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Csillagászati távcsöves
megfigyelés, bemutató

A pécsi Planetáriumi Baráti kör tagjai nyilvános 
csillagászati bemutatót tartanak távcsöveikkel 

2019. október 7-én (hétfőn) 18:30 órától 
Pécs-Somogy Cser nevű részén. 

Megfigyeljük a Jupitert, a Szaturnuszt és a csillagképeket.

A bemutatóra csak és kizárólag teljesen derült 
időben kerül sor! (Az égen felhőfoszlány se legyen.)

A részvétel ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bányában elhunyt munkatársaink 
tiszteletére tartott megemlékezés

Az esős idő ellenére sokan jöttek el a somogyi temetőbe szep-
tember 7-én a „Bányában elhunyt munkatársaink” tiszteletére 
tartott megemlékezésére. A bányászhimnusz elhangzása után 
Pavlicsek Géza köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta a már-
ványtáblán szereplő áldozatok halálos baleseteinek történeteit, 
ezt követően az áldozatok leszármazottai, hozzátartozói helyez-
ték el az emlékezés koszorúit, virágjait az emlékműhöz, majd 
ezután a Bányászszív Dalcsapat bányászdalokat adott elő.

 A Pécs-somogyi Baptista Gyülekezet szeretettel hív
minden érdeklődőt az október 19-én 15 órakor a somogyi 

katolikus templomban sorra kerülő zenés áhítatra.

A rendezvényen a Magyarországi Baptista Egyház férfiakból 
álló kórusa, a Vox Nova énekel.

A Vox Nova Baptista Férfikar a budapesti és környékbe-
li baptista gyülekezetek lelkes énekeseiből alakult 1997-
ben. Azzal a szándékkal, hogy nevéből eredően új han-
gon ÚJ HANG szólaltassa meg a zeneirodalom férfikarra írt 
kórusműveit, egyháziének-feldolgozásokat, elsődlegesen 
egyetemes evangéliumi üzenettel.

A kórus az elmúlt 20 év alatt számos helyen és alkalom-
mal, itthon és külföldön is koncertezett. 2000-ben, a KÓTA 

„Hangversenykórus” minősítését kapta.

A kórus karnagya a megalakulástól 
kezdve Szilágyiné Mátyus Elvira, 

állandó zongorakísérő 
Tóth Sámuel Csaba.
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Kedves olvasók!
Az önkormányzati választások alkalmából felkértünk minden körzetünkben induló jelöltet, hogy mutatkozzon 
be, válaszoljon néhány kérdésünkre. A válaszokat itt olvashatják, reméljük, hozzájárulunk a felelős döntéshez!

A Szerkesztőség

Berényi Zoltán

– Kérem, röviden mutatkozzon be!
 „Kovácsoljunk előnyt adottságaink-
ból!”

A keleti városrészben, Vasason im-
már negyed évszázada élek családom-
mal, civilként pedig egy évtizede szol-
gálom önöket. Pontosan tudom, hogy 
fantasztikus lakókörnyezetünk jó esé-
lyekkel fejleszthető.

Folytatni és erősíteni kell a néhány 
éve megkezdett munkát. Tudjuk, látjuk, 
hogy közösségeink profitáltak legtöbbet 

a korábbi erőfeszítésekből: óvodák, mű-
velődési intézmények újultak meg.

Képviselőként azért fogok dolgozni, 
hogy a megkezdett munka lendületet 
kapjon. Hogy induljanak munkahelyte-
remtő beruházások a meglevő, elhagyott 
épületekben, erősödjenek a helyi közös-
ségek, legyen a helyieknek beleszólásuk 
a városvezetés munkájába, javuljon a 
közbiztonság, segítsük a fiatalok letele-
pedését, helyben maradását. Önök közül 
valóként, önökkel együtt szeretnék dol-
gozni!

– Miért határozott úgy, hogy elindul 
a választáson?

„Eddig ezek sikerültek, képviselő-
ként továbblépünk!”

Immáron 11 éve, amióta én vezetem 
a testületet, megújultak a művelődési 
házak, két új könyvtárPont és közösségi 
tér került kialakításra több mint 150 mil-
lió Ft pályázattal, amiben a helyi civilek 
klubok-közösségek mellett minden he-
lyi iskola, óvoda részt vesz/vett (renge-
teg program, szakkör, tábor stb.). 15 új 
munkahelyet teremtettünk főleg helyiek 

alkalmazásával. Mindegyik művelődési 
ház és a könyvtárpontok körül ingye-
nes, szabad, nagy sávszélességű WIFI 
(20 MB) lett kiépítve. Képviselőként az 
elért eredményeinket továbbfejlesztve, 
megerősítjük a közösségeinket, élhető, 
virágzó településsé alakítjuk Somogy, 
Hird, Vasas, Árpádtető és környéke tele-
pülésrészeinket.

– Mit  tart  legnagyobb  problémának 
a  területünkön?  Megválasztása  esetén 
mit  tart  legfontosabb elintéznivalónak? 
Soroljon fel 3 dolgot!

Nyolcpontos képviselői programom 
szinte mindegyik eleme kulcsfontossá-
gú, de talán az első 3 pontja leginkább:

Munkahelyteremtés (Petőfi-akna, 
üres ingatlanok fejlesztése, közmunka-
program összehangolása).

Utak-járdák, vízfolyások rendbetéte-
le (komplex településfejlesztés).

Közbiztonság javítása (KMB-iroda 
helyi állandó rendőri jelenléttel, tér- 
rendszám és/vagy vadfigyelő kamerák 
telepítése, polgárőrökkel szoros együtt-
működésben).

Bauer János

– Kérem, röviden mutatkozzon be!
– Bauer János vagyok, nős, 4 gyer-

mek édesapja. Építőipari végzettséggel 
rendelkezem, saját építőipari vállalko-
zásomban dolgozom.

– Miért  döntött  úgy,  hogy  elindul  a 
képviselő-választáson?

– A MIÉP tagjaként nem volt kérdés 
a politikai megmérettetés. A MIÉP mint 
harmadik út a választók számára, egy tisz-
ta, jobb keresztény politikai párt, egy való-
di rendszerváltás kezdete.

– Mit  tart  legnagyobb  problémának 
a  területünkön?  Megválasztása  esetén 
mit  tart  legfontosabb elintéznivalónak? 
Soroljon fel 3 dolgot!

– Munkahelyteremtés lehetőségei-
nek feltárása, helyi szinten. 

– Oktatási intézményeink felújítása, 
főként egy uszoda építése, elfogadhatat-
lan, hogy az oktatás része az úszástanítás, 
de az iskoláink és óvodáink (Somogy–
Hird–Vasas) nem rendelkeznek saját 
uszodával, így a diákokat a város másik 
végére kell utaztatni úszásoktatásra.

– Buszmenetrend változtatásának – 
téli–nyári időszakban – felülvizsgálata, 
újragondolása.

Az itt élő dolgozó réteg számára 
fontos a gyors munkába utazási le-
hetőség, értelmetlen a menetrend át-
módosítása. Emlékszünk, hogy két 
éve nyáron teljesen megváltoztatták 
a menetrendet, az idei nyári enyhébb 
módosítás szerintem egy választási 
kampányfogás.

– Az éjszakai közkivilágítás lehetősé-
gének megteremtése a Vasas és Somogy 
irányából a 6-os főútra és a főútról a ke-
reszteződésben a biztonságos kanyaro-
dás érdekében.

– A Takarékbank napi nyitva tartá-
sának újragondolása.

Szeretném a választópolgárokat arra 
kérni, hogy szavazataikkal biztosítsák a 
lehetőséget, hogy a pécsi közgyűlés és a 
választók között egy valódi érdekképvi-
selet jöjjön létre.
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Csaba Eszter
– Kérem, röviden mutatkozzon be!
– Csaba Eszter vagyok, 39 éves, 

pécs-vasasi lakos, két gyönyörű gyer-
mek édesanyja. Tanulmányaim során 
informatikus mérnök, felszámolási 
szakközgazdász, ingatlan-értékbecslő, 
mérlegképes könyvelő képzettsége-
ket szereztem. Jelenleg is mérlegképes 
könyvelőként dolgozom. Megbízható, 
szavahihető, agilis egyéniségnek tartom 
magam.

– Miért határozott úgy, hogy elindul 
a választáson?

– Mert azt látom, hogy térségünk 
fejlődése egyre jobban lemarad Pécs 
városétól, amit nem szeretnék ölbe tett 
kézzel végignézni. Rengeteg támogatást 

és biztatást kaptam, hiszem, hogy többet 
tudnék tenni és adni a térségnek, mint a 
különböző színekben induló képviselő-
jelölt társaim.

– Mit  tart  legnagyobb  problémának 
a  területünkön?  Megválasztása  esetén 
mit  tart  legfontosabb elintéznivalónak? 
Soroljon fel 3 dolgot!

– Meglátásom szerint a legnagyobb 
probléma az, hogy térségünk fejlődé-
sére biztosított forrás nincs arányban a 
térség bevételével.

1. Elsősorban azt szeretném elérni, 
hogy a választókerület polgárai által be-
fizetett adók nagyobb hányada marad-
jon a térségben.

2. A minősíthetetlen út- és járdasza-
kaszok felújítását, esetenként kiépítését 
is nagyon fontosnak tartom.

3. Kiemelt figyelmet fordítanék a 
közbiztonság javítására, a közvilágítás 
problémájának megoldására.

Gálos Viktória
– Kérem, röviden mutatkozzon be!
– Gálos Viktória vagyok, közgaz-

dászként a versenyszférában dolgozom 
pénzügyi területen, 3 nyelvből rendel-
kezem felsőfokú nyelvvizsgával. A csa-
ládom generációk óta Vasason él, de jól 
ismerem a teljes választókerület, Vasas, 
Hird, Somogy, és általában a keleti vá-
rosrész problémáit, adottságait. 

– Miért határozott úgy, hogy elindul 
a választáson?

– Tapasztalatom szerint lakóterüle-
tünket az eddigi városvezetők elhanya-
golták, nem fordítottak kellő figyelmet 
az itt élők érdekeire. Vasasnak, Somogy-

nak és Hirdnek meg kell mutatnia, hogy 
többet érdemel, ehhez az elmúlt har-
minc évet meghaladó változások szük-
ségesek az önkormányzatban. 

– Mit tart legnagyobb problémának a 
területünkön? Megválasztása esetén mit 
tart  legfontosabb  elintéznivalónak?  So-
roljon fel 3 dolgot!

– Alapvető fontosságúak a mielőb-
bi infrastrukturális fejlesztések, ide-
értve az utak és járdák mielőbbi fel-
újítását, a tömegközlekedés helyiek 
igényeihez igazított további javítását, 
továbbá a 21. században elengedhetet-
len digitalizációs újításokat is.

Hiszem, hogy a jó minőségű okta-
tás segíthet felszámolni a társadalmi 

egyenlőtlenségeket, a helyi iskolák von-
zóvá tétele kiemelt jelentőségű, támoga-
tom az innovatív oktatási módszereket. 
Közös érdekünk, hogy a környezeti ér-
tékeinket megőrizzük, mindent megte-
szek a környező zöld területek és erdők 
fokozott védelme érdekében. Meglévő 
hagyományaink ápolása és továbbvite-
lének elősegítése ugyancsak elsődleges. 
Hiteles párbeszéd, egymás tiszteletének 
fontossága nélkül egyetlen társadalom 
sem működhet jól, az igazi érdekkép-
viselethez új irányra, új lendületre van 
szükség a városvezetésben, hogy min-
den téren büszkeséggel töltsön el min-
ket, hogy Pécs az otthonunk. Ehhez 
kérem a támogatásukat október 13-án. 

Kálóczi Rudolf
– Kérem, röviden mutatkozzon be!
– Bányamérnök vagyok, az uránbá-

nyában dolgoztam. Saját vállalkozásom 
van, de már más szakterületen. A szüle-
im élnek 1991 óta Vasason, így sokszor 
vagyok itt, de gyakran járok Hirden és 
Somogyban is. Boldog házasságban 
élek, egy felnőtt fiunk van. Szeretek dol-
gozni, az első teljes havi fizetésemet 15 
éves koromban kaptam. Szeretem a ter-
mészetet, sokat túrázok a Mecsekben és 
hazánk más tájain. 

– Miért határozott úgy, hogy elindul 
a választáson?

– Az indulásom egyik célja, hogy 
megállítsuk a közpénzek fideszes zse-
bekbe tömését. A másik, hogy a városi 
közgyűlésben kiharcoljam, hogy az itt 
lakókat törvényesen megillető pénzek 
itt legyenek felhasználva.

– Mit tart legnagyobb problémának a 
területünkön? Megválasztása esetén mit 
tart  legfontosabb  elintéznivalónak?  So-
roljon fel 3 dolgot! 

– Elsőként azt akarom elérni, hogy az 
itteni lakosok által befizetett ingatlan-
adóból és iparűzési adóból évente 200 
millió felett mi rendelkezhessünk és a 
saját környezetünk javítására fordíthas-
suk. Ami munkát lehet, azt helyben lakó 

vállalkozókkal végeztessük el. Elsőrendű 
fontosságú az utak és járdák javítása. 
Hirden közösségi házat kell végre terem-
teni. A helyi lakosokkal, civil szervező-
désekkel együtt kell megtervezni, hogy 
mit és milyen sorrendben fejlesszünk. 
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Zöldítsünk otthon és a közterületeinken 
is a 10 millió fa mozgalom keretében!

Mint arról a korábbi számban hírt adtam, 10 millió 
fa elnevezéssel országos civil mozgalom indult faültetés-
re. Most beszámolok a fejleményekről, és csatlakozásra 
igyekszek buzdítani mindenkit a térségünkben. 

Aktivisták, szervezők áldozatos tevékenysége nyomán 
sorra alakulnak a helyi közösségei az országos kezde-
ményezésnek. A mi érdekeltségünk a Pécs és környé-
ke (Facebook) csoport, melynek létrehozói Horváthné 
Albert Rita és Horváth Barnabás pécsújhegyi bonsaisok. 
Szervezésükben valósult meg az első kerekasztal-beszél-
getés Pécsen, ahol a résztvevők (iskolák, óvodák, egye-
sületek képviselői és magánszemélyek) bemutatkozását, 
javaslataik, ötleteik ismertetését követően az egerági 
DM-kert tulajdonosa, kertésze adott hasznos ismerete-
ket, tanácsokat. A szervezők felkeresték Pécs város ön-
kormányzatának és a Mecsekerdőnek az illetékeseit, akik 
támogatást, konkrét segítséget és közreműködést ígértek. 
Szépen gyűlnek a felajánlások, melyek faiskolák és az er-
dészet részéről csemetékben, intézmények, egyesületek, 
magánszemélyek részéről pedig anyagiakban, önkéntes 
munka- és területfelajánlásokban realizálódnak. Úgy tű-
nik, olyan nagy számban érkeznek a csemetefelajánlások, 
hogy helyszűke van jelenleg. A felajánlott csemetéknek 
jelenleg négy fogadó-elosztó helye van: Koronya Ker-
tészet, Kozármisleny, Péter Sántavy, Magyarhertelend, 
Bonsai Pécs-Pécsújhegy, és egyesületünk, a Napüdvözlet 

Egyesület, Pécs-Vasas. Arra is felkérést kaptunk a pécsi 
szervezőktől, hogy a településeinken szervezzük önállóan 
a felajánlásokat és az ültetéseket. Ennek érdekében meg-
tartottuk az első megbeszélést, létrehoztunk egy önálló 
Facebook-csoportot „10 millió fa ültetése Hird, Somogy, 
Vasas” elnevezéssel, és ide várjuk a három településről 
csatlakozókat, javaslattevőket, felajánlókat, aktivistákat.

A program jelenlegi fázisában az a szervezők kérése, 
hogy minél többen tekintsünk körbe a környezetünkben, 
és vegyük számba, majd jelezzük, hol van fásítandó te-
rület. Ez lehet közterület, intézményudvarok és magán-
területek is. Mivel a közmunkaprogram keretében tele-
püléseink bekötőútjain és közterületein a közelmúltban 
jelentős zöldítés valósult meg, alaposan körül kell néz-
nünk, hogy hol látnánk még szívesen fákat. A beérkező 
javaslatokat egyeztetjük Reisch Dezsővel, aki együttmű-
ködést, együtt gondolkodást, az ötletek véleményezését 
ajánlotta fel a város főkertészével együtt. Magánterületek 
is felajánlhatók, azokra az igényeket a bejövő csemeték 
számától függően tudjuk majd kielégíteni. A felajánlá-
sokat a csoportba feltöltött nyomtatványon is rögzíteni 
kérjük majd, hogy készíteni tudjunk egy cselekvési mát-
rixot. Aki nem jártas a neten, természetesen személyesen 
vagy telefonon is csatlakozhat az egyesületi házunkban 
napközben, vagy a 30/603-6507 telefonon. 

Szőts Rózsa

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 

Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 3–5.  

Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 

72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.

Látogatható minden pénteken 
15:00–16:30-ig.

Kossuth KönyvtárPont:
Hétfő: zárva

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

Csütörtök: 12:00–17:00
Péntek: zárva,

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT:

Átmenetileg 
zárva tart. 

Megértésüket köszönjük.



Vasas, B. u.1.; 72/952-031

72/337-708; Vasas B. u.1.; 
Hird, Pázsit u. 6.,
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója. 

• Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön a Kossuth 
Művelődési Házban. Elkezdődött az új tanév. Sok sikert 
kívánunk a bölcsődét és az óvodát újonnan kezdő tagjaink-
nak. A színes programok az új tanévben is folytatódnak, 
minden újonnan csatlakozót sok szeretettel várjuk. Klub-
vezető: Csémi Hajnalka

• Barkácsklub: Szeptember hónapban egy nyári élmény adta 
az ihletet, hogy egy világítótornyot készítsünk a klubban. 
Különböző méretű virágcserepeket vásároltunk, azokat 

befestettük, megrajzoltuk az ablakokat, a bejáratot, majd 
egymásra illesztettük őket. A legfelsőt megfordítottuk, azt 
dekorkővel megtöltöttük, és egy szolárlámpát szúrtunk 
bele, ami esténként megvilágítja a bejáratot, fénye pedig 
csillog a köveken.  Klubvezető: Szűcsné Erika

• Berze Darts Klub: Ebben a hónapban is edzőnk segítsé-
gével próbálunk folyamatos gyakorlással és különböző fel-
adatokkal fejleszteni a tudásunkon. Rögtönzött gyakorló 
meccsekkel készültünk a havi háziversenyünkre. Továbbra 
is várunk mindenkit edzőnkkel minden szerdán 17:30-tól a 
Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Horváth Gábor

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár két heti két 
alkalommal látogathatók. Szerdánként 10.00-tól a Vasasi 
Öregek Napközije. (Jelenleg maximális létszámmal), illet-
ve csütörtökönként 17.30–19.00 óráig a Somogyi Kossuth 
Művelődési Házban. (Jelenleg is több hely van az érdeklő-
dők számára.) A találkozókon egyéni problémákkal foglal-
kozunk, illetve gyakorlati feladatokat oldunk meg együtt. 
(Szövegszerkesztés, képszerkesztési feladatok, e-mail, kö-
zösségi oldalak stb.).  Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

• Egészségvédelem – (Fitt anya): A foglalkozáson heten-
te kétszer, hétfőn és csütörtökön 16.30-tól egy órát tor-
názunk. A nagyobb gyerekek egymással játszanak, vagy 
próbálják leutánozni a tornagyakorlatokat. A kisebb gye-
rekeket meg segédeszközként (súlyzóként) használják az 
anyukák. Minden anyukának a szülés után szüksége van a 
teste regenerálására. A mi kis közösségünk erre ad lehető-
séget azoknak is, akik nem tudnak fitnesztermekbe eljárni, 
vagy nem tudják kire hagyni a kisgyermeket. Mindenki-
nek csak ajánlani tudom. Az új tanévben újra elkezdjük az 
edzéseket. Bárki, aki szeretne hozzánk csatlakozni, a Baba-
mama Klub Facebook-csoportban tud érdeklődni.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket 
a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Műve-
lődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illetve 
a +36-30/183-5730 tele-
fonszámokon és az 
info@kobeko.hu 
e-mail-címen.

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

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
októberi programjai

Darts: Minden szerdán 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden csütörtökön a Facebookon 
egyeztetett időpontban. (Kossuth).
Ringató: 2019. október 3., 9.30 (Kossuth).
Egészségvédelem – „Fitt anya”: Kezdés időpontja 
egyeztetés alatt. A Facebook-csoportunkhoz lehet csatla-
kozni (Kossuth).
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbek-
nek, minden csütörtök 17.30 (Kossuth).
Történelemklub: Következő alkalom – egyeztetés alatt. 
(Berze).
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 
alapján az alábbi elérhetőségeken.

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

telefonon a 72/337-838, illetve 
a +36-30/183-5730 tele-
fonszámokon és az 
info@kobeko.huinfo@kobeko.hu
e-mail-címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
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EFOP 3.7.3 programsoroló „Tanulj, Tinó!” KOBeKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP 3.7.3.-16. sz. Egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívás beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon. (Helyszín: Kos-
suth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz 
fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítés-
re, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli 
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabad-
idős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, 
képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás 
között.

Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon.
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása, a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben résztvevő képessé tétele az 
ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a környeze-
te komplexitásának megértésére, belső és külső folyama-

tainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmóniájá-
nak megőrzésére, valamint helyreállítására.

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: október 14., 9.10, október 28., 9.10. 
A változás jogát fenntartjuk. 
Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli játékok-
kal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos játékokkal, 
eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és egyensúly-
érzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a picik testré-
szeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, testrészek és 
oldalúság (jobb, bal oldal) tudatosítása.

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a 
programok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek meg-
rendezésre. a fenti programokról várjuk az észrevéte-
leket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségeinken; sze-
mélyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 
47.), telefonon a 72/337-838, illetve a 06-30-183-5730.

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

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

„Mi vagyunk a grund”
A Vasasért Egyesület az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért c. pályázat, „Mi vagyunk a 
Grund” című EFOP 3.3.2-16-2016-00359 számú projektjének 
keretén belül, július hónapban is több helyi iskolával, óvodá-
val számos programot sikeresen valósíthatott meg.

A Vasasi Általános Iskolában is vége a nyárnak, megkezdődött 
a munka, a tanulás, a foglalkozások.

A szeptembert egy gyümölcssaláta készítésével kezdtük. 
A gyümölcsöket megmostuk, óvatosan használva a késeket, 
feldaraboltuk, ízesítettük mézzel, gyömbérrel, fahéjjal, majd 
jóízűen el is fogyasztottuk.

Rajzpályázatunk eredményhirdetésén vettünk részt a Csor-
ba Győző Könyvtárban. Díjat ugyan nem kaptak a gyerekek, 
de az emléklap és a Kobeko által összeállított kis csomag azért 
kárpótolt mindenkit. Van még egy beadott anyagunk, talán 
azzal sikeresebbek leszünk, de ha mégse, az se baj, hiszen a 
részvétel a fontos!

Szűcsné ErikaSzűcsné Erika
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Mozgáskorlátozottak 
és fogyatékkal élők élménytábora

Szeptember hónapban a Vasasért Egyesület és a Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások In-
tézményének együttműködésével megrendezésre került a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők élménytábora, 
mely a Vasasért Egyesület EFOP 3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének keretein belül valósulhatott meg. 

A hét kezdetén ellátogattunk a Tudásközpontba, ahol 
Győriné Kövesdi Zsuzsa könyvtáros vezetésével egy 
nagy „könyvtártúrán” vettünk részt. Zsuzsa remekül 
megtalálta a közös hangot a fiatalokkal, interaktív mó-
don mutatta be a könyvtár épületét, elrendezését és a 
teljes kölcsönzési folyamatot. A túra kezdetén ismer-
tette velünk az alapvető könyvtári szabályokat, majd 
bemutatta a „Kaptárat”, ahol megcsodálhattuk a 60.000 
színes Zsolnay-kerámia burkolatot. Belestünk az elő-
adóterembe, majd megtekintettük az 1. szint szabadpol-
cos részén a folyóiratolvasót, ahol megismerkedtünk a 
hangoskönyvolvasó készülékkel. A 2. szinten a Kaptár 
külső és belső panorámáját és az olvasóteremből látható, 
üveggel fedett hidakat láthattuk, aminek egyikére ké-
sőbb lehetőségünk volt felmenni, onnan megcsodálva a 
könyvtár csodaszép belső terét. Minden szinten röviden 
megismerkedtünk az ott található könyvekkel, folyóira-
tokkal, digitális gyűjteménnyel, majd a 4. szinten talál-
ható zenei részleg megtekintése után a gyermekkönyv-
tárban zártuk a túránkat, ahol a fiatalok egy rövid ideig 
kedvükre nézegethettek szebbnél szebb könyveket és 
képregényeket. Majd egy rövid buszozás után megérkez-
tünk a KoBeKo-ba, ahol egy finom babgulyás várt min-
ket ebédre. Ebéd után csendes foglalkozást tartottunk, 
volt, aki társasjátékkal foglalta el magát, volt, aki színe-
zett, és néhányan birtokba vették könyvtárPontunkat. 
Végezetül egy rövid összegzéssel zártuk a napot, min-
denki elmondta, hogyan érezte magát aznap, illetve 
megbeszéltük, mi várható a következő napon. 

Másnap ellátogattunk a Pörbölyi Ökoturisztikai Köz-
pontba, onnan egy rövid séta után eljutottunk a vadmeg-
figyelőig, ami egy 2 hektáros bekerített erdőrészlet, ahol 
gímszarvasokat és vaddisznókat csodálhattunk meg. 

Ezután a Gemenci Erdei Vasúttal elzötyögtünk Malom-
telelőig, útközben láttunk vaddisznót és gímszarvast is 
egyaránt a csodaszép erdei környezetben. A megállótól 
200 méterre lévő megfigyelőtoronyból gyönyörű kilátás 

nyílt az erdőre és a torony mellett fekvő mocsárrétre. 
Onnan egy újabb vonatozás után visszaérkeztünk a köz-
pontba, ahol buszra szálltunk és elindultunk Bátaszékre. 
Egy jóleső fagyizás után bejártuk a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Plébániatemplom kertjét, majd belül-
ről is megcsodáltuk a templom gyönyörű freskóit és az 
orgonáját. Délután élményekkel telve, fáradtan indul-
tunk vissza Pécsre.

Eljött a másnap, mi pedig kihasználva a jó időt, ellá-
togattunk a vasasi focipályára. Voltak, akik csak élvezték 
a jó időt, néhányan tollaslabdáztak, a többiek pedig két 
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csapatra osztódva mérkőztek meg egymással a pályán. 
Később pihenésképpen elfogyasztottuk az ebédünkként 
szolgáló szendvicseket, aztán kezdődhetett is az újabb 
játék. Miután mindenki jól elfáradt, a mai nap végső 
programjaként meglátogattuk a vasasi Bányászemlék-
művet.

Végül eljött a hét utolsó napja, amelyet pihentetőbb 
programmal töltöttünk, tekintve, hogy a hét folyamán 
rengeteg séta és mozgás volt a tervben. Választottunk 
a napnak egy témát, ami végül a lecsó lett. Egy kis 
mozidélelőtt keretein belül megnéztük a Lecsó című me-

sefilmet, majd megismerkedtünk a lecsó elkészítésének 
folyamatával, aminek megkoronázásaként elfogyasztot-
tuk az ebédre készült finom kolbászos lecsót. Végezetül 
egy kiscsoportos beszélgetéssel zártuk a hetet, mindenki 
röviden összegezte a saját gondolatait, érzéseit az elmúlt 
héttel kapcsolatban.

Egy szuper hangulatú, mozgalmas hetet tölthettünk 
együtt, és már alig várjuk a következő alkalmat. 

Horváth Evelin
tábori segítő

Nyitott templom!

Zsúfolásig megtelt a Vasasi Evangélikus Templom a szep-
tember 14-én tartott ünnepségen. A jelenlévők megis-
merkedhettek a templom építésének körülményeivel és 
történetével, melyet Hajduch-Szmola Patrik evangéli-
kus lelkész ismertetett.

A műsort a vasasi óvodások nyitották a Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című színdarabukkal, mely osz-
tatlan sikert aratott, majd ezt követte Strausz Emőke 
vezetésével a Berze János Énekkar csodálatos, lélek-
emelő műsora. Az ünnepélyt a hét főre bővített Bá-
nyászszív Dalcsapat lélekemelő műsora zárta. 

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak Fuchs Ervinnének, aki ezt a rendezvényt kitalál-
ta, megszervezte, lebonyolította, majd a műsor után a ven-
dégeket és a szereplőket is vendégül látta.           Bocz József
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00; 16.30 istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30–11.00

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor istentisztelet.
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás.
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Október 13. Vasárnap 11.00
– Október 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (10. 05.)
Vasárnap (10. 06.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (10. 12.)
Vasárnap (10. 13.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 19.)
Vasárnap (10. 20.)

17:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 26.)
Vasárnap (10. 27.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

November 1.
Mindenszentek

16:00 Temető,
megemlékezés

15:30 Temető,
megemlékezés

16:30 Ige
liturgia, meg

emlékezés

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

Tisztelt hirdi, vasasi,  
somogyi polgárok!

Hálásan köszönünk minden  
eddigi segítséget a 6-os út melletti  

kereszt felújítására.  
A Dél Takaréknál vezetett számlán   

jelenleg 183.000 Ft van.  
Várjuk továbbra is megtisztelő  

adományukat.
A számlaszám: 

50300037-10604519 

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

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

Kolping hírek
A Mázsaház utcából a Kolping udvarba át-
helyezett Lafferton (Lányi) kereszt restaurá-
lás utáni felszentelése október 19-én (szom-
baton) 16.45-kor lesz a somogyi mise előtt. 
Mindenkit szeretettel várunk:

Kolping vezetőség

Horváth Dezső síravatása
Horváth Dezső (Dezső bácsi) adományok-
ból rendbe hozott síremlékének avatása ok-
tóber 12-én 16.30-kor lesz a vasasi temető-
ben, utána mise a vasasi templomban.

h i t é l e t
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Sporthír

A Somogyi Bányász asztalitenisz-csapat hírei
Megkezdődött az asztalitenisz 2019-es évi őszi bajnoksága. 
Ebben a szezonban 15 csapat indult a Városi I. osztályú baj-
nokságban. Idén első alkalommal vonták össze a másod- és 
első osztályú csapatokat. A legnagyobb vesztesei, ugyanakkor 
a legnagyobb nyertesei is, a másod- vagyis a B osztályú csapa-
tok, hisz a nagyon erős mezőnyben kevés esély van arra, hogy 
pontot szerezzenek, ugyanakkor ez a kihívás kiváló lehetőség a 
komolyabb fejlődésre, hisz a tavalyi erős mezőnyben való mér-
kőzéseiken a B csapat nagyon sokat fejlődött. 

Az A csapat idén is nagy reményekkel indul az őszi forduló-
ra, melyben szeretnénk a tavalyi helyezésünkön javítani.

Bocz József

Emlékezzünk Márai Sándor versével az 1956-os forradalomra!
Márai Sándor: Mennyből az angyal

MENNYBŐL AZ ANGYAL  
– MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról.
Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett – 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 

Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország.
És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer.
Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon.
És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 

Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
                            mennyből az angyal

New York, 1956.

Sporthír
Szeptemberben a budapesti félmaratonon, amely egy-
ben országos bajnokság is, a vasasi Schneider Pál szép 
eredményt ért el, mondhatjuk, immár szokásosan. A 60 
éven felüliek kategóriájában III. helyezett lett 1.33. 05-ös 
időeredménnyel. A versenyen részt vett Papp F. Ferenc 

és felesége, Pappné Borbás Adrienn is, ők iramfutók vol-
tak, akik vállalják, hogy adott iramban futnak, ezzel se-
gítve a bizonytalanokat, hogy akik velük mennek, azok 
biztosan az adott idő alatt érnek célba, nem futják el az 
elejét, bírni fogják a végét is. Kétórás iramfutóként Feri 
1.55.07-et futott, Adri 1.59.34-et, maximálisan teljesítve 
feladatukat. Mindhármójuknak gratulálunk!

A szerkesztőség
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06-30/452-4160

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

hívhat házhoz is!

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

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ,
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838 
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKrAUSZ KFt.
PécsVasas, Bethlen u. 53.

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

AprÓ

Mézvásár!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg, 

Gesztenyeméz 2500 Ft/kg
hársméz: 1500 Ft/kg, repceméz: 1500 

Ft/kg, virágméz: 1400 Ft/kg, 
akácméz: 2000 Ft/kg.

A készlet erejéig kapható még
propolisz.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

eriKA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

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

Várjuk kedves vendégeinket a

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

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

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

Drahovszky Gábor 
parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 06-30/835-4306
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Tom Market
Somogyban is!

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

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

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


