

A labdarúgás 1921-ben indult, a bányatulajdonos Duna Gőzhajózási 
Társaság hathatós támogatásával. A Vasasi Bányász így egyre fel-
jebb jutott a járási bajnokságból, stabil megyei csapat lett, sőt  
a ’70-es évek elején egy szezon erejéig az NB III-ban is szerepelt. 
A liász program a ’70-es, ’80-as években is biztos hátteret adott  
a csapatnak, a Baranya megyei bajnokság meghatározó szereplője 
volt. Futballtörténeti szempontból aztán a ’80-as évek hozta meg  
a Vasasi Bányásznak a hírnevet. Lengyel idegenlégiósokkal is 
bővült a csapat. A Bányász ebben az időben érte el talán legna-
gyobb sikerét, amikor elnyerte a baranyai csapatok számára kiírt 
Steinmetz-kupát. A ’90-es évek elején sötét napok köszöntöttek  
a Vasasi Bányászra, 1993-ban bezárták a bányát, a csapat pedig már 
egy évvel korábban megszűnt. 1994-ben aztán teljesen új alapokon 
megalakult a Vasasi Rekreációs Park SE. A csapat önerőből műkö-
dött a megye III-ban, megye II-ben. Innen indult pl. Szabó József, aki 
az 1979/80-as szezonban játszott az NB 1-ben a PVSK csapatában, 
vagy Dienes András, aki bár soha nem volt a klub játékosa, mégis 
megemlítendő, hisz itt kezdődött el az olimpiai válogatottságig jutó 
pályafutása. 2003-tól ismét Vasasi Bányászként szerepeltek. Ekkor 
az erőmű és a külfejtés támogatta őket. Később a hajdan Vasason 
tevékenykedő Uno kerékpár-összeszerelő üzem szponzorálta őket. 
Abban az időben minden meccsen kisorsoltak egy kerékpárt, amit 
egy szerencsés szurkoló megnyerhetett. Az ezredforduló után  
a csapat a megye I.-ben is játszott. 2018 óta az egyesületnek sajnos 
nincs focicsapata, viszont más sportágak kisebb-nagyobb sike-
rekkel versenyeznek a klub színeiben, pl. darts, asztalitenisz. 

A parcsini focipálya elődje a vasasi sturcon volt. Ott alakí-
tottak ki fekete salakos pályát, majd az ötvenes években jelölték ki  
a jelenlegi helyét, akkor még más képet mutatott a terület. Nem volt 
vízszintes a talaj, így voltak kénytelenek a mérkőzéseket lejátszani. 
Később nagy felújítás vette kezdetét, amikor a magasabb részről 
a földet elhordták az alacsonyan fekvő részre. Az átmeneti állapot 
időszakára ideiglenesen kialakítottak egy másik salakos pályát.  
A felújítást követően egy minden igényt kielégítő, jó minőségű pályát 
vehettek birtokukba a játékosok. A ma is látható víztoronyból rend-
szeresen öntözték a füves pályát. A minőségért pályagondnok felelt. 
A területen kézilabdapálya is volt. A kéziseink a ’60-as években 
Megye I. osztályban játszottak, a férfi- és a női csapat egyaránt. 
Az sportklub valaha 9 szakosztályt számlált. Voltak a focistákon és  
a kézilabdásokon kívül ökölvívók, asztaliteniszezők, lövészek és sak-
kozók is. Idősebb sportemberek még emlékeznek, hogy a hajdani 
Bányászotthonban a színpadon bokszringet is ki lehetett kialakítani, 
és rendszeresen tartottak bokszmeccseket is.

Labdarúgás
A somogyi labdarúgás története

A somogyi labdarúgás, mint annyi más településen, a grundon született. 
Lelkes fiatalok maroknyi csapata kezdte el kergetni a labdát szervezettebben 
a ’30-as évek körül a volt községi rét területén. Ma a posta épülete áll ott.
Kezdetben a fűre leszúrt botok ledobott sapkák jelezték a kapukat, később 
maguk barkácsoltak kezdetleges kapufákat. A legidősebb, Gombor József, 
községi segédjegyző kezdte csapattá formálni őket. Támogatójuk nem lévén 
mindenki saját pénzen szerezte be szerelését. 

Négy-öt pengőt fizettek be a közös kasszába, hogy legalább az egyforma 
mez meglegyen, meg a csuka, amelyet a helyi cipészmester, Bencze László 
készített el, aki játékosa is volt a csapatnak. Először még csak egymással 
játszadoztak, majd a környékbeli falvak csapataival kezdték összemérni 
erejüket. Legtöbbször a szabolcsiakkal és a vasasiakkal. Sokszor játszottak  
a Csertetőn kialakított pályán. Ebben az időben a csapat Somogyi Labdarúgó 
Klub néven szerepelt. 1941-ben már a Somogyi Bányászok és Gazdák 
Kultúregyesületének Sport Alosztálya címen jegyezték őket. Új pályájuk is lett, 
a rückeri, amelyhez a területet a DGT-től kapták. Társadalmi munkával és némi 

támogatással létrehozták, léckerítéssel vették körül, és még öltöző is volt.  
A háború után, 1946-ban kezdték meg a bajnokságot a Megyei I. osztályban. 
Nemsokára kénytelenek voltak felvenni a Vasasi Bányász Sportkör nevet,  
a település átnevezése miatt. 1949-ben megtörtént a fúzió Somogy és Vasas 
között. Két helyszínen folytak az edzések és a mérkőzések. Vasason és a rétben 
kialakított somogyi pályán. Somogy annak idején jobb játékosállománnyal 
rendelkezett, mint Vasas. Ebből az következett, hogy zömében somogyiak 
alkották a csapatot, ami ellentétekhez vezetett. Így 1950-ben szakításra 
került sor. A somogyi vezetőség átengedte a megyei I. osztályban a szereplés 

jogát a vasasiaknak, a Somogy eggyel lejjebb, a városi bajnokságban folytatta.  
A sors iróniája, hogy a Vasas egy év után kiesett, a Somogy pedig megnyerve  
a városit, felkerült az első osztályba. Ezt követően 1955-ig játszottak itt. Sajnos 
a sok csatát megélt somogyi csapatnak meg voltak számlálva a napjai a ’60-as 
évek végén. Egy újabb, most szabolcsi fúziót elszenvedve megszűnt a futball 
Somogyon. Csapatunk, a szabolcsi egyesülettel István-akna néven szerepelt 
a továbbiakban.

A Vasasi Bányász játékosai 1996-ban

A Vasasi Bányász csapat 2005-ben
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A jiu jitsu egy hatékony, japán harcművészeti stílus, amely kifejezetten 
önvédelemre lett megalkotva, így művelője akár egy fegyveres táma-
dóval szemben is képes a puszta kezes önvédelemre. Eredményessége 
abban rejlik, hogy művelői hosszú-hosszú gyakorlással képessé 
válnak támadója mozdulatait-energiáját finom technikákkal saját 
maga ellen fordítani. A több mint 20 éve töretlenül működő Somogyi 
Jiu Jitsu Klub 1997-ben alakult Peti János, 6 danos fokozatú edző 
vezetésével a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 
tagjaként a Kossuth Művelődési Házban, és azóta is itt tartják az 
edzéseket hetente háromszor. Az edzésekre gyerekek és felnőttek, 
fiúk és lányok egyaránt járnak. Ez idő alatt itthon és külföldön lega-
lább 45 versenyen vettek részt, valamint közel 60 bemutatót tartottak. 
Eddig tízen szerezték meg a fekete övet, közöttük két hölgytag is van. 
Az évek alatt kb. 400 tanítvány fordult meg a klubban.  2004-ben 
regisztrálták a Somogyi Clubot a Hachi-O-Kai World Global Karate 
Budo Federation világszervezetébe, amely a Japán Budo Akademia 
tagja. Rendszeresen a Balaton partján edzőtáboroznak. A klubba 
járó diákok tanulmányi átlaga mindig kiemelkedő, van köztük olyan, 
aki országos tanulmányi versenyt is nyert. Remek összetartó csa-
patuk van a szülőkkel együtt. Az edzéseken kívül is sok hasznos és 

családias programot szerveznek. Azt vallják, hogy nem az a jó harcos, 
aki másokat legyőz, hanem aki tiszteli embertársait, az őt körülvevő 
világot, gyámolítja az elesetteket, és naponta saját magát legyőzve, 
világos és tiszta válaszokat ad az élet kihívásaira, és aszerint is cselek-
szik, hogy ő is kivívja viselkedésével és tetteivel környezete tiszteletét.
Ez az igazi harcos erénye.

szerveztünk, ahol az adományokat a környékbeli hátrányos helyzetű 
családok, egyedülálló emberek, illetve egy gyermeksegítő alapítvány 
kapta. A jobb idő beköszöntével, szerveznek közös kerékpározásokat, 
túrákat országúton, a szabad levegőn is. 
Céljuk egy kondi bike-csapat összeállítása, akivel teljesíthetnek egy 
ironman hosszú távú triatlonversenyt. 
Az ünnepek alkalmával extra meglepetés tekerésekkel kedveskednek 
a hozzájuk látogatóknak. 2018-ban új kondibike klub nyílt Bakonyán.
Jelenleg a vasasi óvoda nagytermében várják a sportolni, fogyni 
vágyókat!
Klubvezető: Bánkfi László
Edzők: Tancsik Anikó, Novák Patricia, Révész Móni, Bánkfi László.

Somogyi Aerobic Klub

Kb. 20 évvel ezelőtt indult az aerobic mozgásforma Somogyban Keszler 
Gyöngyi vezetésével. Hirdetés nélkül jöttek fiatal lányok, asszonyok.  
A cél heti két órában kikapcsolódás, formálódás. Több mozgásformát is 
kipróbáltak a kickboxtól a hastáncon keresztül a súlyzós órákig. Hosszú 
idő óta a legkedveltebb a zumba. Gyakran kapnak felkéréseket fellépésekre 
helyi rendezvényeken, sportbemutatókon. A formaruhában, pörgős zenére 
táncolt koreográfia mindig nagy sikert arat. Az összetartó csapatban 
akad, aki már a kezdetektől rendszeresen jár, de új tagokat is örömmel 
fogadnak. A fiataloktól a majd 70 évesig lelkesen sajátítják el az új figu-
rákat. A csapatot jelenleg Jávorka Gabriella vezeti. 

Jóga

A Napüdvözlet Egyesület jól felszerelt termében terápiás eszközökkel 2010 óta heti 3 alkalommal várja a mozdulni, regenerálódni vágyó 
helyi lakosokat. Iyengar és klasszikus hathajóga-órákon jól képzett oktatók segítségével sajátíthatók el a jógának nemcsak az alapjai, de 
szellemi síkon is sok ismeret kerül átadásra. A jóga japán ágának gyakorlására is van lehetőség, ez az irányzat nem igényel előképzettséget, 
a gyakorlatok egyszerűek, szórakoztatóak, ütögetésekkel, nyújtásokkal élénkítik a keringést. Általános iskolás korosztályú gyermekeknek is 
van lehetőség jógafoglalkozásokra, ahol segíteni tudnak a figyelemzavaron, tartáshibákon, frusztráltságon. Egyéni terápiára is megoldható 
valamennyi korosztály számára. Oktatók Szőts Rózsa és Krámosné Sweitzer Andrea.

A Kondi Bike Spinning Klubot Vasas-Somogyban 2012 szeptemberében 
Páll István alapította azzal az elhatározással, hogy meghonosítsa és 
elérhetővé tegye ezt a sportágat a vidéken élő sportolni vágyó emberek, 
köztük az idősebb korosztály számára is. 10 db speciális Johnnie 
Goldberg (a spinning szülőattya) által erre a célra kifejlesztett Star Trac 
kerékpár áll rendelkezésükre. 
2014-től a klub vezetését Bánkfi László vette át. Elindult honlap is, jelen 
vannak a közösségi hálón, kialakítottak egy egységes klub arculatot, és 
töretlenül folytatódik az alap elképzelés kivitelezése. 
A klub minden évben képviseli magát a pécsi városi 4 órás Spinning 
maratonon, ahol mindig előkelő, sőt dobogós helyezéseket érnek el. 
A 2016-os és 2017-es év során karácsonykor jótékonysági tekerést 

Spinning

Spinning Maraton versenyzői 2016-ban Spinning Maraton versenyzői 2019-ben

Jiu jitsu
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Berze Darts klub

2014 őszén indult a Berze Nagy János Művelődési Házban,  
a Berze Ifjúsági Programok, mely a fiatalokat hivatott 
hasznos időtöltésre sarkallni. A beltéri eszközök között 
akadt egy dartstábla is, amin folyamatos játék zajlott. Ez 
a játék annyira kapós lett, hogy egy másikat is be kellett 
szerezni, hiszen sokan voltak egy táblára. A pár főből igen 
népes társaság alakult ki, és kezdetét vette a Berze Darts 
versenysorozat. Így alakult ki egy kezdetleges dartsos 
csapat, aki már sportként tekintett e játékra, így megala-
kult a Berze Darts Klub. Az idő elteltével új lehetőségek 
és komolyabb célok bontakoztak ki. A „dobálózgatást” 
felváltotta az edzés, neves edzővel a hátuk mögött. 2018 
januárjában pedig a megmaradt keménymaggal karöltve 
beléptek a Magyar Darts Szövetségbe, így formálisan 
is hivatalos klubbá váltak. Jelenleg a Vasasi Bányász 
Sportklub színeiben versenyeznek.

A somogyi pingpong és id. Bocz József 

Az 1960-as évek elején Somogyban még csak hobbiszinten asztali-
teniszeztek a csellengő gyerekek és unatkozó felnőttek a kocsma és 
kultúrházak udvarán felállított rozoga pingpong-asztalokon. Bocz 
József és családja ekkor kötözött Somogyba. Ő volt, aki ezek közül 
a fiatalok közül a tehetségesebbeket összeverbuválta, és elkezdte 
nekik tanítani az asztaliteniszt magasabb szinten. Majd hamarosan 
sikerült megszereznie a Mecseki Szénbányák István-aknai üzemének 
támogatását is, ami nagy segítség volt számukra. Ezután már két jó 
asztalon, rendezett körülmények közt a Kőszén kultúrházban (most 
KoBeKo) edzhettek heti három-négy alkalommal. Az eredmény nem 
is maradt el, ezek a tehetséges fiatalok elkezdtek fejlődni, és hama-
rosan egy ütőképes Megyei I. osztályú csapat állt össze belőlük, 
ami több alkalommal is megközelítette az NB III-ba való bejutást. 
Hamarosan a Kodály Művelődési Házban kaptak lehetőséget az 
edzésre, ahol már öt asztalon tudtak játszani, szinte nem is volt olyan 
helyi iskolás, aki ne látogatta volna Józsi bácsi edzéseit. A somogyi 
diákok is kimagasló eredményeket értek el megyei, sőt országos 
szinten. A szorgalmasabb és tehetséges, kitartó tanítványok közül 
volt, aki NB I-es, NB II-es és NB III-as szintet ért el, és ott verse-
nyeztek, de a legtöbben a Megyei és Városi I. osztályban játszottak és 
többen ott játszanak ma is. Józsi bácsi érdeme a somogyi pingpong 
életre keltésében és évtizedeken való működésében tagadha-
tatlan. Egykori sporttársai, tanítványai mindig jó szívvel emlékeznek  
a mindig derűs és barátságos emberre, akit meg lehetett keresni 
ügyes-bajos dolgaikkal, akire mindig lehetett számítani. Igazi 
sportember volt, nemcsak a pingpongot művelte és tanította, 
hanem síelt, korcsolyázott, teniszezett, focizott, szörfözött és 
vitorlázott is. Napjainkban a somogyi pingpongosok a Vasasi 
Bányász színeiben játszanak, és két csapatuk is van. Az egyes 
csapat már a dobogó közeli 5. helyezést érte el a városi I. osz-
tály szintjén, a második csapat célja egyelőre a rutinszerzés és  
a játéktudás fejlesztése, egy igen fejlődőképes és biztató kezdettel.

Neves személyiségek

Az Értéktár I. részében szereplő hagyományőrzők: Fuchs Ervin őstermelő, Kóta László húsfeldolgozó, 
Schweitzer Antal méhész, Kraft Tünde sajtkészítő, Kovács Gyula cukorkakészítő, Schneider Pál cipész, 

Ábel Györgyné szövőnő, Horváth Csaba vőfély, Kovács István kerámiakészítő, Mesterné Strausz Emőke népdalkarvezető, 
Urbán Dániel táltos hagyományőrző, Zsalakó Istvánné csuhészobor-készítő. 

Hobbi: Gerst Jánosné Wéber Mónika foltvarró, Markovicsné Horváth Mária gobelinkészítő, Rónai Ferenc galambász, 
Rumbach Tibor galambász, Huszákné Kisbocz Dalma virágkötő, Heszler Dominik fémműves, 

Patyi József bányászereklyék gyűjtője, Papp Károly baritonista és kanáritenyésztő. 
Közéleti személyiségek: Bartókné Ehreth Anita, Berényi Zoltán, Bocz József, Farkas Tamás, Fábián János, 

Kocsisné Nagy Margit, Lobodáné Somlai Erika, Heiszler Istvánné, Huba Csaba, Ruzsicsics Ferenc, Szőts Rózsa, 
Taar Ilona, Vókó Tamás, Walter József.
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    Bálint Gyula festőművész

Aradon született 1884-ben. 1911-től látogatta a Képzőművészeti 
Főiskolát. Mesterei: Edvi Illés Aladár, Szinyei Merse Pál, Révész 
Imre és Székely Bertalan voltak. 1915-től a háború végéig katonai 
szolgálatot teljesített. 1919–1926 között – váltakozva – Aradon, 
Párizsban és Budapesten élt. 1926-ban feleségével Egyiptomba 
ment, és hosszú ideig Alexandriában dolgozott. Megrendelői 
közé tartozott Faruk egyiptomi király is. 1948-ban tért haza. 
Hirden telepedett le. A homokbánya melletti malomépü-
letben élt és alkotott. Innét később, mert a bánya terjeszkedése 
miatt otthonát kisajátították, Pécsre, egy aranyhegyi présházba 
költözött. Impresszionista stílusú tájképeket, portrékat és 
zsánerképeket készített. Számos kiállítása volt Egyiptomban, 
Erdélyben és Magyarországon. 1956. november 12-én infarktus 
következtében halt meg. Földi maradványai 1996-ban a pécsi 
köztemetőben díszsírhelyet kaptak. Örök álmát Kuti László szob-
rászművész rózsaszín márványból készült női torzója vigyázza.

1931. január 25-én született Hirden, a ma Zengőnek nevezett 
utca 75. szám alatti házában. Domanovszky Endre, Hincz Gyula és 
Kmetty János tanítványaként 1953-ban végzett a Képzőművészeti 
Főiskolán, majd pár év múlva az ELTE geometriai szakán is diplomát 
szerzett. 1960–1974 között az Iparművészeti Főiskola, 1974-től 
Képzőművészeti Főiskola tanáraként dolgozott. 1986-tól 1990-ig 
a festészeti tanszék vezetője volt. Műveit geometrikus és absztrakt 

formák, valamint gazdag színvilág jellemzik. 1969-től Szigligeten 
is alkotott. Az itt szerzett benyomásai alapján készített művei okán 
– példaképe, Egry József mellett – joggal hívható a Balaton festő-
jének. Munkásságát több kitüntetéssel, egyebek között Munkácsy 
Mihály-díjjal (1969, 1972), a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével (1994) ismerték el. Budapesten, 2008. május 
27-én halt meg. Hamvai a szigligeti temetőben nyugszanak.

    Lattner János papírkészítő mester

1820-ban telepedett le Hirden, miután a pécsi papírmalom megszűnt, ahol korábban mesterlegényként dolgozott. A hirdiek által Dénes-
malomként ismert malmának létesítésében nagy szerepet játszott a házasságából származó jelentős összegű öröksége. Az itt készült 
pompás minőségű író- és nyomópapír messze kiemelkedett a kor finom papírjai közül. Méltó versenytársa volt a legjobb osztrák és angol 
papíroknak. Papírjait Pécs város tanácsa és a megyei kancellária mellett elsősorban Knezevich lstván pécsi nyomdája, továbbá Weidinger 
János pécsi könyvkötő és papírkereskedő használta fel. A hirdi halotti anyakönyv 1831. november 12-i bejegyzése szerint „Lattner János 
mester elhunyt a hirdi papírmalmában, amely „Hird ad Ecclesiam”, tehát a templomhoz közel, a falun kívül állt.

    Törtely Fülöp gyáriparos, gyáralapító

A XX. század elején az Alföldről került Baranya megyébe. Az első világháború előtt és alatt Pécsett, a tanult szakmájában, lakatosként 
különböző üzemekben dolgozott. A háború után Hirdre költözött, ahol önálló vállalkozásba kezdett. Fűrészüzemi tevékenységéből, majd 
később a kazalozók gyártásából származó tőkéjéből kenderfeldolgozó gépeket vásárolt. Hirdi kendergyára – a későbbi Pécsi Kenderfonó- 
és Szövőipari Vállalat – 1928-ban kezdte meg tevékenységét.

    Huba János pedagógus

A vasasi iskola kiváló pedagógusa 1945-től a helyi zenei élet és 
oktatás meghatározó személyisége volt. Alkotó területe az okta-
tásban és környezete fejlesztésében egyaránt a daltanítás 
és zeneoktatás volt. Kiváló ismerője volt a híres Kodály mód-
szernek, hitte a hallás fejleszthetőségét, a zene megszerettetését. 
Az ő idejében virágzott a vasasi iskolások karénekes szereplése, 
felléptek az Éneklő Ifjúság rendezvényein, szerepeltek a szín-
házban, a rádióban és a pécsi Liszt Teremben. Közel öt évig élt az 
általa irányított szalonzenekar, amely rendkívül magas színvonalon 
szórakoztatott, színesítette a vasasi, pécsi és más környékbeli 
rendezvényeket. Kimagasló képességei voltak a hangszereléshez.  
A hangszerszólamokat úgy tudta átírni, hogy azt a kisebb képzett-
ségű zenészek is játszani tudják, mégsem sérült a mű hangzása. 
1967-től igazgatóhelyettes, majd a vasasi iskola igazgatója lett, ám 
erről lemondva visszavonult az ő igazi területére, a hangszerelés, 
 a karvezetés, zeneszerzés, és a gyerekekkel való közvetlen foglalko-
záshoz. Saját szerzeményét, a rendkívül dallamos és értékes 
mesejátékot 1956-ban mutatták be Álomvilág címmel, nagy sikerrel. Szolfézsoktató tevékenységét hosszú évtizedekig tovább 
folytatta a Kontrasztok Zeneiskolában. 95 éves koráig megőrizte szellemi és testi frissességét, széles körű érdeklődését és a zene végtelen 
szeretetét. Halálával Vasas szegényebb lett, mert elvesztett egy nagy pedagógust, egy értékes, rendkívül bölcs, nagy tapasztalatú mentort.

Gerzson Pál festőművész
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    Feld János pedagógus

A Vasasi Általános Iskola egykori közkedvelt biológia–földrajz szakos tanára volt 
a hatvanas évektől több évtizeden át.
Volt tanítványa, Huba Csaba így emlékszik vissza rá: 
„A sok-sok gyermekkori emlék, ami a személyéhez kötődik, és amit neki köszön-
hetünk: a meghatározó élményt jelentő iskolai kirándulások a Cserkészparkba,  
a Duzzasztóhoz, a Köves-tetői turistaházhoz, Dervendbe, Józsefházára,  
a Hármas-hegyre és a Zengőre. Tőle tanultuk meg a természet szeretetét és 
alapvető összefüggéseit, az állat- és növényvilág ismeretét. Megértette 
velünk, hogy milyen hatalmas, egyedülálló érték a Hármas-hegy déli napsütötte 
oldalán virágzó bánáti bazsarózsa, és hogy az illatos hunyort sem szabad lesza-
kítani. Kezei alatt sikerült bepillantást nyerni a kertészkedés alapismereteibe, 
tőle sajátíthattuk el, hogyan kell növényeket, fákat ültetni, gondozni, metszeni.  
Ő avatott be bennünket a növények rendszertanába, a növényvilág törzsekbe, 
osztályokba és fajokba sorolásának rejtelmeibe. Tanítványai közül bizonyára azért 
választottak sokan mezőgazdasághoz közeli szakmát felnőttkorukra, mert sikerült 
felkeltenie az érdeklődést a természet szépségei iránt. Ő ismertette meg velünk 
hazánk tájegységeit, földrajzi adottságait. Az a tanár volt, aki fáradhatatlanul végezte 
az iskola parkosítását és annak hosszú éveken át történő fenntartását. Elismert 
szaktekintély volt. Ma szinte elképzelhetetlen, hogy a Viktória-telepről legin-
kább gyalog járt az iskolába. Ma is látom, amint reggel a vasasi rét felől méteres, 
fürge léptekkel siet az iskola felé, hóna alatt egy kötegnyi, az úton szedett, 

biológiaórai szemléltetésre szánt növénnyel. 
A tanítás után még estig számtalan teendője 
volt az iskola körül. Kitartása, szorgalma 
csodálatra méltó volt. Tele volt energiával, 
tervekkel. Gyerekként úgy láttuk, ő soha 
nem tud elfáradni.” A Parcsinban található 
iskolai gyakorlókertet, ami Feld-kert néven 
került be a köztudatba, évtizedekig az ő 
irányításával gondozták a gyerekek. A tanár 
úr betegsége miatt pár évig gondozatlanul 
maradt telket a Napüdvözlet Egyesület 
vette szárnyai alá, és sok munkával 
kiirtották az elburjánzott növényzetet, vete-
ményeskertet alakítottak ki, gyümölcsfákat 
ültettek. A kert megálmodója tiszteletére 
emléktáblát avattak. Remélhetőleg most 
már régi szépségében tündökölhet a kert, és  
a helyi diákok sosem felejtik el a tanár úr nevét. 

    Kabar Ferenc pedagógus 

1915-ben született Vasason, bányászcsalád ötödik gyermekeként. 
Hamar elvesztette édesanyját, így legidősebb nővére nevelte fel, ezért 
csak szegénységi bizonyítvánnyal tudta tanulmányait folytatni, és 
kántortanító lett településén. 1939-ben megnősült, feleségével, Suha 
Ilsével egy gyermekük született. 1952-ben irányításával vált a vasasi 
általános iskola Baranya megye legjobb iskolájává. Ebben az évben 
kiváló tanítói címet vehetett át a Parlamentben. Sokszor tartott 
természettudományos előadást a bányász kultúrotthonban, 
melyet a településen lakók szívesen hallgattak. A kultúrotthon 
első felújításában vezető szerepet töltött be, mint gazdasági vezető. 
Nyugdíjaztatásáig a Városi Tanács Művelődési osztályának vezető 
helyetteseként tett meg mindent a település fejlődése érdekében. 
Szabadidejében kedvenc tevékenysége az olvasáson kívül a sző-
lőművelés és a vadászat volt. 1977 tavaszán még sok tervet maga után 
hagyva hunyt el, élő tanítványai emlékét még a mai napig őrzik.

    Märcz Róbert testnevelő tanár, sporttörténész

1939-ben született, magyar–orosz, majd testnevelő szakon 
diplomázott. Több általános iskolában tanított, többek közt a 
somogyi-vasasi általános iskolában is. Majd a Polgármesteri 
Hivatal sportcsoportjának főtanácsosa, később csoportvezetője 
lett. Atletizált 10 km gyaloglásban. Nagyon sokoldalú sportember 
volt. Az évek alatt volt atlétaedző, labdarúgóedző, természet-
járó túravezető, gyorskorcsolyaedző. A short track (rövidtávú 
gyorskorcsolya) szakág edzőbizottság vezetője, a válogatott csapat-
vezetőjeként is jeleskedett. Komoly érdemei vannak a gyorskorcsolya 
utánpótlás-nevelésében, mint nevelőedző. Kezei közül került ki 
Telegdi Attila jelenlegi gyorskorcsolya-ágazati sportigazgató.
Több, hiánypótló, sporttörténeti könyv szerkesztője, szerzője. 
Pécs sportértékeinek megőrzésében, népszerűsítésében, évtize-
deken keresztül végzett kimagasló tevékenységéért, valamint a több, 
hiánypótló, sporttörténeti könyv szerkesztőjeként megvalósított tevé-
kenysége elismeréseként 2013-ban Tüke Jubileumi Emlékéremmel 
jutalmazták. Névadója az évente megrendezésre kerülő Vasasi Märcz 
Róbert Nemzetközi Gyaloglóversenynek. 
Diákjai nagy szeretettel és tisztelettel emlékeznek a 2012-ben elhunyt 
kiváló pedagógusra.

Feld János tanítványaival a régi iskola udrarán
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    Kistamás Gyula 
pedagógus, kultúrház igazgató

1923-ban született Szabolcsfaluban. A tanulmányai befejeztével 
történelem–magyar szakosként kezdett Vasason tanítani, és egész 
nyugdíjazásáig itt élt. Történelemóráit mindenki nagy érdeklő-
déssel figyelte, hiszen a történelmi események szinte megjelentek 
az órái alatt. A katedrán állva egyedül megelevenített, sőt 

eljátszott háborúkat, forradalmakat. Tanítványai állandóan 
olvasó pedagógusként emlékeznek rá, akit mindig könyvvel 
a kezében láttak. Sokat járta a természetet, kedvenc helye  

a Kiserdő volt. Évekig volt az iskola igazgatóhelyettese, később, 
az ’50-es években lett a Bányászotthon kulturális igazgatója. 

1996-ban hunyt el. Emlékét tanítványai mélyen a szívükben őrzik. 
Méltó megemlékezésként a Vasasért Egyesület könyvtárat 

nevezett el róla, mely a ma is az ő nevét viseli. 

    Dr. Jéki László fizikus

1942-ben született Pécsett. Az alapfokú iskolát Vasason végezte el. Az ELTE fizikus szakán vég-
zett. 1975-től a fizika tudomány kandidátusa. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az 
ún. kettős hasadási küszöb paramétereinek feltárása terén.
Végzettsége fizikus volt, de tudománynépszerűsítő tevékenysége folytán lett ismert ország-
szerte.  A Mindentudás Egyetemének rendszeres előadója volt. A Fizikai Szemle, a Magyar 
Tudomány, a Műszaki Élet szerkesztőbizottságának tagja volt éveken át, valamint lexikonok szá-
mára írt és fordított különböző témákban természettudományos tárgyú szócikkeket. 2005-ben 
munkássága elismeréseképpen megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, 
de életében több díjban, elismerésben részesült.
Számunkra különösen értékes tudománytörténeti és -népszerűsítő tevékenysége, ugyanis ő írta 
meg szülőfaluja, Vasas bányászattörténetét, amely minden bizonnyal Árpád-kori vasbányáiról 
kapta a nevét, és valószínűsítette a korabeli bányák helyét a Vasasok Vasason. Vasbányászat 
és vaskohászat a középkorban című munkájában. 

Ihletője és támogatója volt a vasbányászatot megörökítő emlékműnek Vasason. 2009-
ben hosszú betegség után veszítettük el e közismert, nagy tudású, közvetlen embert, aki tovább 
öregbítette és hallhatatlanná tette munkájával szülőhazája hírnevét. 

    Tölgyes Lajosné, Csobány Erzsébet 
a legtovább élt ember

Az utóbbi idők legidősebb helyi lakosa, aki 104 évet élt meg. Ezzel  
a hosszú élettel mindenképpen kiérdemelte, hogy neve fennma-
radjon, és a hosszú, kiegyensúlyozott élet szimbólumává váljon 
a környéken. De más megközelítésben is sokan örömmel emlékeznek 
vissza rá. Ő volt hosszú évtizedeken át a Pécs-somogyi Általános Iskola 
és a környék legelismertebb szakácsnője. Bátran mondhatjuk, hogy 
Erzsi néni konyhája működése során szinte fogalommá vált, szaktu-
dásának kiválósága hiteles mérték, minta lett az őt követő környékbeli 
szakácsgenerációk számára. De a zörgő kések, villák, csörömpölő 
tányérok, kongó lábasok és fazekak hangzavarában, a fortyogó ételek 
gőzei nemcsak az ízek varázslóját rejtették, hanem az embert is, aki főleg 
a háború utáni nehéz években mindig kész volt a rászorulók, elesettek 
megsegítésére. Akik aktív korban is ismerték őt, elmondhatják róla, 
hogy személye, veleszületett szakácsnői tehetsége, munkájának elhiva-
tottsága mindig mély gyerekszeretettel, meg nem alkuvással párosult.  
Így lelkének kincsévé vált az az öröm is, amit másoknak adhatott.Kistamás Gyula sírja a Vasasi temetőben

    Weise Keresztély Sámuel pedagógus

A dán–magyar szülőtől származó vasasi pedagógus a történelem viharai köze-
pette is megőrizte magyarságát, pedig behódolhatott volna, maradhatott volna 
osztrák földön, de ő inkább Magyarországot választotta, még azon az áron is, 
hogy szüleit nem láthatta többé. 1920-ban telepedett le Vasason, és kezdte 
meg tanítói tevékenységét. 
Ritkán mosolygó, keveset beszélő, szigorú ember volt. Az iskola, a gye-
rekek mindennél előbbre való volt számára. Nemcsak tanított, nevelt 
is. Vitte őket kirándulni, táborozni is. Nevéhez fűződik a 278-as 
turul cserkészcsapat megalapítása. A ma már sajnos nem létező 
Cserkészparkban vidám majálisokat, ünnepségeket tartottak.  A kul-
túrház életében is jelentős szerepe volt egy ideig. Majd a rendszerváltás 
után a zöld nyakkendőt pirosra, a „Jó munkát!” köszöntést „Előre” szóra 
cserélte, és folytatta nevelő tevékenységét.
1964-ben ment nyugdíjba, de még ezután is gyakran hívták helyettesíteni 
vagy napközit vezetni. Munkáját az állam is elismerte, többet közt kiérdemelte 
a Munka Érdemrend bronz fokozatát, a Kiváló Pedagógus és az Érdemes Oktató 
kitüntetéseket. A tisztelt és szeretett Samu bácsi 43 évet töltött a vasasi katedrán, 
így taníthatta a nagyszülőket, szülőket és unokákat is. 
(Korcsmárné Weise Klára írása alapján)
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    Pernecker István munkásmozgalom hőse 

A helyi munkásmozgalom meghatározó alakja volt a 19. sz. elejétől 
a II. világháborúig.
Munkáscsalád gyermekeként, nehéz gyerekkor, korán elvesztett 
édesanya és idegen ország után Somogyban telepedtek le. 
A ’20-as, ’30-as években a bányásztelepüléseken egyre szerve-
ződtek a szakszervezetek, munkástanácsok. Ezekben aktívan részt 
vett. Sztrájkokat, munkásgyűléseket szerveztek, röpcédulákat 
gyártottak. A helyi munkások szószólója lett. 1917-től a bánya-
munkások országos szövetségének helyi csoportjait fogta össze. 
Az 1923-as szabolcsi népgyűlésen megválasztották jegyzőnek.
Makacsul bízott abban, hogy a demokráciának el kell jönnie. Nem 
félt a megveretéstől, üldözéstől.
1937-ben részt vett a pécsi bányászok nagy sztrájkjában, melynek 
szomorú vége a csertetői csendőrsortűz volt. Ezért munkahelyéről 
elbocsájtották. Belgiumban próbált boldogulni, de lebetegedett, 
hazajött és alkalmi munkákból élt. 
Újra belevetette magát a mozgalmi életbe, amely a sztrájk után tel-
jesen szétesett. Szociáldemokrata összejöveteleken tájékoztatták 
a megjelenteket a mozgalom helyzetéről, bár tilos volt minden 
szervezkedés, üldözték a munkásszervezeteket. 
Szociáldemokrata pártot szerettek volna alakítani és elismertetni  
a szakszervezetek működését. Újabb sztrájkmozgalmat szerveztek, 
megünnepelték március 15.-ét, helyi szervezetek alakultak. Ennek 
a biztató kezdetnek a német megszállás vetett véget. Az elnyomás 
egyre brutálisabb lett. A nyilas hatalomátvétel után letartóztatták  
a munkásmozgalmi aktivistákat.
1944-ben bebörtönözték Perneckert is, és a dachaui koncentrá-
ciós táborba hurcolták, ahonnan már sajnos nem tért vissza. Egy 
vonatból kidobott képeslap jelzi csak, hogy ő sem tudta, hová 
viszik és mi vár rá. 
Rendíthetetlen hite a demokráciában és félelem nélküli élete pél-
daértékű. A munkásosztályért tett cselekedeteiért a helyi lakosság 
hősként tiszteleg előtte minden évfordulón. Somogyban utcát és 
úttörőcsapatot neveztek el róla. 
Életútját Vókó János és Hámori Istvánné helytörténészek dolgozták 
fel. 2014-ben a bányászmártírok tiszteletére tartott emlékünne-
pély keretében a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület Irodalmi Köre méltóképpen megemlékezett a somogyi 
hősről.

    Vókó János pedagógus, helytörténész

1940. december 8-án született Somogyban. Ide járt iskolába, majd a Tanárképző Főiskola magyar–
történelem–rajz szakán szerzett diplomát. A főiskola elvégzése után, 1963-ban Somogyra került 
tanítani, és haláláig itt dolgozott. Hívták sokfelé, de ő ragaszkodott a szülőföldjéhez. Útjára indította 
a költészet napi szavalóversenyt, a Kazinczy szép kiejtési versenyt, melyek városi szintűek voltak. 
1975-ben a pécs-somogyi iskola igazgatója lett. Kollégái tisztelték, szerették, a gyerekek rajongtak 
érte. Tanórái emlékezetesek maradtak még a mai ötvenéves korosztály számára is. Nem csak oktatott, 
elsősorban a saját példájával nevelt. Olyan iskolai légkört teremtett, amelyben a gyerekek szerettek 
iskolába járni. Vallotta, hogy minden gyereket a saját képességeinek megfelelő szintjére kell eljuttatni. 
Volt tanítványai kérésére felélesztette az iskolai irodalmi szakkört – már felnőttekkel –, akik a település 
minden rendezvényén, ünnepélyén színvonalas műsort adtak. Feldolgozta József Attila, Radnóti Miklós 
életét, költészetét. Elkészítette a Pécs irodalmi emlékhelyeit bemutató hangosított diaműsorát, melyet  
a város több iskolájában is bemutatott. Számtalan megemlékezés, műsor, beszéd köthető nevéhez. 
1990-ben, a rendszerváltás után alapította meg a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesületet, mely összefogta a település kulturális és sportéletét, melyből számos civil szervezet jött 
létre. Ő indította útjára a Somogyi Tükör című helyi újságot és tervezte meg Somogy címerét. Az 
egyesület vezetőjeként visszaszerezte a település eredeti nevét, a Somogy nevet. Több cikluson 
keresztül vezetője volt a pécs-somogyi részönkormányzatnak, s aki hozzá fordult segítségért, nem 
távozott üres kézzel. Egész pályafutása alatt makacsul őrizte a lelke mélyében rejtőző hazai dombok, 

dűlők múlhatatlan szeretetét. Így születhetett meg több időszaki kiállítás után a XIX. sz. végi, XX. sz. eleji falusi életet megörökítő állandó 
Helytörténeti Múzeum, a bányászmúltat őrző Bányászati Múzeum, valamint az iskola 100 éves évfordulójára készült Iskolatörténeti Múzeum.  
E három múzeum anyagából időszaki kiállítás nyílt a Várostörténeti Múzeumban, valamint a Zsolnay-negyed E78 termében. 2006-ban 
a település 600 éves évfordulóján jelent meg a Pécs-Somogy történetét feldolgozó monográfia, mely Hámori Istvánnéval végzett több 
évtizedes közös gyűjtőmunka eredménye. Munkásságának elismerését több kitüntetés is jelzi, mint a Baranya Honismereti Egyesület 
Oklevele, Pécs Város Érdemes Pedagógusa, Pedagógus Aranydiploma, Pécs Város Közművelődési Díja.

Hámori Istvánné pedagógus, helytörténész

A somogyi születésű bányászcsaládból származó Eta nénit mindenki ismeri Somogyban. 
Itt tanított 45 éven át, ebből 15 évig igazgatóhelyettes is volt. Történelemtanárként 
már a kezdetektől fogva indíttatást érzett szülőfaluja múltjának felkutatására, megis-
merésére. Több évtizedes kitartó gyűjtő és kutatómunka során munkatársával, Vókó 
Jánossal létrehoztak három önálló kiállítást, egy bányászatit, egy néprajzit 
és egy iskolatörténetit. Honismereti szakkört indított a diákok számára 1973-ban, 
azzal a céllal, hogy segítse a  gyerekek nemzeti azonosság és magyarságtudatuk kiala-
kulását. A település 600 éves évfordulója alkalmából megjelentették gyűjtőmunkájuk 
eredményét, a Somogy története című monográfiát, mely minden helyi háztartásba 
eljutott. Munkája elismeréséül megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést,  
a Pedagógiai Szolgálati Érdemrendet, és Pécs Város Közművelődési Díját. 

Pernecker István sírja a somogyi temetőben
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Inci nénit nemcsak pedagógiai munkássága, de több cikluson 
keresztül végzett képviselői tevékenysége kapcsán mindenki 
ismeri Vasason. Ma is itt él, szülőfaluját sosem hagyta el. 1942-
ben született Vasason. Szüleit sajnos korán elvesztette, nagyanyja 
nevelte fel. A vasasi iskolában tanult. Elvégezte a tanítóképző főis-
kolát, majd a magyar–történelem szakot. Később filozófiát is tanult, 
mert mindig érdekelték az élet nagy dolgai, szeretett elmélkedni, 
egészen mélyre hatolva a gondolatok sűrű erdejében. A ’60-as 
években kezdte a tanítást Vasason. A fiatal és törekvő Inci néninél 
a rend, a csend, a kiszámíthatóság, a tudás mindenhatósága, és  
a végtelen, sugárzó és tapintható szeretet bejárta a tantermek 
falait és a tanítványai szívét. Megszámlálhatatlanul sok gyer-
meket indított el a pályáján, adott motivációt, csiholt 
érdeklődést, segített, támogatott, dolgozott éjt nappallá 
téve a gyermekekért. Pécs városa felkérte, hogy legyen  
a városi szakszervezet első embere, de erős lojalitása és a csa-
ládja iránti mély szeretete azt mondatta vele, hogy ne vállalja el. 
Később azonban Pécs Város Oktatási Bizottságának az élére állt, 
és ezzel közvetett módon segítette és támogatta az iskolákban 
folyó értékes pedagógiai munkát, biztosította a jogszerűséget, 
élére állt a nevelési-oktatási folyamatoknak, hogy azok minél 

Létezik egy szakma, amit nem tanítanak iskolákban, csak a mes-
terektől lehet elsajátítani a fortélyokat. Egy szakma, amihez sok 
adottság kell, bírni kell a magasságot, bírni a hideget és a meleget, 
és az sem árt, ha jó kézügyessége van az embernek és egy kis 
művészérzék meg aztán igazi mesterré teszi az inast. Bilonka 
István felsőfokú építész végzettséggel rendelkezik. Kezdetben 
másodállásban végzett bádogosmunkákat, majd 1983-ban mes-
tervizsgát tett. Megszállottsága és elhivatottsága eredményeként 
fokozatosan fejlődött kis vállalkozása jelentős céggé. Az első 
templomtorony javítása a kistótfalusi templom volt. Kezdetben 
másodmagával dolgozott, később a bányabezárások idején több 
bányász is kénytelen volt szakmát váltani, így alakult ki a mai 
napig összetartó csapat, akik már több mint 25 éve együtt dol-
goznak. Legnagyobb létszámuk 12 fő volt, ekkor 40-50 tonna 

Tóth Mihályné pedagógus, helyi képviselő

hatékonyabban és eredményesebben valósuljanak meg. Valami új, 
valami más, valami jó és emberi szülessen. Az iskolában az akkor 
nagyon erős szakszervezetek bízták meg a kollégák érdekeinek 
védelmével, amit hathatósan és termékenyen végzett. Közben az 
áldásos tanítói, tanári, igazgatóhelyettesi, majd igazgatói munkál-
kodása mellett felkérték a vasasi emberek képviseletére. Elindult 
az önkormányzati választásokon, és négy ciklust végigküzdve dol-
gozott és cselekedett a vasasiakért. Az ő ideje alatt megváltozott  
a három település arculata, mindenhol a virágzó és építő gondolatok 
mentén felújítások, építkezések, karbantartások, szervezések, 
hagyományok, ünnepek sokasága indult el. Megújultak az utak,  
a közterek, új buszmegállók, játszóterek, óvodák épültek, iskolákat 
újítottak fel. Bevezették a gázvezetéket minden család udvarába, 
elindult a közfoglalkoztatotti program, kiépült a településrészi 
polgárőrök védelmi szolgáltatása. Mindhárom településrészen 
megmaradtak a bányászattal kapcsolatos értékek és hagyomá-
nyok, e köré ünnepek, megemlékezések, ünnepélyek, avatások, 
emlékkönyvek, emlékművek kerültek átadásra. Egyszerre vezette 
és irányította a három iskolát, a vasasi, a hirdi és a somogyi 
iskolákat, és a három részönkormányzatot. Inci néni most  
is Vasason él, és nyugdíjaséveit szeretett családja körében éli.

Bilonka Isván díszműbádogos

lemezt használtak fel évente. Jelenleg négyen vannak, de így is 
4 tonna alapanyagot dolgoznak fel minden évben. Ezzel a remek 
csapattal több építőipari nívódíjat is megszereztek, „Az év tetője 
pályázat”-on is nyertek. Legtovább, kb. 6 évig a pécsi székes-
egyházon dolgoztak, de ez volt az egyik legnagyobb alapterületű 
és a legmagasabban végzett munkájuk is. Hasonló nagy munkájuk 
a Pannonhalmi Apátság tetőfedési munkálata volt. Csak az 
ország határain belül vállalnak munkát, bár többször hívták őket 
külföldre is. A műhely egyik büszkesége, hogy a legelőször készült 
torony is hibátlanul szolgál, és még egyetlen munkájukat sem érte 
reklamáció. A mester 2010-ben Podmaniczky-díjat kapott város-
védő, templommentő, örökségvédelmi tevékenysége elismeréséül. 
Szaktudásával a bádogosmunkák tervezési és kivitelezési szabá-
lyai szakkönyv kidolgozásában is aktívan közreműködött. 
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Legendák, anekdoták
A somogyi farkas története

1952 telén történhetett az eset. A somogyiak körében járt egy 
szóbeszéd, miszerint az erdőben többször találtak olyan dögöket, 
amelyeket hátulról támadhatott meg egy ragadozó. Néhányan far-
kasféle állatot is látni véltek az erdőben. Meg is beszélték a helyi 
vadászok, ha újra látja bárki, kilövik. Akkoriban disznóvágáskor 
gyakran használtak fel vaddisznóhúst is a disznóságok készítéséhez. 
Lukács János és Vollár József egy reggelen elindultak vaddisznóra 
vadászni. Amikor a Hármasbüki-forrásnál jártak, meglátták az 
eddig csak legendaként emlegetett farkast. Rögtön tudták, hogy 
nem akármilyen állattal van dolguk, nagyobb, erőteljesebb volt, 
mint egy átlagos farkas. De nem tétováztak, Lukács meghajtotta 
a vadat, Vollár pedig lőtt. Le is terítette a nagy ragadozót. Kocsira 
tették a tetemet, és elvitték Lukácsék házához. Hamar híre ment, 
micsoda különleges zsákmánnyal tértek haza a vadászatból, cso-
dájára is jártak a falubeliek, mindenki megnézte, aki tehette, és mind 
egyetértettek abban, hogy különleges állattal van dolguk, nem egy 
átlagos farkassal. Fel is vették a kapcsolatot a Természettudományi 
Múzeummal, ekkor még nem volt Pécsett ilyen intézmény. Így fel-
került Budapestre az állat. Tudósok megállapították, hogy nem 
idevalósi farkas, hanem uráli. Ezért különbözött annyira a közön-
séges farkastól. Természetrajzi ritkaság lett a somogyi farkasból, és 
ki is állították a budapesti Természettudományi Múzeumban. Amikor 
Pécsett is megépült a Természettudományi Múzeum, az akkori igaz-
gató utánajárt a helyi érdekességeknek, és ekkor talált rá a somogyi 
farkasra. Szerette volna a pécsi múzeumban kiállítani ezt a külön-
leges példányt, de a pestiek nem adták. Ezért kénytelen volt peres 
eljárás által visszaszerezni az állatot. Így került a helyi látogatóság 
elé a mi farkasunk. Senki nem tudja, hogyan került erre a környékre 
az állat, de sem előtte, sem utána nem láttak ilyen ragadozót a 
környéken. De nem csak a farkas járta meg a kálváriát, hanem az 
őt leterítő vadászok is bajba kerültek az eset miatt. Az akkori rend-
szer nem nézte jó szemmel a parasztok tevékenységeit, és minden 
alkalmat megragadtak, hogy megvádolhassák őket valamivel. 
Golyós puskát sem tarthattak. Ez remek lehetőség volt arra, hogy 
Lukácsot perbe fogják, miszerint az állat golyós puskával lett meg-
lőve és biztosan ő lőtt. Barátja, Vollár nem volt paraszt származású, 
esküvel vallotta, hogy ő húzta meg a ravaszt a saját fegyverével. Így 
Lukácsot kénytelenek voltak elengedni. 

Természetrajzi ritkaság lett a somogyi 
farkasból, és ki is állították a budapesti 
Természettudományi Múzeumban.

A somogyi farkas jelenleg a pécsi 
Természettudományi Múzeumban látható
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Szent Borbála

Szent Borbála neve igen ismert településeinken, mert a bányászok 
védőszentjeként gyakran emlegették a föld alatt dolgozók. A helyi 
bányász egyesület is az ő nevét választotta névadójául. Ezért úgy 
gondoljuk, minden helyi lakosnak illendő ismernie Szent Borbála 
történetét. Szent Borbála kb. a 3. században élt a Római Birodalom 
fennhatósága alatti területen. Ebben az időben még üldözték  
a kereszténységet, ezért pogány apja egyetlen gyermekét féltve egy 
toronyban nevelte jólétben, de rabságban. Ám a tiltás ellenére az okos 
lány megismerkedett a keresztény tanításokkal, és titokban felvette 
a keresztény vallást. Ennek bizonyítására kétablakú tornyára egy 
harmadikat vágatott, hogy emlékeztesse a szentháromságba vetett 
hitére. Mikor hazatérő apja ezt meglátta, iszonyú haragra gerjedt, 
és dühében meg akarta ölni a lányt, akinek sikerült elmenekülnie, 
de elárulták és elfogták. Kegyetlenül megkínoztatták, de Borbála hű 
maradt a hitéhez. Újabb és újabb csodák történtek. Éjszaka fény-
nyel telt meg a sötét börtön, sebei minden reggelre begyógyultak 
és a fáklyák, amelyekkel kínozni akarták, kialudtak, mielőtt hozzá-
érhettek volna a testéhez. Ruhátlanul kipellengérezték volna a város 
piacán, de a földből felszálló köd és az égből leszálló felhő ruhaként 
elfedte testét. Végül lefejezésre ítélték. Kegyelten apja maga hajtotta 
végre az ítéletet, de tette nem maradt büntetlenül. Mikor hazafelé 
tartott, villám sújtotta halálra, és elemésztette testét. Borbálát egy 
keresztény temette el a vele együtt lefejezett Juliannával együtt, akit 
Isten társnőnek adott mellé. Sírja csodák színhelye lett. A keresz-
tény kultúrában a tizennégy segítőszent egyike, a hívők a mai napig  
a készületlen halál elleni oltalmazónak tekintik, hasonló okokból 
a villámcsapás és a tűzvész ellen is imádkoznak hozzá, a vészha-
rangokra általában rávésték a képmását is. A magas torony miatt, 
melyben raboskodott, védőszentjükként tekintenek rá a kőművesek 
és építőmesterek, de a tüzérek és a bányászok is, akik a hirtelen 
halállal és a súlyos sebesüléssel szemben remélnek tőle védelmet, 
és hozzá imádkoznak az életük megóvásáért.

Víz hozta harang

A hirdiek legrégebbi harangja, mely 1735-ben készült, ma is 
megvan, az ófaluban, az egykori iskola melletti haranglábnak neve-
zett harangtoronyban található. Használaton kívüli harang. Teste  
a Szentháromságot és a Jó Pásztort ábrázolja. Fenti részén koszorús 
disz látható. Átmérője 26, magassága 20 cm. A harangot Berényi 
Zsigmond pécsi segédpüspök 1736. szeptember 9-én szentelte fel 
Pécsett. A kisharangról Bereck János plébános 1917-ben egyebek 
között a következőket jegyezte fel: „A harangocska eredetét homály 
fedi, a nép nagy ragaszkodással csüng rajta. Állítólag egy árvíz hozta 
volna ide a régmúlt időben, de erről írásos adatok nincsenek.” A víz 
hozta kisharang története talán mégis igaz lehet. A monda lehetséges 
magyarázata. Egy meghatározhatatlan napon a vihar az Öreggátként 
ismert patak közelében álló, rossz állapotú temetői haranglábat fel-
döntötte. A több napig tartó kiadós eső a harangocskát az őt tartó 
faállvánnyal (vagy annak egy részével) együtt a megáradt patakba 
görgette (de az is lehet, hogy a természeti erők hatására rögtön  
a patakba esett), onnét aztán a víz a mostani helyének közelébe 
sodorta. A harang számára a harangtartó állvány anyaga és mérete 
biztosította a vízben való fennmaradást és a továbbvitelt. Szinte kizárt, 
hogy a harang a leírt módon jutott oda, ahová. Egész egyszerűen 
átvitték az egyik helyről a másikra. A történetnek mégis lehet valós 
alapja. Az elmúlt századokban Hirden több malom is működött. (Ma 
is ismertek: az Alvári-, a Dénes-, a Schmidt- stb. malmok.) A malmot 
a patak vize működtette. A malomban folytatott tevékenységből 
haszon származott. A haszonból nemcsak megélhetésre, hanem 
harangra is jutott. A harangot molnár vehette, vagy hatással volt  
a sorsára. (Az ötödik harangról tudott, hogy malomtulajdonos, molnár 
vette. Ha áttételesen is, de valószínű, hogy az ófalu neki köszönheti 
első harangját.) Ennek okán adta, adhatta a nép a „víz hozta” találó 
titulust a kisharangnak, amelynek nem fizikális, hanem átvitt értelme van.

Erzsébet domb

A somogyi Erzsébet-hegy nagyon megihlette a régi embereket, így 
több legenda is fennmaradt keletkezéséről. Az egyik szerint a török 
időkben a pécsi legfőbb török parancsnok barátja rendezkedett itt 
be és templomot építtetett, amely a lerombolt vár és őrtorony anya-
gaiból készült. Állítólag minden aranyból és ezüstből volt. Egy napon 
egy szép asszonyt, akit Erzsébet királynőnek hívtak, de azt nem tudni, 
milyen ország királynője, és annak lányát hozták ide őrizetbe. A szép 
királynőt feleségül akarta venni a pasa, de az váratlanul meghalt. 
A szomorúságot tetézte, hogy nemsokára a lánya és a parancsnok 
fia beleölték magukat a Mosai-kútba. Gyászolt az egész háznép. 
A parancsnok csak bánkódott hol a templomban, hol pedig a kútnál. 
Aztán mikor a törököknek menni kellett, a parancsnoknak sem lehetett 
maradása, de mielőtt elment, szörnyű átkot szórt azokra, akik az itt 
nyugvók békéjét valaha zavarni akarnák. A fürdőben levő kék szemű 
arany vízköpő halat elfordította, hogy azon hideg víz ne folyhasson. 
Majd turbánját megtöltötte földdel, és beszórta a nyitott templomajtón. 
Katonái is így tettek. Estére már semmi sem látszott a templomból 
és az épületekből. Így a föld mélyében egy forró tengerszem kelet-
kezett, melyhez ha lefúrnának, elöntené az egész környéket. Az átok 
fogott is, nem is tudott még senki lefúrni a mélybe, mert annak, aki 

próbálkozott, a szerszáma darabokra is tört, mint például egy Mandelt 
nevű ember, aki maga szerkesztett a világon egyedülálló fúrógépet, 
mégis ripityomra tört a hegy fúrásánál. A bányafeltárások idején itt is 
voltak próbafúrások, de nem találtak semmit. 
Egy másik legenda szerint a vasútépítés idején keletkezett a hegy. 
A 19 század végén, 20. század elején épült vasútvonalon a magyar 
munkások mellett olaszok is dolgoztak. Állítólag ők hordták oda a sok 
földet az építkezések folyamán. 

Az átok fogott, nem is tudott még senki lefúrni 
a mélybe, mert annak, aki próbálkozott, 
szerszáma darabokra tört.
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Lotz Károly: Vágtató Betyár

Megmozdulások-összefogások

Patya és Pacsmag

A két somogyi betyár a szomszédos Romonya egyik elhagyott pincéjében vert tanyát. 
Innen jártak be mulatni a közeli Kulcsos csárdába a Porkoláb réten át. A söntés pultja, 
a kecskelábú asztalok és főleg a kármentő tudott volna csak jókat mesélni ezekről 
a kiruccanásokról. Évek múlva egyik alkalommal váratlanul rajtaütöttek a pandúrok  
a két gyanútlan betyáron, és rájuk gyújtották a pincét. Ők se vették tréfára a dolgot, 
áttörték a támadók gyűrűjét, és a Kulcsos csárdán keresztül a somogyi erdő felé 
menekültek. De az üldözők egyre közelebb kerültek hozzájuk. Valamit tenniük kellett.
Egy kis dombhát egy pillanatra eltakarta őket, ezt kihasználva gyorsan felkapasz-
kodtak egy éppen előttük terebélyesedő hársfára. Kisvártatva már onnan, a fa tetejéről 
szemlélhették elégedetten, hogyan csörtet el alattuk a rászedett pandúrcsapat.  
A Kulcsos csárda mestergerendájába vésett két betyár neve már rég az enyészeté. 
De Patya Imre egy betyárnóta hőseként máig él a somogyi emberek emlékezetében:

„Meggyulladt a romonyai pince, 
Benne égett Patya Imre pénze, 
Benne égett kétcsövű puskája, 
Patya Imre nyolcszeles gatyája.”

Takács István - Fordított világ

Ma már a gyerek veri meg az apját
És nő viseli a férfi kalapját.
Lány udvarol a legénynek,

Sok úr meg kalapot emel a szegénynek.

Pap helyett a baka bibliáz,
Csókról a Katinak a barát magyaráz.

Szűr fityeg az úron, paraszton a bunda, 
A szamár meg beült a minisztériumba.

Nótákat huzat az urakkal a cigány,
És egy rablótól fél tizenkettő zsivány. 

Bakter parancsol a szolgabírónak, 
És a képtelenséget elhisszük valónak. 

A levegőért is fizetjük már az adót,
És futni hagyjuk a leghuncutabb csalót. 
A nap sem süt úgy, mint valaha régen, 
Egyik ember vájkál a másik szemében. 

Hírét sem halljuk már az útszéli csárdának,
Ma már a szalmából is bort csinálnak.
A templom küszöbét a fű benőtte már, 
És a börtön ajtaján ragyog a napsugár.

A faluról csak annyit mondok, 
Bírónak beválasztják a sült bolondot. 

A henyélést fizetik arannyal, 
A verejtékes munkát meg holmi fagarassal. 

Utóbb mi magunk is úgy járunk, 
Hogy mi is a fejünk tetejére állunk. 

A versről: 
Több mint 100 éve kering egy vers a somogyi 
idősek körében, melyet emlékezetük sze-
rint egy somogyi ember, Takács István vetett 
papírra először. Nem tudni, ő volt-e a vers 
költője valóban, de az utókor az ő szerze-
ményének tekinti az alábbi, örök érvényű 
mondanivalóval fűszerezett költeményt.

Stratégiai Partnerségi Együttműködés

A Kodály, Kossuth és Berze Művelődési Házak korábban a pécsi 
önkormányzathoz tartoztak. A helyi civil szervezeti vezetőknek, 
tagoknak 2009 tavaszán jutott a tudomásukra, hogy a vasasi és  
a somogyi művelődési házakat szeretnék kiszervezni, azaz idegen 
kézbe adni azok működtetését, esetleg bezárni, vagy eladni őket. 
Ebbe többen nem tudtak belenyugodni, úgy érezték, hogy tenni 
kell valamit eme nagyfokú igazságtalanság ellen. Így összefogtak 
megmentésükért, hogy gyermekeink és unokáink is élvezhessék  
a művelődési házak szolgáltatásait. 
A szinte országosan is példa nélküli összefogásban szerepet vállaló 
egyesületek a következők: Vasasért Egyesület, Tegyünk Egymásért 
Egyesület, Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, Vasasi Szent Borbála 
Egyesület, Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Pécs-
somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, és a Somogyi 
Iskola Alapítványa. Ezzel egy olyan széleskörű összefogásnak 
adtak példát, amely követendő a mai megosztott világban. 
Politikai nézettől függetlenül, e nemes cél érdekében, érezve 
a nagyfokú felelősséget, vállalták a vasasi Berze, a somogyi 
Kossuth és Kodály művelődési házak működtetését. A fenti 
események hatására a város vezetése a kiszervezésről szóló dön-
tést elhalasztotta, azaz nem kerültek idegen kézre településünkön 
művelődési házaink. Minden bizonnyal ebben óriási szerepet játszott 
az a civil összefogás, amely az érintett civil szervezetek áldozatos 
és komoly munkáját dicséri, azaz megmutatták, hogy egyesüle-
teik milyen munkát végeznek és végeztek, ezáltal nem vállalható 
már fel az önkormányzat részéről az előre „leosztott” forgatókönyv 
alapján történő feladatátadás. A pécsi önkormányzat a Vasasért 
Egyesülettel kötött szerződést a művelődési házak működtetésére. 
Ezt a nem mindennapi nyilatkozatot egy szép, nyilvános ünnepi 
esemény alkalmával 2010. szeptember 6-án írták alá az érintettek.  
Az aláírás után mindhárom művelődési házban kifüggesztették  
a megállapodást. Ezzel az eseménnyel immár hivatalosan is teret 
nyertek erőfeszítéseik, azaz széleskörű civil összefogással 
megmenekültek a művelődési házak. Ez a három településrész meghatározó civil szervezeteit magába foglaló stratégiai partnerségi 
együttműködést jelentette, és jelenti napjainkban is. Innen ered a KoBeKo mozaikszó, azaz Kodály–Berze–Kossuth Művelődési 
Központ, amely ma már részben igaz, mert a Kodály Művelődési Ház üzemeltetését ma már a Pécsi Kulturális Központ végzi, de  
a KoBeKo rövidítés megmaradt  a köztudatban. 
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Wc pumpás tüntetés 

2008. szeptember 11-én, az első őszi közgyűlés napján tiltakozó demonst-
rációt tartott Somogy, Hird és Vasas lakossága a pécsi városháza előtt, mely 
WC-pumpás tüntetés néven vonult be a helyi történelembe. A Vasasért 
Egyesület által kezdeményezett meg-
mozdulás kiváltó oka, hogy született egy 
rendelet, mely arról szólt, hogy a Vízmű egy 
adott éves periódusban azon fogyasztók 
számára postázza – a szennyvízszippantás 

díjával megszámított – csekkeket, akik nem vitették el a vízfogyasztásuk negyven százalékának megfe-
lelő mennyiségű szennyvizet az ülepítőgödrükből. Mindez családonként akár százezres tételt is jelenthet. 
A demonstrálók a Széchenyi térre külön busszal érkeztek, de sokan helyben is csatlakoztak hozzájuk. 
WC-pumpákkal, demonstrálótáblákkal felszerelkezve hamar sikerült felkelteni a járókelők érdeklődését. 
Az előzetes hírverésnek hála, fotósok, újságírók és tv-riporterek fogadták a tüntetőket. Az első megmoz-
dulás sajnos nem járt teljes sikerrel, mert az összegyűjtött követeléseket és a több mint 600 aláírást 
végül is csak az alpolgármesternek sikerült átadni, aki ígéretet tett arra, hogy a közgyűlésen tárgyalni 
fogják az ügyet. A második tüntetés már elérte célját. A Közgyűlés a beadott indítványokat elfo-
gadta, mi szerint kizárólag az elszállított szennyvíz mennyisége után történjen a számlázás, és vonják 
vissza a kiküldött számlákat, ami kb. 280 millió forintot tett ki. Somogy, Vasas és Hird lakosai ismét 
megmutatták, hogy összefogással milyen sok mindent el lehet érni. Volt, aki aláírást gyűjtött, volt, 
aki panaszlevelet írt, volt, aki a médiához fordult, és sokan részt vett a tüntetéseken. 

Szeméthegy

A vasasi bekötőút mentén évek óta csúfítja a tájat a vasasi szemét-
hegy néven elhíresült, most már gazzal benőtt domb, amely 65.000 
tonna építési törmeléket rejt magában. 2012 novemberében kezdték 
ide hordani a bontási törmeléket. A területet egy magánszemélytől 
vásárolta meg egy épületek bontásával foglalkozó cég, aki mellesleg 
már a Bogád felé vezető úton is végzett hasonló tevékenységet.  
A város hivatalos térképein ez a terület „Szemétlerakó” elnevezéssel 
van ugyan ellátva, de ilyen mennyiségű és összetételű hulladék lera-
kása nem megengedett. Többek közt a Tudásközpont, egyéb 
EKF-építkezések és a klinika felújításakor keletkezett törme-
léket hordták ide. Az itt élők már az első szállításoknál próbálták 
megakadályozni, hogy a kupacból hegy legyen, bejelentést tettek  
a hatóságoknál. Az önkormányzati képviselő minden lehetséges 
hivatalos eszközzel megpróbálta megakadályozni a további törmelék-
lerakást. Feljelentést tett a Közterület-felügyeletnél, a Biokomnál, az 
önkormányzat hatósági főosztályán, a Környezetvédelmi Felügyelőségen. 
Kiderült a cégről, hogy nem rendelkezik hulladékgazdálkodási enge-
déllyel. Az ügy eljutott a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárához 
is, aki az illegális hulladékkezelő tevékenységet megtiltotta, a jogellenes 
állapot felszámolására kötelező határozatot adott ki, és összesen 
300 milliós bírság megfizetésére kötelezte a céget, amely ma 
már 1 milliárd forintra rúg. A pécsi tv is forgatott a helyszínen, ahol 
több helyi lakos is jelen volt. Ekkor a tulajdonos, most már tudjuk, csak  
a kedélyek megnyugtatása miatt azt az ígéretet tette, hogy záros 
határidőn belül betondarálóval ledarálják az ott levő betont, útalapba 
építhető törmelékként eladják és elszállítják. Ez a mai napig nem tör-
tént meg. A rendőrség a nyomozást eredménytelenül lezárta, mert  
a területen nem találtak veszélyes hulladékot. Sajnos sem az önkor-
mányzat, sem az állam nem akar költeni itt tereprendezésre, így évek 
óta változatlan a helyzet, vagy még rosszabb, mert időnként lakossági 
hulladék is kerül a kupacba. Ez a tiltakozás sajnos nem járt sikerrel, 
mint más helyi megmozdulások. Úgy látszik, ha csak hivatalos, sza-
bályos eszközöket vetnek be a cél érdekében az érintettek, az már 
kevés. Ha nincs összefogás, marad minden a régiben, és nézhetjük 
mindennap, ahogy a szeméthegyet benövi a gaz, és a következő nem-
zedék már nem is fogja tudni, hogy a domb egy betontemetőt rejt.

Tiltakozás a Béta aknai akkumulátor feldolgozó létesítése ellen

A Hulladék Akkumulátor Feldolgozó Rt. (HAF) 2000-ben Komló 
közigazgatási területén, de igazából Vasashoz közelebb, mint Komló 
lakott területéhez akkumulátorfeldolgozó üzem létesítésére kért 
engedélyt. Ez ügyben az első meghallgatás 2000. márciusában volt.
Komló városa örömmel fogadta volna a Hulladék Akkumulátor 
Feldolgozó Rt. javaslatát, hogy munkahelyteremtő beruházás-
ként valósuljon meg. A létesítmény több mint 150 embernek adott 
volna munkát. Ez a bányabezárások miatt nagy munkanélküliséggel 
küszködő Komlónak igen jól jött volna. A környezetvédelmi hatásta-
nulmány szerint a vasasi külfejtés okozta radioaktív sugárzás sokkal 
inkább szennyezi a környezetet, mint a leendő üzem, és a várható 
ólomszennyezés nem jelent növekményt a jelenlegihez képest.  
A Vasasért Egyesület szerint azonban a helyzet nem ilyen egyszerű. 
A hatástanulmány szerint Vasas már hatásterületen kívül van, ezért 
nem is kaptak meghívást semmiféle tárgyalásra, egyeztetésre. Pedig 
Vasast és környékét érte volna a legnagyobb szennyezés, 
mert az uralkodó széljárás az összes ártalmas anyagot Vasas 
területén halmozná fel. Az ólomszemcsék károsan hatnak az 

emberi szervezetre, a növényzetre és a folyóvizekre. Ezenkívül 
a beszállítási útvonal is érintette volna Vasast. A Keleti-Mecsek 
Tájvédelmi Körzetet is, a Mecsekalja borvidék egyes részeit, egy 
bioméhészetet és a falusi turizmust is kedvezőtlenül érintette volna 
a beruházás. Településünk akkori képviselője, Tóth Mihályné nem 
nyugodott bele a helyzetbe, kiderítette, hogy a helyszínrajzot meg-
hamísította a HAF. E csalás tényét már nem tudta figyelmen kívül 
hagyni a felügyelőség, így a Vasasért Egyesület is részt vehetett  
a következő közmeghallgatáson, ahol részletesen kifejthették 
szakmai érveiket a feldolgozó ellen, és Hosszúhetény, Pécs-Vasas, 
Pécs-Somogy és Mánfa települések megfellebbezték a már 
kiadott engedélyt. Az Országos Környezetvédelmi Felügyelőség 
ennek hatására megváltoztatta az elsőfokú döntését negatív 
társadalmi hatásokra hivatkozva. Ennek hátterében az állt, hogy a tele-
pülések képviselő-testületeiben szavazásra bocsátották a kérdést, és 
a négy település közül csak Komló képviselői szavaztak igennel. Így 
ismét helyi lakosaink összefogásának köszönhetően végül is 
meghiúsult az akkumulátorfeldolgozó üzem létesítése.
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Tiltakozás a Hird és Martonfa közelébe 
tervezett menekülttábor ellen

2015 augusztusában ismét példaértékű összefogás valósult meg 
a hirdi és a martonfai lakosok által. A kiváltó ok az volt, hogy  
a kormány Martonfa melletti volt katonai gyakorlótéren mene-
kültbefogadó-állomás létesítését tervezte meg úgy, hogy  
a helyieket nem értesítette senki, a Magyar Közlönyből értesültek 
a hírről. A Facebookon kezdődő tiltakozás hamar kinőtte az 
internetet. A környék falvainak lakosai a tervezett helyszínen, 
a volt honvédségi lőtéren sátraztak éjjel-nappal felváltva. 

 Az autósok félpályás forgalomlassító útlezárásokat 
szerveztek, más napokon a motorosok tették ugyanezt.  

A pécsi Széchenyi térre is tüntetést szerveztek, amelyen több 
száz résztvevő volt jelen. Egy autós körmenet is volt, mely 

Pécsváradról indult, Szilágy, Berkesd, Pereked, Ellend, Hásságy, 
Belvárdgyula, Kozármisleny, Pécs-Kertváros útvonaton, majd 

a belvároson keresztül vissza Pécsváradra. A rendőrök végig 
kísérettel, útlezárásokkal segítették a demonstráció biz-

tonságát. A felvonuláson több mint 200 autó vett részt.  

A szimpatizánsok dudálással jelezték együttérzésüket. 
Különböző politikai pártok képviselői, más települések 
polgármesterei, ahova szintén terveztek menekülttábort, 
együtt összefogva álltak ki érdekeikért. Ez egy pártszí-
neken felül álló civil tiltakozás volt. Az aktivisták 50 napon 
keresztül tartottak ki, míg végül is a kormány elállt a terve-
zett menekülttábor létrehozásától. Egy kis közösség kitartása 
és összefogása megmutatta, hogy nem lehet az emberek 
feje fölött dönteni, rájuk erőltetni nekik nem tetsző akaratot.

Hirdi Kutya strand

Családi vállalkozásként működik már több mint 25 éve a régi 
6-os út mentén levő létesítmény. 1991-ben horgásztóként 
nyitotta meg kapuit. Egy ismerős vetette fel az ötletet, mi lenne, 
ha kutyastrandként üzemelne a szép tó. Így viszont a horgá-
szat megszűnt, a két dolog együtt nem működik. Nyitás után 
a média felkapta a ritkaságszámba menő helyet, ismert lett  
a kutyabarátok körében, úgyhogy immár sok kutyus és 
gazdája jár a jó időben strandolni és kikapcsolódni erre  
a kellemes helyre.

Vasasi strand

A helyi idősebbek még emlékeznek arra, hogy régen 
működött Vasason egy strand. Visszaemlékezések szerint 
kb. az ’50-es években készülhetett. Gál Vilmos és csa-
ládja üzemeltette. Volt egy nagymedence, amelynek egy 
része mély volt, és egy gyerekmedence. 
A belépődíj 1 forint 10 fillér volt. A vizet kútból töltötték 
fel, mely mindig tiszta volt. Kummer László, akkor fiatal, 
kezdő körzeti orvos minden vasárnap délelőttjét ott 
töltötte. 

Szórakozás-kikapcsolódás
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Mosoly Söröző-Fischer-kert 

A ma Mosoly söröző néven ismert vendéglátóegység 1993 óta csa-
ládi vállalkozásként üzemel. Az elnevezés még az előző tulajdonostól 
származik, aki úgy gondolta, a vendég, aki jól érzi magát, moso-
lyog, legyen hát a hely neve Mosoly. Jelenleg főleg a helybéliek és  
a pécsiek étkeztetése a fő profiljuk. 400 főre főznek minden hét-
köznap. 8 fő végzi a munkálatokat. A helyiséget gyakran kibérlik 
lakodalmakra, ballagásokra, családi és céges ünnepekre. Kb. 70 főt 
tudnak fogadni egyszerre. Régen rendszeresen tartottak is diszkókat, 
bálok időnként mostanában is vannak. Minden nyáron rendeznek 
főzőversenyt, ami igen népszerű a helyiek körében. A pult és a színpad 
évtizedek óta változatlan, de felújítások rendszeresen vannak.  
A jelenlegi tulajdonos, Anikó, bár nem helyi lakos, de az eltelt 25 évben 
megismerte és megszerette a vasasiakat, szinte helyinek érzi magát, 
és őt is elfogadták az itt lakók. Kis hangulatos kerthelyiség is van, 
ami már sajnos csak töredéke a hajdani nagyon népszerű Fischer-
kertnek, ahol hatalmas gesztenyefák árnyékában szórakozhattak  
a vendégek. A kert része volt a Fischer család által üzemeltetett cuk-
rászdának. Annak idején rendszeresen élőzenés mulatságok, bálok, 
bányásznapi ünnepségek, esküvők voltak itt. Volt egy tekepálya is. 
Az egész területet téglakerítés ölelte körbe. Az épületet a területtel 
együtt eladták, az akkori tulajdonosok sajnos nem tartották meg 
az évszázados gesztenyefákat, így a valaha nagy népszerűségnek 
örvendő terület mára már csak képekben és emlékekben él. 2009-
ben az összes gesztenyefát kivágták.

Kulcsos csárda

A csárdák a jelentősebb vásáros helyekre vezető utak mentén egynapi, 
félnapi járásra, ill. olyan helyeken álltak, ahol a közigazgatás nehezen 
ellenőrizhette őket. Az ilyen csárdák közül nevezetesek voltak azok, 
amelyek két megye határára épültek, így lehetőséget biztosítottak 
a betyároknak elmenekülni a megyei pandúrok, rendőrök stb. elől.  
A csárdákhoz sok romantikus, főleg betyártörténet kapcsolódik. 
Valaha az út menti csárdák pihenőhelyet szolgáltattak a parasz-
temberek, fuvarosok és lovaik számára. A Kulcsos csárda nevének 
eredetére több elképzelés is van, egyik, hogy itt őrizték a homokbánya 
kulcsát, vagy egy óriási kulcs volt a cégére, vagy a nép kulcsos háznak 
nevezte az L alakú épületeket. Mint csárda megszűnt a háború utáni 
években. A nyolcvanas évek végén felújították, szórakozóhelyként is 
működött. Jelenleg kihasználatlanul, üresen áll. 

Kócos Büfé

A jelenlegi Kócos Büfé 1982 óta családi vállalkozásban 
üzemel. Valaha egy olajos padlós kis kocsma volt,  
a jelenleginél jóval kisebb. Neve összefüggésben áll  
a mellette működő kendergyárnak, ahol kóccal dolgoztak 
az emberek, így lett a neve Kócos. Amikor a kender-
gyárban kb. 1200-an, a cementgyárban legalább 
900-an dolgoztak, nagy élet volt itt. Melegkonyha is 
üzemelt, ahol a dolgozók ebédeltetését oldották meg.  

Vasasi Mozi

A háború előtt a Kreutzer család építette és moziként üzemel-
tette. Az államosítást a mozi sem úszta meg, a Baranya Megyei 
Moziüzemi Vállalat üzemeltette tovább. A televíziók, később videó-
magnók megjelenésével egyre csökkent a látogatottsága, végül  
a ’70-es évek végén csődbe ment a cég, és a mozi bezárt. Néhány 
évig múzeumi kőtárként funkcionált, de kiköltözésük után az épület 
elindult a pusztulás útján. A sok évig kihasználatlanul, üresen álló 
épületben sajnos senki nem látott fantáziát, így végül életveszélyes 
és statikai és esztétikai állapota miatt lebontásra került.

Később a kendergyár saját melegkonyhát és éttermet 
épített. Régebben rendszeresen diszkók és bálok voltak 
hétvégeken. A kisvendéglőnek saját kétszemélyes 
zenekara is volt, akik minden este zenéltek. Manapság 
inkább családi eseményeket, születés- és névnapokat 
ünnepelnek itt. A büfé egy igazi retro hangulatú helyiség 
régi stílusú bútorokkal és berendezési tárgyakkal, amely 
megtartotta a ’70-es, ’80-as évek hangulatát. Kint a 
hatalmas gesztenyefa ad árnyékot a vendégeknek. Itt 
valaha játékgépek is voltak, és dohányárut is lehetett 
vásárolni. Az üzemeltető nem helyi lakos, de a több 
mint 30 év alatt megismerte és megszerette a hirdi-
eket. Szemtanúja volt Hird fénykorának és sajnálatos 
hanyatlásának. A büfé fontos közösségi hely jelenleg is 
a településen, hiszen egyelőre nincs másik közösségi 
tér, ahol össze tudnának jönni az emberek.
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Összefoglaló az EFOP-1.3.5-16.-2016-00389 sz. KOBEKO KÖZÖSSÉGI KULTURKOHÓ -TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL című projektről

Komoly cím, fiatalos csapat, szoros együttműködés, generációkon átívelő közösségi megmozdulások. Ezek a kifejezések jellemzik  
a legjobban az elmúlt időszakot. Az együttműködési és érdekérvényesítési kezdeményezéseken túlmenően, olyan közösségi események 
valósultak meg, ahol az egészen piciktől, a családokon keresztül az idősekig, mindenki talált számára megfelelő klubot, programot, ese-
ményt és rendezvényt is. A legnagyobb hangsúly a közösségen volt. Nem titkolt célunk, hogy a klubjaink tagjai Önjáró közösséggé váljanak 
és igényeiknek hangot adva infrastrukturális hátterüket szervezetünk biztosítani tudja. Az elmúlt három év alatt számtalan alkalommal került 
sor a legkülönbözőbb tematikákkal összeállított összejövetelekre, így nyugodt szívvel mondhatom, hogy mindenki megtalálta és megtalálja 
a számára szívesen látogatott eseményt. A nagy számú programoknak köszönhetően megtaláltuk azokat a „hangadókat” (kisközösségek 
egyéniségeit), akiken keresztül az Önök tetszésének megfelelő rendezvényeket tudtunk szervezni.
A projekt számokban; Három év, több, mint 200 „találkozás”, eseményeken, rendezvényeken és programokon résztvevők száma összesen 
több mit 6000 fő. Sikeres? Igen! Voltak nehézségek és rengeteget tanultunk, hogy sikeres projektmegvalósítók lehessünk. 
A támogatásnak köszönhetően, nem csak programszervezésre nyílt lehetőségünk, hanem egy korábbi projektünkben létrehozott Érték-tár 
kiadványt tovább bővíthettünk, így készült el ez a kis füzet, melyet Ön most a kezében tart.
Határozottan állíthatom, hogy egy színvonalas megvalósítási időszakot egy ehhez méltó kiadvánnyal tudunk zárni, remélve azt, hogy  
a jövőben is folytatódnak programjaink, hisz ezek már a települések mindennapjaihoz tartoznak. Lelkesedésünk és kreativitásunk töretlen;
KoBeKo csapata nevében

Adrián Dorottya
Szakmai vezető, projekt-koordinátor

Felhasznált irodalom: 
archiv.katolikus.hu

Az ördög szántotta hegy /szerkesztette Pesti János/
Bányászattörténeti alapítvány

Dunántúli napló
Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből

Fajtik Imre és Pernecker istván emlékünnepély Vókó János-Hámori Istvánné/
Hámori Istvánné-Vókó János: Pécs-Somogy története

SHV közösségi lap, 
Somogy-Vasas-Hird közösségi tevékenységek történeti feltárása, PMJV Önkormányzat

Városrészi közösségi interjúk, Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület
vasútállomások.hu

Köszönet a régi és az új fotókért:
Csorba Győző Könyvtár, Gelencsér Aladárné, Györkő Lászlóné, Hámori Istvánné, Heiszler Istvánné, Huba Csaba, 

MTI archivum, Orosz Ferenc, Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, Peterfy Tiborné, Ruzsicsics Ferenc, Sashegyi József, 
SHV archivum, Somlai Erika, Tóth Ádám, Tóth Adél, Tömör Balázs, Uranka János, Várszegi Gábor, 

Vasasi általános iskola, Vasasi Óvoda, Vetró Lászlóné, Vókó Tamás. 
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