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Felhívás!
2017-es évben csatlakoztunk elő-
ször a cipős doboz gyűjtő akció-
hoz. Nagy örömünkre az évek 
során több és több ajándékot tud-
tunk szétosztani a településün-
kön élő gyerekeknek, akiknek a 
szemükben láthattuk az örömtől 
a csillogást. 

Ezúton szeretnénk ismét az 
adományozók segítségét kérni, 
hogy az elmúlt évekhez hasonló 
számban tudjuk idén is megaján-
dékozni őket egy cipősdobozzal. 
Segíts, hogy segíthessünk! 

Köszönjük, hogy támogatnak 
minket!
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Új tető került a vasasi Füstölőre!

Októberben végre felkerült az új tető a füstölőre. 
Most már nem ázik be és nem romlik tovább az ál-
lapota. Szeretném megköszönni a tetőfelújítási mun-
kában részt vevők segítségét a barátaimnak és a fel-
nőtteknek is! 

Felnőtt segítők: Fejes József és Schiffler Károly, akik 
a tetőfelújítási szakmunkát végezték, de a beszerzés-
ben, szállításban, pakolásban is számíthattunk rá-
juk. Nélkülük nem valósulhatott volna meg, hogy új 
tető kerüljön az épületre. Mondhatom, hogy ők dol-
goztak a legtöbbet. További segítők: Bánki Károly, 
Orosz Ferenc, Radev Gergő, Berényi Zoltán az ács 
munkáját segítették, Tóthné Dobos Éva a szervezést, 
beszerzést, adminisztációs ügyeket végezte, Györkő 
Lászlóné Trudi néni a szállításban, szervezésben te-
vékenykedett sokat, Dallos Ferenctől és Barabás Ta-
mástól kaptunk cserepeket, Kerner Zoltán végezte 
a bádogosmunkákat, Mag József szállította a csere-
peket, Molnár István faanyag-lepakolásban segített, 

Gálos András és Kati főztek és sütöttek finomakat a 
munkásoknak. Gulyásné Julcsi és Kardos Éva pogá-
csát sütöttek, a KoBeKótól kaptunk sörpadokat.

Fiatal segítők: Kardos Lacika Levente, Zsagár Lara, 
Rózsa Bakacsi Kevin, Berta Ádám, Mohos Trisztán, 
Bózsa Gergő, Szilágyi Márk, akik derekasan kivették 
a részüket a fizikai munkából.

Köszönjük a Kétfarkú Kutyapártnak az anyagi tá-
mogatást. Köszönjük, hogy hisznek bennünk, és ők is 
látják a lehetőséget az épületben. 

A hosszú felsorolásból is látszik, milyen sok ember 
fogott össze azért, hogy megvalósulhasson a tervünk. 
Megint bebizonyosodott, hogy együtt sok mindent el 
tudunk érni. 

Február 21-től a vasasi Füstölőnél változás történt. 
Egy olyan személy lépett be az életembe, aki a legjobb 
barátom, a neve Mohos Trisztán. Most már ketten 
mindennap iskola után csináljuk a Füstölőt, terve-
zünk, beszélgetünk, és sok más dolgot csinálunk a 

Füstölőért nap mint nap! Mindketten komolyan gon-
doljuk a Füstölő jövőjét, és szeretnénk, ha sikeres len-
ne, szép eredményekkel. A jövőben sok tervünk van 
még, és igyekszünk mindent megtenni a Füstölőért! 
Én továbbra is teszem a munkám, dolgom, ahogy ed-
dig a 10 év során tettem. A jövőben még szorosabb 
kapcsolatot szeretnék barátaimmal, felnőtt segítőim-
mel létrehozni. A jövő a miénk és a többieké, ezért 
mindannyian sok munkát belefektetve, és sok erőfe-
szítéssel azon vagyunk, hogy dolgozzunk, és hogy mi-
nél szebb és jobb legyen az épület.

Tóth Ádám: 30/865-8925 
Mohos Trisztán: 30/353-1406
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választottunk: új képviselő kezdi/folytatja munkáját „falvainkban”
Az idei önkormányzati választáson 2019. október 13-án Somogy, Hird, Vasas, Hősök tere, Árpád-tető és környéke 
(az új törvényi szabályok miatt kerültek hozzánk) településrészeken elsöprő többséggel Berényi Zoltánt, engem vá-
lasztottak meg, akik elmentek vasárnap szavazni.

K Ö S Z Ö N Ö M !
támogatóimnak a sok biztatást, segítő csapatomnak a munkát és önöknek a rengeteg szavazatot, s nem utolsósorban 
a bizalmat, a belém vetett hitet, amit igyekszek majd  tisztességgel megszolgálni! Gratulálok a nyerteseknek, és ter-
mészetesen ellenfeleimnek is a megmérettetéshez! A kampány elmúlt, ideje tenni is valamit, aki ezt választja, rám 
számíthat, bátran keressen, számítok minden építő, a településeinket előrevivő gondolatra, javaslatra, s nem utolsó-
sorban a tettekre, a cselekvő emberekre! A munka és feladat adott, mert a képviselői programomat nem a pártok, 
hanem az itt élők írták, én ezen hitvallásom mentén kezdem, azaz folytatom munkámat, keressenek, most pl. a 
fogadóóráimon, de pl. a KoBeKóban eddig is, eztán is nyitott volt, és marad is az ajtóm.

Azért fogok dolgozni, hogy a programom megvalósuljon, hiszen az kell, hogy legyen mindannyiunk, az új vá-
rosvezetés érdeke is: mert az az itt élő emberek jövője. Ebben számíthatnak rám, kicsit „munkásabb” lesz ugyan, de 
szívvel-lélekkel képviselem a körzetemben élőket.

Az alakuló közgyűlés lapzártánk után, október 31-én délelőtt 9 órakor lesz/volt, kövessék Facebook-oldalamat 
(https://www.facebook.com/berenyizoltan) ott rendszeresen naprakész, friss hírek, információk olvashatók.

Hajrá, Somogy, Hird, Vasas, Hősök tere, Árpád-tető és környéke!

Berényi Zoltán Kontakt: Pécs M. J. V. Önkormányzat
Pécs M. J. V. Önkormányzat   H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
1. sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere   72 533 80020 480 76 63
önkormányzati képviselő   berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

CsupaSzív Vándorkupa, 2019
Idén is díjazzuk a helyi támogatókat és az önkénteseket. 

 2020. január 17-én ötödik alkalommal szervezzük meg a 
CsupaSzív Vándorkupa és Önkéntes Díj átadást a Vasasért 
Egyesület szokásos és nyilvános szakmai napjával és éves be-
számolójával egybekötve. A korábbi jól sikerült eseményt im-
már rendszeresen szervezzük, és minden évben elismerjük a 
közösségért tenni hajlandó cégeket és magánszemélyeket. Bár 
az időpont még távoli, már most érdemes tenni érte, hiszen a 
2019. év jó cselekedeteit ismerjük el. Olyan vállalkozásokat, 
támogatókat, egyesületeket, csoportokat, szakköröket, gyüle-
kezeteket, társulatokat, közösségeket, klubokat, szervezeteket 
keresünk, akik 2019-ben a legtöbbet tettek/teszik, adomá-
nyoznak településeinkért, Somogyért, Hirdért és Vasasért. 

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

Ugyanakkor idén is, jövőre is megéri önkénteskedni! Pró-
báld ki, milyen sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz! 
 – legyen az bármilyen terület, végezd munkád lelkiismerete-
sen, és bízz abban, hogy nyilvánosan is elismerésben részesülsz. 
Egyúttal az önkénteseket foglalkoztató civil szervezeteket arra 
kérjük, hogy vegyenek részt januári rendezvényünkön, és jelöl-
jék legfeljebb 2 önkéntesüket elismerésre, meghálálva nagylel-
kű munkájukat, melyre nem sajnálták idejüket, energiájukat. 
Honlapunkon letölthető a díjazásokra benyújtható jelölőlap.
Vasasért Egyesület, 72/337-838, kobeko.muvhaz@gmail.com
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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. Az anyukák kötetlenül tudnak beszél-
getni, és saját élettapasztalataikat, tudásukat oszthatják meg. 
Kiegészítő foglalkozásként zenés fejlesztésben is részt tud-
nak venni, ahol feleleveníthetik a gyerekkorban tanult éne-
keket és mondókákat. A színes programok az új tanévben 
is folytatódtak. Az októberi foglalkozáson őszi énekeket és 

játékos mondókákat énekeltünk közösen. Nagyon jó hangu-
latban telt a foglalkozás.  Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Barkács Klub: Az elmúlt időszakban is sikerült szépeket 
alkotni.  Az Idősek Otthonába járó kis hölgyek megint szí-
vesen ültek asztalhoz, hogy valami maradandót készítse-
nek. A lehetőség, hogy őszi dekorációt készítsünk, nagyon 
tetszett mindenkinek. Megterveztük, átbeszéltük, és abban 
maradtunk, hogy újrahasznosított befőttesüveg kupakjára 
ragasztunk különböző formájú-színű természetes anyagot, 
mellé pedig filcből készült sünit, mókust, baglyot ültetünk. 
Így aztán nagyon aranyos kis dolgok születtek, és a jó han-
gulat most is jellemző volt. 

• Kertészklub: Ültess egy fát és olvass alatta könyvet című 
kezdeményezéshez csatlakoztunk, és a kis kertünket gya-
rapítottuk egy almafacsemetével. A résztvevő gyerekek és 
anyukák, hogy jó termést hozzon a facsemeténk, közösen 
énekeltünk és mondókáztunk, hogy megeredjen és jó helye 
legyen a kis fánknak. Nagyon jó hangulatban telt a foglal-
kozás.

• Berze Darts Klub: Októberben sem maradhattak el a sok 
gyakorlással töltött edzések, illetve lezajlott a házi bajnok-
ságunk utolsó előtti versenye. Hosszú és szoros megmé-
rettetéseken mérkőztek meg a versenyzők. A következő 
hónapban lezárul az idei bajnokságunk, és kiderül, kik vi-
szik idén haza a kupákat. Továbbra is várunk mindenkit 
edzőnkkel minden szerdán 17:30-tól a Kossuth Művelődé-
si Házban. Klubvezető: Horváth Gábor

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár kétheti két 
alkalommal látogathatók. Szerdánként 10:00-től 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

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

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

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
novemberi programjai

Darts: Minden szerdán 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden csütörtökön a Facebookon 
egyeztetett időpontban. (Kossuth).
Ringató: 2019. november 14., 9.30 (Kossuth).
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbek-
nek minden csütörtök 17.30 (Kossuth).
Történelemklub: Következő alkalom – 2019. 11. 29. – Ná-
cizmus és bolsevizmus Magyarországon  (Vasasért Egyesü-
let, Székház)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 
alapján az alábbi elérhetőségeken.

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

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 részt vevő 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: november 11., 9:10, november 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.

Ló Szerafin
Utolsó napjaihoz érkezett a kreatív foglalkozás, mely a va-
sasi iskola 2.-os és 3.-os gyerekei körében igencsak nagy ér-
deklődést váltott ki. A másfél éves időszakban sok mindent 
készítettünk, sokat dolgoztunk, sok mindent meg tudtam 
mutatni a gyerkőcöknek, amiket szívesen fogadtak. Bátran 
mondhatom, hogy tartalmasan töltöttük el a rendelkezésre 
álló időt. 

Zárásképpen közösen gyúrtunk össze kekszgolyót, ízesítet-
tük, majd beforgattuk kókuszba, és jóízűen elfogyasztottuk, 
még az iskola többi tanulóját is meg tudtuk kínálni. A KoBeKo 
hozzájárulásával, illetve saját kis ajándékommal búcsúztunk 
egymástól. Remélhetőleg lesz még sikeres pályázatunk, mely 
során folytatódhat a munka, a játék, móka, kacagás. 

Jó volt veletek, gyerekek, köszönöm 
nektek!

Szűcsné Erika

során folytatódhat a munka, a játék, móka, kacagás. 
Jó volt veletek, gyerekek, köszönöm 

Szűcsné Erika
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TÍZ NAP GÖRÖGORSZÁGBAN
A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai szeptember 8-án 
este indultak el erre a kirándulásra 20 fővel egy 20 sze-
mélyes Mercedes kisbusszal. A kicsit akadozó indulás 
után (hiányzott egy személyi igazolvány), 9-én délelőtt 
érkeztünk meg az Olümposz hegység lábánál fekvő 
Paraliába. Itt a „Hotel Toronto” nevű szállodában 2-3 
ágyas szobákban helyeztek el bennünket.

A tengerpart kb. 200-250 méterre volt a szállodánktól, 
az erkélyekről csodáltuk a tengert. Az idő végig kellemes 
volt 30-31 fokos hőmérséklettel, 25-26 fokos tengervízzel, 
homokos parttal, napágyakkal, napernyőkkel, büfékkel, 
némi fogyasztás ellenében (kávé, üdítők, víz, sör, l nagy 
pohár jégkocka) használni lehetett mindent egész nap.

Már az első este felkeresett minket a helyi utazási 
iroda magyar származású idegenvezetője, aki külön-
böző fakultatív kirándulásokat ajánlott. Ezek általá-
ban egész naposak voltak, helyi autóbusszal. Ki-ki 
válogathatott a sok felajánlott program közül. Sokan 
választották első kirándulásként szerdára a pozári és 
edessai kirándulást. A pozari vadregényes táj, a szik-
lák és a változatos élővilág mellett a térség legnagyobb 
vonzerővel bíró turisztikai attrakciója a pozari sziklák 
közül a felszínre törő forrásra épült természetes für-

dőhely. A hideg vízesés látványa és a meleg forrásban 
való megmerítkezés együttes élménye felejthetetlen 
emlékkel gazdagított bennünket. A következő állomás 
az edessai vizeses. A leglátványosabb a Nagy-vízesés 
(görög nevén Karanos), és az Iker-vízesés összesen 
mintegy 70 méteres szintkülönbséget tesznek meg a 
hullámok a folyóig.
A METEORÁK a Világörökség gyöngyszeme, a „levegő-
ben lebegő kolostorok” szintén különleges élmény volt. 
A bazaltsziklák tetejére épített kolostorok közül egy női 
és egy férfi kolostor látogatható. Ma már lépcsőkön vagy 
hídon lehet a kolostorokat megközelíteni, de régen csak 
köteleken csúszó kosárral lehetett közlekedni, ezen vit-
ték fel az élelmet és az építőanyagokat is.

A következő kirándulásunk vasárnap BLUE LAGOON 
elnevezésű kiránduláson (ez is egész napos) hajós sziget-
túrákat tettünk. Először egy lakatlan szigeten, Sithonia 
félszigeten, Kelifoson kötöttünk ki. Itt volt idő a gyönyö-
rű tiszta tengerben fürdésre, és ebédet is itt kaptunk, gö-
rögül Souvlak-t, ez nyárson sült húsfalatok, amihez sült 
krumplit és tzatziki (uborka) salátát kaptunk. Egy pohár 
üdítő vagy bor tartozott még az ebédhez. Ebéd után ha-
jóra szálltunk, majd egy lakott szigeten, Ammoulianiban 
kötöttünk ki. Itt végigjártuk a sziget egyetlen utcáját, 
ajándékokat vásároltunk, kávéztunk, fagyiztunk, és cso-
dáltuk a kilátást a tengerre. Ezután következett a nap 
fénypontja. A lakott szigetről elindulva a hajó megállt a 
(kék lagúnának nevezett) nyílt vízen. Jobb és bal olda-
lon kinyitották a hajó korlátját, bal oldalon lehetett fejest 
ugrani a 15-20 méter mély vízbe, a másik oldalon volt a 
létra, azon is le lehetett menni a vízbe, de az ugrók is ott 
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jöttek vissza, hogy újabb ugrással csobbanjanak a tenger-
be. Kis csapatunkból is ketten kipróbálták. Nagy élmény 
volt ez azoknak, akik az ugrást választották, de azoknak 
is, akik csak a bátrabbakat csodálták. Ezután a kikötőben 
újra buszra szálltunk, és este 8 órára értünk a szállodába.

Sokan választották még az OLÜMPOSZRA a kirán-
dulást. Ez egy félnapos út volt sok-sok élménnyel. Zeusz 
trónja, Zeusz fürdőkádja. Ezek voltak a nagybuszos ide-
genvezetős programok. 

Volt olyan is, aki kipróbálta a tengeri horgászatot és 
még halakat is fogott. A 15-20 cm-es tengeri halakat 
megpucoltuk, megsütöttük, és közösen elfogyasztottuk. 
Voltak saját programjaink is a mi kis buszunkkal. Jár-
tunk a város piacain. Itt mindenki kedvére vásárolhatott. 
Vettünk szőlőt, dinnyét, paprikát, paradicsomot, fűsze-
reket stb., de ajándékokat és ruhákat is lehetett vásárolni.

Elmentünk a tengerpart egy távolabbi részére kirán-
dulni, amerre a sólepárlók voltak. Itt található a fekete 
gyógyiszap, amit sokan magukra kentek, majd kis idő 
után a tengerben lemosták. Ezen a részen is voltak nap-
ágyak, napernyők, büfé enni- és innivalókkal. Itt is ha-
mar eltelt az idő délután 3 óráig.

Balázs, a gépkocsivezetőnk egyik este különleges és 
finom vacsorára vitt bennünket egy bortermelő gazdá-
hoz, akinek étterme is volt. Először megnéztük a pin-
cészetet, megkóstoltuk a fehér- és vörösborokat, majd 
következett a vacsora.

Nyitott teraszon ültünk, hiszen nagyon jó volt az idő, 
és este sem volt hideg. A bőséges vacsorát leírni is nehéz. 
Előétel fűszeres padlizsán olívában sütve, tetején az el-
maradhatatlan feta sajt. Különleges és finom volt. Ezután 
külön tálakban sült csirkefalatok következtek sült krump-
lival és salátával. A csirke után következett a marharagu, 
nagyon omlós és finom, aztán a báránysült, végül pedig 
a setéshúsból készült fűszeres ragu, ami szintén különle-
ges és ízletes volt. Fehér- és vörösborokkal öblítettük le 
a vacsorát. Majdnem elfelejtem! Vacsora után kis pohár 
pálinkát kaptunk, amit gyorsan le kellett hajtani, mert a 
műanyag poharak lyukasak voltak és kifolyt a tartalmuk, 
ha lassúak voltunk. Ezután vásárolhattunk a gazda borai-
ból, természetesen ízlésesen palackozva.

Egy olyan napon, amikor nem volt programunk, az 
Olümposzra is elvitt minket Balázs. Először Palaios 
Panteleinmonas megmaradt hegyi falut néztük meg. 
Macskaköves utcái és kőházai között sétáltunk. Szűk kis 
utcáiban különböző boltocskák, tavernák bújnak meg. 
A házak között csodálatos panoráma tárult elénk. Utána 
nem messze NEI Poritól az Olümposz déli lábának lej-
tőin egy kacskaringós szerpentinre mentünk, melynek 
egyik szakaszán az úgynevezett mágneses mező található. 
Azt mondják, mágneses erő sugárzik a hegy gyomrából. 
Hogy a szóbeszéd hitelességét ellenőrizzük, felkanyarod-
tunk az úton, és egyszer csak Balázs lassít. Leállította a 
motort, a kéziféket nem húzta be, kiszállt az autóbuszból, 
mi is szép lassan kiszálltunk, majd a busz, annak ellenére, 
hogy lejtőn állt, kicsit meglökve felfelé indult el az úton. 
Mindnyájan ámulva néztük a hihetetlen jelenséget. Ezen 
a helyen a kiöntött víz, melyre nem hat a mágneses tér, 
mi okból szivárog szintén felfelé? Hihetetlen, de igaz!

A közös kirándulásokon kívül még egyénileg felfedeztük 
a várost, megnéztük a halászhajók kikötőjét, a templo-
mot, utaztunk a városnéző kis vonattal. Felfedeztük a vá-
ros éttermeit, gyrost és egyéb görög finomságokat ettünk, 
kisebb-nagyobb sétákat tettünk a környéken ki-ki ereje 
szerint.

Szeptember 12-én este a Mária-napot is megünnepel-
tük, négy Mária is volt a csoportban.

Gyorsan elrepült ez a tíz nap, kirándulásaink és sétáink 
közben vettünk ajándékokat az itthon maradt családta-
goknak, mindenki hozott valami kis emléket magának is.

Ez a tíz nap tobzódott az élményekben. Sokáig tudunk  
majd mesélni a felejthetetlen látnivalókról. Írásomban 
sok élményt próbáltam megosztani az olvasókkal, de iga-
zán ezeket csak egy görögországi utazással lehet megélni.

Végezetül megköszönöm azoknak a fáradságát, akik ezt 
megszervezték és véghez vitték. Heiszlerné Ancikának a 
szervezést, és gépkocsivezetőnknek, Németh Balázsnak 
a biztonságos utazást.

Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub
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KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés (az ár a spirált, az elő- és hátlapot tartalmazza): vékony = 300 Ft, közepes = 500 Ft, vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 = 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás: fekete-fehér: egyoldalas 
A/4 = 15 Ft, A/3 = 30 Ft, kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 = 140 Ft, A/3 = 280 Ft, kétoldalas A/4 
= 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés (PDF formátumban): A/4 = 30 Ft/oldal, A/3 = 60 Ft/oldal. Fax fogadása és 
küldése: belföld: 250 Ft/1 oldal (150 Ft minden további oldal), külföld: 400 Ft/1 oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internethasználat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/oldal. CD-írás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. KarrIer: Képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-írás és tanácsadás: 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00–17:00 óra között

Őszi vigadozás Somogyban

2019. október 5-én a Pécs-somogyi KoBeKo Művelődési 
Ház adott otthont a Berze Nagy János népdalkar által 
szervezett nagyszerű programnak. 

Sok kiváló előadó tette tiszteletét az ünnepségen. Így 
például: Eszéki népkör énekkara, Kozármislenyi baráti 
kör, Búzavirág néptánckar, Bányászszív Dalcsapat, és a 
házigazda, a Berze Nagy János népdalkar.

Meghívott vendégeink: Berényi Zoltán akkor még 
képviselőjelölt úr, Fábián János „bácsi”, az énekkar ala-
pítója, és a volt énekkaros társak…

Az ötletet az ihlette, hogy Eszék már két alkalommal 
is meghívta énekkarunkat a csodálatos Eszék városába. 
Családias fogadtatásban volt részünk, igazi jó barátokra 
leltünk, remek előadókkal léphettünk színpadra. 

Munkánkat minden alkalommal dicsérő szavak ölel-
ték át. Nagyon szívesen fogadtuk el a meghívást.

Idén ősszel pedig úgy döntöttünk, hogy szeretnénk 
viszonozni ezt a nemes gesztust, és megmutatni a mi kis 
falunk szépségeit és értékes csapatait.

A vendégek délelőtt érkeztek a Somogyi Kultúrházba, 
ahol vendégül láttuk őket, majd ezt követően megmutat-
tuk nekik a Bányász Emlékparkot, a csodálatos környe-
zetű Lukács-tavat, valamint a néprajzi múzeumot.

A délelőtti programot ebéd zárta, majd fél-3 kor meg-
kezdődött a műsor. 

A programban tánc, népdalok, népdalfeldolgozások, 
bányászdalok, több szólamú Bárdos-, és Kodály-művek 
egyaránt megszólaltak. 

A fellépést az emléklapok és Kovács István keramikus 
által készített plakettek átadása, majd kötetlen beszélge-
tés, közös éneklés követte.

Egy tartalmas napot tudhattunk magunkénak, min-
denki kellemes élményekkel gazdagon térhetett haza.

Szeretnék köszönetet mondani a fellépő csapatoknak, 
a Kobeko munkatársainak, Kovács Istvánnak és a Berze 
énekkar tagjainak az önzetlen munkáért.

Remélem, lesz még lehetőség ilyen jellegű, családias, 
önfeledt szórakozásra.

Strausz Emőke
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VI. Märcz Róbert Nemzetközi  
Sportverseny beszámolója

A Vasasért Egyesület 2019. október 12-én rendezte meg 
a gyaloglóversenyt. Lelkes profi és amatőr jelentkezőket 
regisztráltunk. A verseny kezdetéig a Csillag mazsorett 
bemutatóját láthattuk Kelemen Csilla vezetésével. A helyi 
kistermelők portékáikat kóstolhattuk, illetve vásárolhattuk 
meg. Idén megszerzett légvárunkat is felállítottuk, mely 
igen nagy sikert aratott a gyerekek körében. Srp Gyula, 
többszörös magyar bajnok és edző, majd Berényi Zoltán 
önkormányzati képviselő indította el a versenyt. Körünk-
ben volt újra März Róbertné, a verseny névadójának öz-
vegye. Amatőr indulóink emlékpólóban vehettek részt a 
megmérettetésen, amit aztán haza is vihettek magukkal. A 
győztesek a Ragács Kerámia által készített emlékplakettet 

kaptak, mellé a simonyi szakközépiskola tanulói által ké-
szített kisbútorokat vihettek haza. Fárasztó küzdelem után 
ízletes pörköltet, tésztát szolgáltunk fel vendégeinknek. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény színvonalához, 

név szerint:    Célkapu        Gyógyteák     Aczél Tamás Sportital Kft. sportital 
por, amiből frissítőt készítettünk a sportolóknak

A verseny helyszínét a Vasasi Polgárőrség biztosította, a versenyzők testi-lelki egészségét pedig a hirdi háziorvos. 
A versenybírók munkáját szerény kis csomaggal köszöntük meg, melyet a Kobekóban termelt termékekből és a helyi 
termelők portékáiból állítottunk össze. 

Ismét közelebb kerültünk egymáshoz a településünkön élőkkel, fejleszthettük közösségünket. 

Szűcs Ferencné

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.
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

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

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

Evangélikus istentisztelet
– November 10. Vasárnap 11.00
– November 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (11. 02.)
Vasárnap (11. 03.)

15:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (11. 09.)
Vasárnap (11. 10.)

–
–

15:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 16.)
Vasárnap (11. 17.)

15:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 23.)
Vasárnap (11. 24.)

–

–
15:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11. 30.)
Vasárnap (11. 31.)

–

–

15:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Mise

Novemberi szent-
misék elhunyt 
szeretteinkért:

1. és 3. hét  
csütörtök 16:00

2. és 4. hét 
csütörtök 16:00

péntek 16:00

Novemberi miserend
Kedves Testvérek! A katolikus szentmisék és igeliturgiák a hirdi 

református imaházban kerülnek megtartásra!

Figyelem! Novembertől – a téli időszámítás ideje alatt – a szombati 
szentmisék és igeliturgiák 15:00 órakor kezdődnek!

Tisztelt hirdi, vasasi, 
somogyi polgárok!

2019. október 8-tól a hirdi Szentháromság Római Katolikus 
Templomot életveszélyessé nyilvánították és bezárták. A fel-
újítási munkák elkezdéséhez a hívek hozzájárulása is szük-
séges, hogy templomunkban mielőbb tarthassunk szentmi-
séket. Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk hálás 
köszönettel:

Takarékbank Zrt.-nél vezetett
számlaszám: 50300037-10604519

Tisztelt lakótársak!
Kicsi evangélikus közösségünkkel örömmel láttuk, hogy 
a templomunk 2019. szeptember 14-én, a Nyitott Temp-
lomok napján szinte zsúfolásig megtelt. A rendezvény-
ről az előző lapban megjelent cikkben már Bocz József 
beszámolóját olvashatták, ezért külön hálásak vagyunk.

Mindenki, aki időt szakított erre a délutánra, kelle-
mesen kikapcsolódott, emlékeket idézhetett fel, szemük-
be könnyeket csaltak a fellépők.

Köszönetünket fogalmazzuk meg a szereplőknek: 
– Hajduch-Szmola Patrik lelkésznek a történetekért, 

konferálásért; az óvónőknek (Zsuzsi és Zsófi óvónéniknek), 
akik felkészítették a kicsiket; a szülőknek, kik elkísérték 
gyermekeiket; Strausz Emőke vezetésével a Berze-Nagy Já-
nos népdalkar tagjainak; Vörös Jánosnak a csodálatos ver-
sekért; a Bányászszív Dalcsapat kibővült társulatának.

Eljöttek a somogyi babtista gyülekezet tagjai, vala-
mint megtisztelt megjelenésével Huba Csaba és neje, 
régi támogatóink. Feleleveníthettük a régi szép időket, 
őseink fent az Úrnál büszkék lehetnek ránk!

Akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az ünnepség, 
a finom süteményeket készítették, kis gyülekezetünk 
tagjai: Tóthné Erzsike, Tóth Józsefné Magdi, Kálóczi Fe-
rencné Irénke, Baranyi Sándorné Irma, Hatvani Eszter, 
Somogyi Erzsébet, Märcz Ádámné Ibolya, Kotsch Lász-
ló, Fuchs Ervinné Ida és családja.

Szeretnénk, ha minél több résztvevője lenne az isten-
tiszteleteknek, a fiatalabb generáció tagjai csatlakoznának 
hozzánk. Lelkészeink 139 településen látják el a szolgála-
tot, de minden hónap 2. és 4. vasárnapján 11:00 órától a 
Vasasi Evangélikus Templom ajtaja nyitva, várja a híveket.

Maradunk tisztelettel: a kis gyülekezet!

h i t é l e t
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Sporthír

Bányász TC tisztújítás
Múlt hónapban, október 21-én tartotta a Vasasi Bányász 
TC Sportegyesület tisztújító közgyűlését. Ezt a korábbi 
elnök, Bodor Attila lemondása miatt kellett megtenni. 
A teljesség igénye nélkül meg kell említeni és tisztelettel 
megköszönni Bodor Attila elnök úr munkáját, aminek 
eredményeképpen ezt a közel 100 éves, és egykor szebb, 
dicsőbb napokat is megélt méltán híres sportegyesületet a 
hányattatások után konszolidálta, rendezett és stabil anya-
gi helyzetet teremtve adta át az elnöki stafétát utódjának.

Az új elnök Srp Gyula, alelnök Berényi Zoltán, el-
nökségi tag Deák Károly lett, őket választotta meg egy-
hangúan a közgyűlés. Az ellenőrző bizottság elnökének 
Danis Imrét, míg a fegyelmi bizottság elnökének László 
Jánost választották meg.

Jelenleg kettő szakosztály működik az egyesület kere-
tein belül, ezek a foci és a pingpong. A dartsosok külön 

klubban kívánják folytatni a tevékenységüket a Berzé-
ben, ehhez minden feltétel adott, már csak az általuk 
vállalt világítást és táblákat kell felszerelniük, az anyagot 
már megvettük nekik.

Aki kedvet érez a sporthoz, az fociügyekben Deák 
Karcsit, pingpongban Baumann Rudolfot keresse, ad-
minisztratív ügyekben jó magam, Berényi Zoltán állok 
rendelkezésre.

Jó hír a végére, hogy a korábbi szándékok szerint si-
került egy tagunk nagylelkű segítségének köszönhetően 
profi Joola pingpongasztalokat beszerezni nagyon ked-
vező áron.

Srp Gyula elnök úrnak és az új vezetőségnek sok si-
kert, jó erőt kívánunk, köszönjük, hogy vállalásukkal se-
gítik, tovább éltetik ezt a nagyszerű „egyletet”, és két év 
múlva együtt ünnepelhetjük a 100 éves évfordulót!

Berényi Zoltán alelnök

Futóhírek 2019. októberből
A vasasi futók ősszel sem pihennek, sőt, a kellemes idő-
járásnak köszönhetően egyre jobb eredményeket ér-
nek el. A Barcs–Verőce határfutáson félmaratoni távon 
Schneider Pál az 1949–1958 között születettek között I. 
helyezést ért el, ideje 1.40.42, lánya, Schneider Erika az 
1978–88 közötti kategóriájában III. lett 2.06.07-es idővel.

Az októberi II. Szőlős – Cserkút futóversenyen a hegyes-
völgyes, nem könnyű terepen is Schneider Pál diadalmas-
kodott a 60 éven felüliek versenyében. A nők között Papp 
F. Borbás Adrienn (tiszteletbeli vasasi) a 10 km-es távon 4. 
lett, Bodrog Ágnes pedig 20. Mindannyiójuknak gratulá-
lunk!        A szerkesztőség

Tisztelt Adakozók!

Örömmel számolhatunk be arról, hogy Horváth Dezső ( Dezső 
bácsi) síremlékének felújítására  411.500 Ft gyűlt össze. A mun-
ka 420 000 Ft-ba került, a különbözetet a Kolping Család tette 
hozzá. Volt, aki természetbeni adománnyal járult a munkához, 
az átadási ünnepséghez. Mindenkinek nagyon köszönjük a fel-
ajánlást! Ha minden jól alakul, jövő tavasszal a sír melletti ke-
resztet is megpróbáljuk felújíttatni, erről is híradással leszünk.

2020-as SHV falinaptár 
hirdetési felület kedvezményes 

árakon igényelhetők.
Érdeklődni személyesen 

a KoBeKóban, vagy az alábbi  
elérhetőségeken: 
06-30/183-5730; 
info@kobeko.hu
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06-30/452-4160

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

hívhat házhoz is!
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Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

AprÓ

Mézvásár!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg, 

Gesztenyeméz 1700 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

P-M Tüzelőlerakat Hird
Akác és kemény tüzifa 
méterben, kuglizva, 

hasogatva is.
Ingyenes házhozszállítással
Telefon: 03-30-186-0922
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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!


