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Programsoroló
•	 Díszítsük fel újra együtt  „minDenki 

karácsonyfáját”! 
Várjuk	az	elkészített	díszeket	2019.	12.	04-ig
7691	Pécs-Somogy,	Búzakalász	u.	47.	Kossuth	Műve-
lődési	Házba
Eredményhirdetés:	2019.	december	14-én,	az	adventi	
ünnepség	keretein	belül.

•	 HÁZI	SÜTEMÉNYEK		VERSENYE
A	Vasasért	Egyesület	versenyt	hirdet	 junior	és	 felnőtt	
kategóriában.	 A	 részvételi	 szándékot	 kérjük	 jelezni	
legkésőbb	2019.	december	6-ig	a	Kossuth	Művelődési	
Házban	(Pécs-Somogy,	Búzakalász	utca	47.,	hétfő–pén-
tek		09:00-17:00),	vagy	e-mailben	(info@kobeko.hu).
Az	elkészített	süteményt	2019.	december	14-én	az	ad-
venti	ünnepélyre	kell	elhozni	a	recepttel	együtt	a	Vasas	
D.	u.	1.	vasasi	ovi	nagyterem,	bányászotthonba	hozza	el	.
A	sütemények	zsűrizése	és	eredményhirdetése	az	
adventi	ünnepély	keretein	belül	lesz	megtartva.
Nevezési	határidő:	december	14.

•	 MEgHíVó	aZ	iDŐsek karácsonyára
Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent és egymást szeretni…
Karácsonyi rege ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra…
	 	 	 	 				(Ady	Endre)
A	Napsugaras	Ősz	Asszonyklub	tagjai	szeretettel	meg-
hívják		Hird	szép	korú	lakóit	(70	év	felettiek)	az	IDŐ-
SEK	 KARÁCSONYÁRA	 2019.	 december	 6-án	 dél-
után	3	órára	a	Hirdi	Református	 imaházba.	Heiszler	
Istvánné	és	Berényi	Zoltán	önkormányzati	képviselő	
köszönti	a	vendégeket.	Műsort	adnak	az	óvodások	és	a	
Napsugaras	Ősz	Asszonyklub	kórusa.	Mindenkit	sze-
retettel	várnak	a	Napsugaras	Ősz	Asszonyklub	tagjai.

•	SÜSSÜNK	KöZöSEN!
Szeretettel	várunk	2019.	12.	15-én,	vasárnap	délután	
(14	órától)	egyesületi	házunkba	(Pécs-Vasas,	Bethlen	
G.	u.	8.),	családoddal	együtt	a
karácsonyi mézes sütő programunkra
Hozd	magaddal:	az	előre	meggyúrt,	pihentetett,	
formálható	nyers	alapanyagot;	díszítési	ötleteidet;
virágos	jókedvedet
ami	nálunk	vár:	befűtött	kemence	és	tűzhely;
fűszerek,	méz	a	forralt	borhoz;	jó	társaság

•	 SZENT	BoRBÁla	ÜNNEpSÉg
A	Vasasi	Szent	Borbála	Egyesület	december	7-én;	15	
órakor	Szent	Borbála-napi	ünnepséget	 tart	 a	 vasasi	
Bányászotthon	dísztermében	(D.	u.	1.)
Program:	
–	 Himnusz	–	Vasasi	Bányász	Fúvószenekar
–	 Köszöntő	–	Ruzsisics	Ferenc,	a	Vasasi	Szent	Borbála		

Egyesület	elnöke
–	 Ünnepi	beszéd	–	Dr.	Őri	László,	a	Baranya	Megyei		

Közgyűlés	elnöke
–	 Ünnepi	műsor	–	Vasasi	Bányász	Fúvószenekar
–	 Ünnepi	műsor	–	Swing	Ladies
–	 Ünnepi	műsor	–	Bányászszív	Dalcsapat
Mindenkit	szeretettel	várunk!	Jó	szerencsét!

Vasasi Szent Borbála Egyesület
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

•	 adVENTI	ÜNNEpSÉg
Minden ünnepelni vágyót szeretettel várunk Adventi ün-
nepségünkre a Pécs, Vasas, D. u. 1. Vasasi Óvoda, Bányász-
otthonba 2019. 12. 14. 14:30-kor.
– Süteménykészítő verseny, értékes nyeremények 
– Díszkészítő verseny eredményhirdetése, értékes nyeremény 
– Fellépnek: Swing Ladies, Kodály Gimnázium ének- és szín-
játszó köre, vasasi óvodások, Dream Dance – Lehőcz Szabina 
Tánc Sportegyesület, Csillag Mazsorett Egyesület

Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink! Nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek lapunk 
2020. évi színes falinaptár-mellékletét. Köszönjük hirdetőink-
nek, akik lehetővé tették idén is, hogy minden háztartásba in-
gyenesen eljuttassuk az SHV év végi számával együtt a nap-
tármellékletet. Fogadják szeretettel, méltán lehetünk büszkék 
a sok színes és nemkülönben hasznos helyi hirdetésért. 

Minden Kedves Olvasónknak 
áldott, kellemes karácsonyi ünnepeket, 

és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk!

Az	SHV	szerkesztőség	csapata	nevében:
Berényi	Zoltán,	önkormányzati	képviselő

Színes naptármelléklettel!
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Színes naptármelléklettel!
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gondolattöredékek
Tóth	Mihályné	iskolaigazgató,	önkormányzati	képviselő	és	pécs	Város	
oktatási	Bizottsági	elnökének	munkálkodásáról
Januárban	megjelenik	az	Értéktár	kiadvány,	melyben	bemutatjuk	az	

első	gyűjteményből	kimaradt	közéleti	személyiségeinket.	a	Tóth	Mi-
hályné	 Inci	néniről	 szóló	 rész	megírására	 lányát,	Tóth	 Ilonát	kértük	
fel.	az	írás	annyira	jól	sikerült,	olyan	személyes	hangvételű,	szeretettől	
áradó	lett,	hogy	úgy	gondoltuk,	inkább	az	újság	decemberi	számában,	
a	karácsony	előtti	adventi	készülődéskor,	a	családi	egymásra	hangoló-
dás	idején	jelenjen	meg.	az	Értéktárban	majd	egy	rövidebb,	tárgyilago-
sabb	cikket	olvashatnak	róla.

Tóth	Mihályné	született	Fischer	Ilona,	mindenki	szeretve	
tisztelt	Inci	nénije	1942.	március	31-én	látta	meg	a	nap-
világot.	 Édesanyja	 Kary	Mária,	 édesapja	 Fischer	 János	
tisztességes,	becsületes	emberekként	éltek,	de	eljött	a	II.	
világháború,	és	összezúzta	a	kis	Incike	még	el	sem	indu-
ló	életét.	Incike	kétesztendős	volt,	amikor	jött	a	tragikus	
hír,	édesapja	elveszett	a	fronton.	A	kislány,	a	mostani	Inci	
néni,	a	mai	napig	„hazavárja”	édesapját,	aki	csak	egyet-
len	emléknyomot	hagyott	maga	után,	azt,	hogy	bízik	kis-
lánya	 tehetségében,	 helytállásában,	 okos,	 éles	 eszében.	
Ennek	az	elvárásnak	akart	mindig	is	megfelelni	a	kis	és	
a	nagy	Inci,	ez	a	kép	erősítette	a	mindennapok	nehéz	és	
kegyetlen	világában,	építette	benne	céltudatosan	álmait	
és	vágyait.

A	tragédiák	sorozata	sajnos	folytatódott:	hatéves	volt,	
amikor	tüdőrákban	elveszítette	drága	édesanyját	is!

Összeomlott	minden!	Végtelen,	 iszonyú	gyász	és	 fel-
dolgozhatatlan	fájdalom	öntötte	el.	Mit	tehet	egy	pici	kis-
lány	szülői	szeretet,	védelem,	biztonság,	ölelő	karok,	si-
mogató	kezek,	gondoskodó	pillanatok	nélkül?	Nem	volt	
választás!	Összeszorított	foggal	és	vasakarattal	küzdeni	a	
bizonytalan	jövőért,	a	túlélésért,	a	megmaradásért!

S	eljött	a	bizonyítás	korszaka!
Inci	a	vasasi	iskola	éltanulója	lett,	minden	perce	a	ta-

nulással	telt,	megfeszült	figyelemmel	koncentrált,	tanult,	
küzdött,	sokszor	elviselve	a	méltánytalan	igazságtalansá-
gokat,	a	megbélyegzéseket,	az	áskálódásokat,	a	rosszaka-
rók	gonosz	ármánykodását.

Hamar	kiderült,	hogy	amit	a	Sors,	az	Élet	elvett	a	kis	
Incikétől,	azt	a	másik	oldalon	valahogy	kárpótolta,	vagy-
is	olyan	kincseket	adott	a	kezébe	és	áldotta	meg	vele,	me-
lyek	birtokában	kicsit	 feledhette	a	gyermekkor	soha	fel	
nem	oldható	mélységes	fájdalmát.

Az	egyik	az	olvasás	szeretete!	Nem	volt	olyan	könyv	az	
iskola	könyvtárában,	amit	a	kis	Incike	nem	olvasott	volna	
ki,	hamar	el	is	jött	az	a	pillanat,	amikor	azt	kellett	mon-
dani:	Incike,	nincs	több	könyv	a	könyvtárban,	mindent	
kiolvastál!	Falta	a	regényeket,	talán	a	valóság	könyörte-
lenségéből	ebbe	a	romantikus,	szépséges,	idilli	világba	vá-
gyott,	és	a	képzelet	szárnyán	oda	menekült.	Szónoki,	reto-
rikai,	szárnyaló	stílusát,	kiváló,	mindenkit	elvarázsoló	és	

elbűvölő	 kom-
munikációs	 ké-
pességeit	 kapta	
e	könyvek	által.	A	szó	erejének	azonban	csak	akkor	van	
szíveket	megnyitó	hatása,	ha	a	szavak	mögött	ott	van	a	
szív,	a	lélek,	a	szellem	ereje	is!	És	Inci	néni	valamennyi	
megszólalásában,	 beszédében	 ott	 munkált	 a	 közösség	
végtelen	szeretete,	az	emberekbe	vetett	mélységes	hite,	a	
tanítványai	felé	sugárzó	mosolya	és	tenni	akarása,	a	su-
gárzó,	tiszta	Szeretete!

A	másik	 kincs	 a	 zene	 szeretete	 és	 briliáns,	 művészi	
szintű	 tudása	 volt!	Három	 hangszeren,	 zongorán,	 har-
monikán	és	xilofonon	 játszott	mesteri	 szinten.	Tudjuk,	
hogy	a	zene	milyen	csodálatos	hatással	van	a	személyi-
ségünkre,	hogy	a	zenében	 feloldódhat	a	 lélek	és	a	 szív,	
hogy	a	zene	elvarázsol	és	segít	feloldozni	a	bennünk	lap-
pangó	kételyeket,	félelmeket,	gyászt	és	szorongásokat.

Milyen	csodálatos	az	Élet!
Hogy	törlesztett,	hogy	próbált	esélyt	adni	egy	kislány-

nak,	akitől	mindent	elvett,	mindent	elrabolt	a	Sors!
És	Inci	 felküzdötte	magát,	bejutott	a	 tanítóképző	 fő-

iskolára,	ahol	kiváló	eredménnyel	diplomázott.	Tudom,	
hogy	a	 legmagasabb	 szintekre	 is	képes	 lett	 volna	 eljut-
ni,	mert	az	elhivatottság,	a	küzdelem,	a	fel	nem	adás	ké-
pessége	és	okos,	éles	esze	a	legerősebben	hajtotta	előre.	
Lehetett	 volna	 orvos	 professzor,	 vagy	 akár	 a	 bírói	 kar	
főügyésze,	 akadémiai	 tag,	 de	 ő	 sosem	 akarta	 elhagyni	
kedves	szülőhelyét,	kedves	nagyanyját,	és	azt	a	környeze-
tet,	ahol	életet	kapott,	az	édes	szülőföldet,	a	bányászfalut.	
Szülői	támogatás	nem	volt	mögötte,	mindent	és	mindig	
a	saját	erejéből	ért	el.

A	tanítást	végtelen	szakmai	alázattal,	elhivatottsággal,	
szeretettel	kezdte	az	1960-as	években,	az	akkor	még	fa-
lusi	iskolában.	Osztályaiba	40	feletti	tanulói	létszámban	
ültek	a	gyerekek,	rengeteg	nehezen	kezelhető	fiúcskával,	
cserfes	kislányokkal.	De	a	fiatal	és	törekvő	Inci	néninél	a	
rend,	a	csend,	a	kiszámíthatóság,	a	tudás	mindenhatósá-
ga	és	a	végtelen,	sugárzó	és	tapintható	szeretet	bejárta	a	
tantermek	 falait	 és	a	 tanítványai	 szívét.	Megszámlálha-
tatlanul	sok	gyermeket	indított	el	a	pályáján,	adott	mo-
tivációt,	csiholt	érdeklődést,	segített,	támogatott,	dolgo-
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zott	éjt	nappallá	téve	a	gyermekekért.	Tudom,	hogy	több	
ezer	gyermek	és	felnőtt	szívében	hagyott	kitörölhetetlen	
emlékeket,	s	hordozzák	szívükben	az	ő	tanítójukat,	ké-
sőbb	kiváló	tanárukat.

Közben	a	magánéletben	 is	 rátalált	 a	boldogság,	 a	fia-
tal	 és	 jóképű	vasasi	bányász	fiú,	Tóth	Mihály	kérte	meg	
a	 kezét,	 aki	 a	mai	 napig	 támogatja	 csodálatos	 feleségét.	
Az	életük	folyamatos	küzdelemből,	tenniakarásból,	szor-
galmas	 erőfeszítésből	 állt.	 Szerelmükből	 két	 gyermek	
született,	 Ilona	 és	 Mihály.	 Mindketten	 követték	 szüleik	
példáját,	Ilona	iskolaigazgató,	szaktanácsadó	lett,	Mihály	
agrármérnök	végzettségű,	mérnök	közgazdász.	Három	fiú	
unokával	ajándékozták	meg	szüleiket	(Kristóf,	Richard	és	
Olivér),	akik	szintén	törekvő,	értékes	emberekké	váltak,	és	
mindhárman	nagyon	büszkék	kedves	nagyanyjukra.

Férje	 a	vasasi	bánya	elismert	 aknászaként	dolgozott,	
Inci	néni	pedig	időközben	elvégezte	a	főiskola	magyar–
történelem	 szakát.	 Később	 a	 filozófia	 szakon	 diplomá-
zott,	mert	mindig	érdekelték	az	élet	nagy	dolgai,	szere-
tett	 elmélkedni,	 egészen	 mélyre	 hatolva	 a	 gondolatok	
sűrű	erdejében.	Vele	beszélgetni	a	világ	legszebb	csodája!	
Bölcsessége,	tapasztalatai,	megélt	élményei,	szerteágazó	
tudása	kincsekké	szóródtak	szét,	szóródnak	szét	mutatva	
a	helyes	utat	valamennyiünknek.

Folyamatosan	 és	 állandóan	 tanult,	 képezte	 magát,	
mindig	 meg	 akart	 újulni,	 reformokat	 és	 innovációkat	
végrehajtani.	Mindig	 a	 jót	 akarta,	mindig	 a	 szeretet	 és	
tisztelet	 áradt	belőle,	mindig	különleges,	 egyedi,	 érték-
teremtő	gondolatai	voltak	és	vannak.	Mindig	azt	kereste	
és	kutatta,	hogyan	lehet	adni	úgy,	hogy	abból	valami	új,	
valami	más,	valami	jó	és	emberi	szülessen.

Egy	élet	munkája	megszámlálhatatlan	értékes	perccel,	
pillanattal	van	megtöltve,	Inci	néni	esetében	ez	fokozot-
tan	igaz.	Mi	nem	láttuk	az	édesanyánkat	soha	egyetlen	
percre	sem	pihenni,	kikapcsolódni.	Mindig	csak	azt	lát-
tuk,	hogy	tesz,	alkot,	gondolkodik,	cselekszik,	épít,	küzd,	
ír,	javít,	tervez,	tanul,	szervez,	fejleszt,	kutat,	szeret,	meg-
becsül,	észrevesz,	dicsér,	támogat,	segít	és	tesz	és	dönt	és	
cselekszik.

Az	 iskolában	 az	 akkor	 nagyon	 erős	 szakszervezetek	
bízták	meg	a	kollégák	érdekeinek	védelmével,	amit	hat-
hatósan	és	termékenyen	végzett.	Pécs	városa	is	felkérte,	
hogy	legyen	a	városi	szakszervezet	első	embere,	de	erős	
lojalitása	és	a	családja	iránti	mély	szeretete	azt	mondatta	
vele,	hogy	ne	vállalja.

Később	 azonban	 Pécs	 Város	 Oktatási	 Bizottságának	
élére	állt,	és	ezzel	közvetett	módon	segítette	és	támogat-
ta	az	iskolákban	folyó	pedagógiai	munkát,	biztosította	a	
jogszerűséget,	 élére	 állt	 a	nevelési-oktatási	 folyamatok-
nak,	 hogy	 minél	 hatékonyabban	 és	 eredményesebben	
valósuljanak	meg.

Közben	 az	 áldásos	 tanítói,	 tanári,	 igazgatóhelyettesi,	
majd	igazgatói	munkálkodása	mellett	felkérték	a	vasasi	
emberek	 képviseletére.	 Elindult	 az	 önkormányzati	 vá-
lasztásokon,	és	négy	ciklust	végigküzdve,	végigharcolva	

dolgozott	és	cselekedett	a	vasasiakért,	a	vasasi	embere-
kért.	Az	ő	ideje	alatt	megváltozott	a	három	település	ar-
culata,	mindenhol	a	virágzó	és	építő	gondolatok	mentén	
felújítások,	építkezések,	karbantartások,	szervezések,	ha-
gyományok,	ünnepek	sokasága	indult	el.	Megújultak	az	
utak,	a	közterületek,	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	 hagyományok,	 e	
köré	ünnepek,	megemlékezések,	 ünnepélyek,	 avatások,	
emlékkönyvek,	emlékművek	kerültek	átadásra.

Milliónyi	 érték,	 milliónyi	 gondolat,	 milliónyi	 tenni-
akarás	és	a	vasasiakért	dobogó	SZÍV!	Minden	szívdobba-
násban	benne	volt	az	a	mély,	igaz	és	őszinte	szeretet,	mely	
varázslatos,	 csodálatos,	 különleges	 és	 tiszta	 forrásként	
áradt	édesanyánkból.

És	a	vasasiak	épültek,	szépültek,	öröm	és	mosoly	volt	
az	arcukon,	tisztelet	és	köszönet	áradt	belőlük.	És	a	kö-
szönet	 szavai	mindig	megmelengették	 édesanyám,	 Inci	
néni	szívét	és	lelkét.	Hiszen	azért	dolgozott,	hogy	ez	a	kis	
bányászfalu	megmaradjon,	megmutassa	magát	a	tágabb	
környezetének,	elismerést	vívjon	ki	magának,	és	büszkén	
és	emelt	fővel	mutassa	meg	múltját,	jelenét,	jövőjét.	Egy-
szerre	vezette	és	 irányította	a	három	iskolát,	a	vasasi,	a	
hirdi	és	a	somogyi	iskolákat,	és	a	három	részönkormány-
zatot.	S	mellette	ott	volt	a	család,	annak	minden	gyötrel-
mesen	szép	kínjával	és	boldogságával.

Inci	néni	ma	a	családja	körében	a	legboldogabb.	Átad-
ta	a	stafétabotot,	amit	kiválóan	vittek	tovább	az	utódok,	
és	 hatékonyan	 tevékenykednek	ma	 is	 az	 itt	 élő	 dolgos,	
tisztességes	és	becsületes	emberekért.	Ahogy	évtizedekig	
szolgálta	a	települést	és	az	oktatást,	most	a	családja	szol-
gálatába	 állt.	 Segítette	 és	 segíti	 gyermekeit,	 különleges	
élményeket	nyújtott	és	nyújt	az	unokáinak.

Egyetlen	gyógyíthatatlan	űr	maradt	az	életében:	édes-
apja	 nyughelye	 felkutatásának	 sikertelensége.	 A	 mai	
napig,	és	örökkön	örökké,	kutatni	 fogja,	hogy	egyetlen	
édesapja	hol	nyugszik,	mert	még	most	 is	 elvándorolna	
arra	a	helyre,	ahol	az	egyik	legnagyobb	„szeretetforrás”	
pihen.

Tóth	Mihályné	 Inci	 néni	 boldog	 a	 gyermekeivel,	 az	
unokáival	 és	 drága,	 egyetlen	 férjével.	Nem	kíván	 sem-
mit,	csak	mosolyt,	szeretetet,	ölelést,	néhány	elillanó	bol-
dog	percet,	harmóniát	és	a	család	ölelő	összetartozását!

A	szív	szeretetét!
S	ha	ránéz	szeretteire,	visszatükröződik	bennük	saját,	

végtelen	SZERETETE!
Isten	áldja	és	éltesse	Inci	nénit	nagyon-nagyon	sokáig,	

hogy	még	rengeteg	értékes	perccel	és	pillanattal	töltőd-
jön	a	lelke	és	a	szíve,	az	a	LÉLEK	és	az	a	SZÍV,	mely	min-
dig	másokért	dobogott	és	dobog	ma	is!

Tóth Ilona
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Sok	Jó-hírünk	Van	„KoBeKo	Közösségi	Kultúrkohó”
Az	Emberi	Erőforrás	Fejlesztési	Operatív	Program	(EFOP),	Széchenyi	2020	által	meghirdetett	1.3.5-16-2016-00389	
számú,	Társadalmi	szerepvállalás	erősítése	a	közösségek	fejlesztésével	című	projektünk	keretében	lezajló	programok	
beszámolója	és	ajánlója.

• Baba-Mama klub: Minden héten pénteken a Kossuth Mű-
velődési Házban. Az anyukák kötetlenül tudnak beszélget-
ni, és saját élettapasztalataikat, tudásukat oszthatják meg 
egymással. Kiegészítő foglalkozásként zenés fejlesztésben is 
részt vehetnek, ahol feleleveníthetik a gyerekkorban tanult 
énekeket és mondókákat. A színes programok az új tanév-
ben is folytatódtak. A novemberi foglalkozáson őszi éneke-
ket, játékos mondókákat énekeltünk közösen. Nagyon jó 
hangulatban telt a foglalkozás. Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Barkácsklub: Az elmúlt hónapban is tartalmas időt tölthet-
tünk együtt. Az Idősek Otthonába járó kis hölgyek megint 
szívesen állták körül az asztalt, hogy egy hagyományt (ami 

ugyan nem magyar, de sikeresen átvettük az utóbbi évek-
ben) vigyenek tovább. A lehetőség, hogy „tököljünk” egy 
kicsit, nagyon tetszett mindenkinek. A hatalmas tököt kör-
bejártuk, megterveztük mintáit – minden oldalára mást, 
majd kifestettük, kifaragtuk. Mécsest tettünk bele, a kalap-

jába füstölőt szúrtunk, és így raktuk ki az ajtó elé, meleget 
ontva magából, várva az intézet igazgatónőjét, aki meg is 
dicsérte a munkánkat. Egy sütni való tököt pedig feldara-
boltunk, sütőbe tettük, és illata bejárta az egész házat. A jó 
hangulat most sem maradt el!

Mindezek után megható búcsúban volt részem. A kedves 
kis nénikéim meglepetésként ajándékkal, szép szavakkal 
köszönték meg, hogy eljártam hozzájuk, hogy sok mindent 
mutattam meg nekik, hogy rengeteget tanultak tőlem, még 
ebben a korban is. Viszonzásul szerény kis készítményem-
mel én is ki tudtam fejezni hálámat.

Köszönöm, hogy megismerhettem önöket, hogy mindig 
mosolyt csaltak az arcomra, hogy jól érezhettem magam 
a házban! Jó egészséget, minden szépet és jót kívánok az 
otthonba járóknak és az ott dolgozóknak egyaránt! 
Klubvezető: Szűcsné Erika

• Berze Darts Klub: Novemberben lezajlott a házibajnok-
ságunk utolsó fordulója. A harmadik helyezett lett Wider 
Zsolt, aki a legmagasabb kiszállóért is bezsebelt egy kupát, 
második helyezett Rostás Péter lett. A klub életében elő-
ször fordult elő, hogy az első helyért járó bajnoki kupát 
negyedszerre is címvédőként jómagam vittem haza. Gra-
tulálok mindenkinek az elért eredményiért. Továbbra is 
várunk mindenkit edzőnkkel minden szerdán 17:30-tól a 
Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Horváth Gábor

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár heti két al-
kalommal látogathatók. Szerdánként 10:00 órától a Vasasi 
Öregek napközije (jelenleg maximális létszámmal), illetve 
csütörtökönként 17:30-19:00 óráig a Kistamás Gyula Könyv-
tárpont (Bencze J. u 6.) adja a helyszínt. Jelenleg is több hely 
van az érdeklődők számára. A találkozókon egyéni problé-
mákkal foglalkozunk, illetve gyakorlati feladatokat oldunk 
meg (szövegszerkesztés, képszerkesztési feladatok, e-mail, 
közösségi oldalak stb.). Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a 
szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelő-
dési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illet-
ve a +36-30/183-5730 
telefonszámokon, 
valamint az info@
kobeko.hu 
e-mail-címen.

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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
decemberi programjai

Darts: Minden szerdán 17:30 (Kossuth)
Baba-Mama klub:  Minden csütörtökön a Facebookon 

egyeztetett időpontban (Kossuth)
Ringató: 2019. december 12. 9:30 (Kossuth)

Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbek-
nek, minden csütörtök 17.30 (Bencze)

Történelemklub: Következő alkalom: egyeztetés alatt 
(Vasasért Egyesület Székház)

Süteménykészítő verseny: december 14. (Vasasi óvoda)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 

alapján az alábbi elérhetőségeken
Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838,

www.kobeko.hu, facebook/kobeko

dési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illet-
ve a +36-30/183-5730 
telefonszámokon, 
valamint 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 
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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	előadássorozat	helytörténeti,	nemzeti-
ségi	és	kulturális	hagyatékok	megismerésével.	Gyakorlati	
kompetenciáink,	közösségeinkhez,	kultúránkhoz	fűződő	
tudásunk	a	változó	világban	folyamatos	bővítésre,	kiegé-
szítésre	és	megújításra	szorul.	A	tanulás	időbeli	és	térbeli	
kitágulása	elmossa	a	határvonalakat	a	szabadidős	és	kul-
turális	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	iktus	megoldási	módszereinek	megismertetése,	va-
lamint	használata.	A	képzésben	részt	vevők	képessé	vál-
nak	 az	 ember	 és	 az	 emberi	 kapcsolatok,	 az	 ember	 és	 a	

környezete	komplexitásának	megértésére,	belső	és	külső	
folyamatainak	 értelmezésére,	 befolyásolására,	 saját	 har-
móniájának	megőrzésére,	valamint	helyreállítására.

Komplex	 testi-lelki	 gondozás	 –	Mackó	Mocorgó	 fej-
lesztő	foglalkozás:	december	9-én	és	16-án	9:10	órakor.	
A	változtatás	jogát	fenntartjuk.
Anya-gyermek	 kapcsolat	 ápolása,	 erősítése	 ölbeli	 játé-
kokkal,	 simogatókkal,	 lovagoltatókkal.	 Mozgásos	 játé-
kokkal,	 eszközökkel	 a	 babák	 mozgáskoordinációs	 és	
egyensúlyérzékének	 fejlesztése.	 Masszázslabdákkal	 a	
picik	 testrészeinek	 átmasszírozása,	 testtudat	 fejlesztése,	
testrészek	és	az	oldalak	(jobb,	bal)	tudatosítása.

a	fenti	programokról	várjuk	az	észrevételeket	érdek-
lődőket	 a	 szokásos	 elérhetőségeinken;	 személyesen	 a	
Kossuth	Művelődési	Házban	(Búzakalász	u.	47.),	tele-
fonon	a	72/337-838,	illetve	a	0630/1835730	számon

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

A Vasasért Egyesület az EFOP-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

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	 átadását	 a	
Vasasért	Egyesület	szokásos	és	nyilvános	szakmai	nap-
jával	 és	 éves	beszámolójával	 egybekötve.	A	korábbi	 jól	
sikerült	eseményt	 immár	rendszeresen	megszervezzük,	
és	minden	évben	elismerjük	a	közösségért	tenni	hajlan-
dó	 cégeket	 és	magánszemélyeket.	 Bár	 az	 időpont	még	
távoli,	már	most	érdemes	 tenni	érte,	hiszen	a	2019.	év	
jó	 cselekedeteit	 ismerjük	 el.	Olyan	 vállalkozásokat,	 tá-
mogatókat,	 egyesületeket,	 csoportokat,	 szakköröket,	
gyülekezeteket,	 társulatokat,	 közösségeket,	 klubokat,	
szervezeteket	 keresünk,	 akik	2019-ben	 a	 legtöbbet	 tet-
tek/teszik,	adományoznak	településeinkért,	Somogyért,	
Hirdért	és	Vasasért.

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

Ugyanakkor	 idén	 is,	 jövőre	 is	 megéri	 önkénteskedni!	
próbáld	ki,	milyen	sokat	kapsz,	ha	egy	kicsit	önzetle-
nül	adsz		–	legyen	az	bármilyen	terület,	végezd	mun-
kádat	lelkiismeretesen,	és	bízz	abban,	hogy	nyilvánosan	
is	 elismerésben	 részesülsz.	 Egyúttal	 az	 önkénteseket	
foglalkoztató	civil	 szervezeteket	arra	kérjük,	vegyenek	
részt	 januári	rendezvényünkön,	és	 jelöljék	 legfeljebb	2	
önkéntesüket	elismerésre,	meghálálva	nagylelkű	mun-
kájukat,	 melyre	 nem	 sajnálták	 idejüket,	 energiájukat.	
Honlapunkon	 letölthető	 a	 díjazásokra	 benyújtható	 je-
lölőlap.

Vasasért	Egyesület	72/337-838,	
kobeko.muvhaz@gmail.com
Vasasért	Egyesület	72/337-838,	
kobeko.muvhaz@gmail.com
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Újrahasznosító,	kézműves,	hagyományőrző	foglalkozás
A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai 18 fővel 2019. no vember 
7-én kézműves napot tartottak az EFOP-3.7.3-16-2017-00155 
projekt támogatásával

A kézműves napot a Nagypalli Régi Mesterségeket Feleleve-
nítő Egyesület tagjai közül három fő (népművészet mesterei) 
segítségével tartottuk meg. Csuhéból az edényalátétek készíté-
sét igyekeztünk elsajátítani. A szükséges farámákat és kampós 
horgot, valamint a csuhét hozták magukkal, ezzel is elősegítve, 
hogy a munkát minél előbb elkezdhessük.

A kézműves napot reggel 9 órakor kezdtük. Először a mun-
kafolyamatok sorrendiségét ismertük meg.

A csuhédíszek kellékei: csuhé alapráma, melyre előre kijelölt 
helyre szegek kerülnek, és egy kampós végű fogó, mellyel a csu-
héfonások behúzásra kerülnek.

Előkészítettük a fonáshoz a csuhét, majd a három mester se-
gítségével megkezdtük a munkát.

Az elkészített kereten megkezdtük az első fonást, melynek mű-
velete látszatra egyszerű, de meg kellett tanulni a fonás techniká-
ját. A csuhéfonás kezdő sorára kerültek a további fonások, majd 
körbe megkezdtük az alátétek készítését. Először minden szegre 
fonásokat készítettünk, utána körbe-körbe a fonások. A művelet 
megtanulásával egy nagyon nagy figyelemmel történő munkát si-
került elsajátítanunk, és örömmel szemlélhettük, ahogy a kezünk 
között növekedtek a fonott sorok.

A fonáson kívül többen a csomózás technikáját is elsajátították. 
Ehhez a technikához nem kell ráma, a módszer a szakajtókötéshez 
hasonlít. Ezzel a módszerrel is edényalátétek készültek.

Alkotó munkánkkal a természet adta anyaggal, a csuhéval 
sok szép, a mindennapokban használatos tárgyakat és dísztár-
gyakat készíthetünk (fonott kosár, szék, szakajtó, különböző 
dísztárgyak).

Nagy sikere volt a tanultaknak, amit a továbbiakban igyek-
szünk hasznosítani. A kézműves, hagyományőrző napon sike-
rült egy felejthetetlen eseménnyel gazdagítani életünket.

Heiszler Istvánné, az egyesület elnöke

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

Betakarító	tábor
November hónapban a Vasasért Egyesület és a Baptista Szeretet-
szolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézményének 
együttműködésével megrendezésre került a betakarító tábor, mely 
a Vasasért Egyesület EFOP 3.7.3-16-2017-00155 számú projektjé-
nek keretein belül valósulhatott meg. 

„Végre megyünk a KoBeKo-ba”, ezzel fogadtak a fiatalok 
nagy lelkesedés közepette hétfőn reggel a tábor első napján. 
Nagy örömmel kezdtünk neki az együtt töltött hetünknek, ami-
nek az első témája az újrahasznosítás volt. Újrahasznosított 
alapanyagokból készítettünk díszeket a mindenki karácsonyfá-
jára, melyeket a fiatalok a saját rajzaikkal dekorálták. Következő 
nap a kézügyességre és kreativitásra helyeztük a hangsúlyt, mi-
vel a fiatalok nagy része az ünnepek alatt nem készít mézeska-
lácsot, de nagy kedvencük ez a finomság, így ezt készítettünk. 
Volt, aki maradt a hagyományos formáknál, és volt, akinek az 
állatformák lettek a kedvencei. Ebéd után pedig közösen fo-
gyasztottuk el az együtt készített finomságot. 

Szerdán Székesfehérvárra utaztunk, ahol ellátogattunk a 
Bory-várba. A várat Bory Jenő (1879–1959) szobrászművész 
és építészmérnök építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 
nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és mű-
vészi álmainak. A kvarcbetonból épített várban számos csoda-
szép festményt, melynek nagy részét ő maga és felesége készí-
tette, díszkutat, szobrot és domborművet csodálhattunk meg. 

A hét további részében volt pihenésképpen filmnézés, séta 
a környékbeli lovardába. A hét zárásaként pedig  ellátogattunk 
a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. gyárába, ahol betekintést 
nyerhettünk a különböző egységek működésébe, a gyártási fo-
lyamatokba, megnézhettük az általuk készített legmodernebb 
dohányipari nagygépeket. Sajnos a gyárlátogatás alatt fényképet 
készíteni szigorúan tilos volt, így csak a megérkezés és az utána 
lévő kis kreatív foglalkozás pillanatait örökíthettük meg.
Egy szuper hangulatú, mozgalmas 
hetet tölthettünk együtt és 
már alig várjuk a követ-
kező alkalmat. 

Horváth Evelin,
tábori segítő

Egy szuper hangulatú, mozgalmas 
hetet tölthettünk együtt és 
már alig várjuk a követ-
kező alkalmat. 

Horváth Evelin,
tábori segítő
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A Pécsi Hírek 2019. február 4-i számá-
ban a hirdi templomról megjelent cikk 
következő állításait kívánom cáfolni ez-
zel az írásommal: „Érdekesség, hogy a 
templomnak korábban 4 harangja volt, 
ma viszont már csak egy van. A haran-
gokat egy bizonyos Walser Ferenc ön-
tötte, az ugyanakkor rejtély, hogy mi lett 
velük (feltehetően beolvasztották az első 
világháború idején). Azt viszont lehet 
tudni, hogy a templom tornyából a kis 
lélekharangot ellopták. Ugyan ez a kisha-
rang nem került elő, de pótolni legalább 
sikerült: a ma is látható és hallható 60 ki-
logrammos harangot 1799-ben öntötte 
egy bizonyos Joseph Fischer.”

Megjegyzem, hogy az idézett részben 
olvasható adatok a Magyar harangok 
elnevezésű internetes oldalon is megta-
lálhatók, innét származ(hat)nak.

A hirdi templom, közelebbről Hird 
harangjaival részletesen foglalkoztam a 
Sok Hírünk Van 2015. márciusi számá-
ban. Itt csak az alaptalan állítások meg-
döntéséhez szükséges mértékben adom 
közre a róluk szóló adatokat.

1. Hirdnek az idők folyamán kilenc 
harangja volt. A kilencből hat a temp-
lom tornyában, három pedig a harang-
lábban teljesített szolgálatot.

A) A templom tornyában:
– az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc idejéig 4;
– valószínűleg az előbb említett tör-

ténelmi esemény következtében elvitt 
harangok helyett vett új harangok révén 
1862 után 3, majd 1910 után ismét 4;

– az I. világháború alatti rekvirálá-
sok következtében 1917-től 2, 1918-tól 
már csak 1, a ma is meglevő 1799-ben 
öntött harang hallatta, illetve hallatja a 
hangját.

B) A haranglábban:
– 1836 után 2, addig 1;
– az 1837-es öntésű harangnak az I. 

világháború alatt történt elvitele után 
újból 1;

– pótlás következtében, 1926-tól is-
mét 2 harang volt/van.

2. Lélekharang: 1. Általában a templom 
legkisebb harangja, melyet önmagában 
haldoklás, illetve halálesetnek, egy lélek 
e világból való távozásának hírül adására 
használtak. (Magyar Katolikus Lexikon) 
2. Kis harang, amellyel temetéskor v. ak-
kor harangoznak, amikor vki meghal. (A 
magyar nyelv értelmező szótára)

A tudós megfogalmazások alapján a 
lélek- és a kisharang közé egyenlőségjel 
tehető. Hird legkisebb, 1735-ben ön-
tött harangja a régi templomhoz tartozó 
haranglábból még Szepesy Ignác pécsi 
püspök 1829. július 16-i látogatása előtt 

kerülhetett a haranglábba. A település elő-
zőnél nem sokkal nagyobb (kis)harangja 
az 1799-ben öntött harang, amelyet a régi 
templomból hoztak át a mai templomba.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a 
lélekharangot (kisharangot) nem lop-
ták el, így azt pótolni sem kellett.

3. Walser Ferenc (Pest, 1827 – Bp., 
1901): tűzoltószergyáros és harangön-
tő. 1847-ben miután segédként szaba-
dult, Ausztriában és Németországban 
gyarapította szaktudását. 1854-ben ha-
zatért, s 1867-ben átvette hajdani mes-
tere, Schaudt Antal harangöntő műhe-
lyét. (Magyar életrajzi lexikon)

A kilenc harang közül csak az 1792-
ben és az 1798-ban öntött harangnak – 
amelyeket az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc idején elvittek – az ön-
tője nem ismert. Életrajzi adatai alapján 
őket Walser Ferenc nem önthette, a má-
sik hét harangot pedig nem ő öntötte.

Hird, 2019. július 30-án
Rátkai Antal

Hird	harangjai	2.

Múzeumok, könyvtár nyitvatartása
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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A	teremtés	koronája…	vagy	szégyene?
Október 17-én egyesületünknek egy erdélyi író, kutató, előadó, 
Balla Ede Zsolt volt a vendége, aki a szakrális földrajz témakö-
rében szent helyekkel, a Kárpát-medence működésével, ember 
és táj közösségével ismertetett meg bennünket. A hallottakat 
másnap a Hármashegyre tett túra során a természetben is 
megtapasztalhattuk. Az, hogy a helyiek körében nem igazán 
volt érdeklődés a téma iránt, nem lepett meg. Megszoktam a 
tízéves működésünk során, hogy nem nagyon látogatják helyi-
ek a rendezvényeinket. Azonban most bőven találkozhattunk 
a túra során az itt lakók „természetfilozófiájával”, ökológiai 
kézjegyével. Leírhatatlan mennyiségű szemét övezte az utun-
kat. Nemcsak a Kövestető felé vezető úton, a volt bányavasúti 
töltés két oldalán, hanem a Parcsin tetőre vezetőn végig. Pedig 
a Hármashegy és a Zengő itt elénk táruló látványa a világ leg-
szebb földjéről (Erdélyből) érkező vendégünket is lenyűgözte. 
Csak nem volt ildomos közelre és lefelé nézni. Ahogy Erdély-
ben mondják, „erőst” volt mit szégyellnem helybéliként.

Felfoghatatlan számomra, hogy ekkora mennyiségű sze-
mét hogyan kerülhet a környezetünkbe. Nagyon sokan hoz-
zák ezt össze és rendszerint gépkocsival szállítják ki a termé-
szetbe a háztartási hulladékot. Messzebbre hordva, mint a 
szelektív kukák, vagy akár az Eperfás utca. Természetemből 
adódóan mindig keresem a problémákra a megoldásokat. Ez 
nagyon nagy falat. A környék megtisztítása hatalmas logisz-
tikát és emberi munkaerő-ráfordítást igényelne. Ugyanakkor 
méltánytalannak tartom, hogy azok szedjék össze a sok hulla-
dékot, akik maguk nem szemetelnek, mert az elkövetők biz-
tosan nem fognak önkéntesként erdőt tisztítani. Valószínű, 
ha néhány elkövetőt sikerülne tetten érni, vagy bizonyítani 
a kilétüket, az alapos büntetésük elriasztó lehetne. Esetleg az 
iskolákból minél több diákot kellene kivinni, hogy elborzad-
janak a látványtól és megneveljék a szüleiket? Nem tudom! 
De ez így nem Istentől való, az biztos.

Szőts Rózsa

Képviselői	hírek
Kedves Olvasók, az elmúlt egy hónapban mind a közgyűlésben, mind itt a településrészeinken sok esemény történt, csak távirati 
stílusban egy rövid „élmény”-eseménybeszámoló, további részletek a képviselői Facebook-oldalamon találhatók: https://www.
facebook.com/berenyizoltan/

1. Október 31-én alakuló közgyűlés: Péterffy Attila polgár-
mester eskütétele, Bognár Szilvia és Ruzsa Csaba alpolgár-
mesterek megválasztása, majd az ő és a képviselők esküté-
tele, frakciók, bizottságok megalakítása stb.

2. November 12-én kommunális bizottsági ülés: itt tag va-
gyok, ügyrend elfogadása, további feladatok megbeszélése

3. november 14-én három rendkívüli közgyűlés: a képviselőtes-
tület és a hivatal SZMSZ-ének, továbbá a bizottságok ügyrend-
jeinek elfogadása, innovációs biztos és civil tanácsnok megvá-
lasztása, városi cégvezetőket érintő személyi döntések stb.

4. Mind a négy területen fogadóórák november 11., 12., 13., 
14-én 2-2 órában összesen nyolc helyen: számos javaslat, 
felvetés és sok probléma, gond érkezett, köszönöm a meg-
kereséseket, a bizalmat, minden ügyben intézkedek, továb-
bítom illetékesek felé és visszajelzek az eredményről, ami 
reményeim szerint a megoldás lesz, de vannak ügyek, ahol 
ezt nem lesz könnyű, egyszerű és gyorsan képviselni, de 
minden tőlem telhetőt megteszek.

5. Vasason november 25-én közel öt év „ideiglenes” állapot 
után megújult a vasasi templom tornya.

6. Hirden sajnos eközben a templomot statikai szakvélemény 
alapján, annak életveszélyessége miatt ideiglenesen bezárták, 

de Nagy Norbert plébános úr a megoldást, kijavítást illető-
en biztató fejleményekről tájékoztatott, miszerint mindent 
megtesznek, elkötelezettek, azonban az ügymenet jellegéből 
fakadóan húsvétnál előbb sajnos nem lehetséges megoldani 
a helyzetet.

7. Hirden zajlik az óvoda felújítása, az orvosi rendelőé is hama-
rosan elkezdődik, a kivitelezővel a szerződést megkötötték.

8. Somogyban novemberben megnyílt az új „egészségház” a 
posta mellett, a régi helyén, de teljesen megújulva, kibővít-
ve komplex felnőtt és gyermek háziorvosi szolgáltatással.

9. Jövő héten, december 4-én kommunális bizottsági ülés, 
majd 10-én közgyűlés:

 – itt a felderített gondok megoldását fogom szorgalmazni, 
mert van belőle bőven, majd rá következő héten kedden 10-
én, közgyűlés lesz, ahol a Településrészi Testület (lánykori 
nevén: Részönkormányzatok vezetőinek megválasztása, 
a testület felállításával kapcsolatos döntések várhatók.  Itt 
megjegyzendő, hogy kedvezően fogadta az új városvezetés 
tárgyban előterjesztett javaslatomat, hogy hozzuk vissza a 
volt „részönkormányzatokat”, a városban több helyen, en-
nek kidolgozásában az összes frakcióval további egyeztetés  
szükséges.

Örömmel megyek a településrészeink karácsonyi, decemberi ünnepségeire, rendezvényeire, köszönöm a szíves invitálásokat, 
igyekszem mindenhol ott lenni, egyben megragadom az alkalmat, hogy sok szeretettel kívánjak mindenkinek boldog kará-
csonyt, áldott ünnepeket és sikeres, egészségben megélt új esztendőt.

Berényi Zoltán s.k.
Pécs M. J. V. Önkormányzat
1. sz. evk. Somogy–Hird–Vasas–Hősök-tere
önkormányzati képviselő

Kontakt: Pécs M. J. V. Önkormányzat
	  H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
  72/533 800 30-210 81 20
   berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
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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

Márton-nap	Hirden	lámpás	felvonulással
A népi hagyományok között jeles nap Szent Márton napja november 11-én

Márton	napján	 libát	 kell	 enni,	 és	meg	 kell	 kóstolni	 az	
újbort	is.	Régi	mondás,	hogy	„Aki	Márton-napkor	libát	
nem	eszik,	az	egész	évben	éhezik.	Aki	pedig	újbort	nem	
iszik	egész	évben	szomjazik”.

Nos,	idén	a	mondás	első	felét	nagyon	is	betartottuk,	
ami	a	libaevést	illeti.	A	másik	felét,	az	újbor	ivását	elna-
poltuk,	mert	az	iskolában	került	sor	az	ünnep	megtartá-
sára	az	óvodások,	óvónők,	 iskolások,	tanárnők,	szülők,	
nagyszülők	 és	 a	Napsugaras	Ősz	Asszonyklub	 tagjai	 –	
mondhatni	a	falu	apraja-nagyja	–	részvételével.

A	 Napsugaras	 Ősz	 Asszonyklub	 egy	 pályázaton	 a	
TOP-6-9-2-16-PC1-2017-00001	 nyerte	 a	 lebonyolítás-
hoz	szükséges	pénzügyi	forrást.

Az	 óvónőkkel	 és	 a	 tanárnőkkel	 egyeztetve	 megvá-
sárlásra	 kerültek	 az	 eszközök,	mellyel	 elkészülhettek	 a	
Márton-napi	 hozzávalók,	 valamint	 az	 ünnep	megszer-
vezésében	 a	 gyermekek	 felkészítésében	 segítettek.	 Ők	
készítették	el	a	gyerekekkel	közösen	a	lámpásokat,	mely-
be	LED	égős	mécseseket	vettünk,	valamint	a	liba	levágá-
sához	szükséges	egyéb	eszközöket.

A	lámpás	felvonulás	eredete:	novemberben	hamar	sö-
tétedik.	Mivel	régen	nem	voltak	utcai	lámpák,	az	embe-
rek	fáklyával	vagy	lámpással	a	kezükben	mentek	misére.	
Ezt	a	népi	hagyományt	elevenítettük	fel	mi	is.

Az	iskolások	kis	színdarabot	adtak	elő	Szent	Márton	
életéről.	Márton	egy	római	kori	katonatiszt	fiaként	szü-
letett	Saváriában,	a	mai	Szombathelyen.	Fiatalon	ő	is	ka-
tona	volt,	de	mindig	nagyon	jószívű	és	emberszerető.	A	
legenda	szerint	katonaköpenyét	megfelezte	és	egy	 fázó	
koldusnak	ajándékozta.	Aznap	éjjel	álmában	megjelent	
Jézus	 a	koldus	 alakjában.	 Innentől	kezdve	nem	a	had-
sereget,	hanem	Istent	szolgálta.	Jóságáról	még	életében	
legendák	 keringtek.	 A	 legelterjedtebb	 monda	 szerint	
Márton	szerénysége	méltatlannak	tartotta	e	címre,	ezért	
elbújt	 egy	 libaólban.	A	 libák	 azonban	 hangos	 gágogá-
sukkal	 elárulták,	 így	 megtalálták,	 és	 Tour	 püspökévé	
szentelték.	Így	kapcsolódik	össze	Márton	és	a	liba.

A	kedves	kis	jelenet	után	kezdődött	a	megvendégelés.	
Libazsíros	kenyeret	ettünk	lila	hagymával,	de	kóstoltunk	
libatöpörtyűt	is.	A	pogácsák	között	volt	libatöpörtyűs.	Az	
édes	sütemények	között	pedig	„lúdláb”	szelet	is	szerepelt,	
amit	hárman	is	sütöttek.	Persze	más	sós	és	édes	sütemé-
nyek	is	voltak,	melyeket	a	gyerekek	és	nevelőik,	valamint	
a	szülők	is	jóízűen	fogyasztottak	el.	Ezeket	mind	az	asz-
szonyklub	tagjai	sütötték,	hozzá	pedig	meleg	teát	adtak.

Fél	 ötkor	 indultak	 az	 égő	 lámpásokkal.	 A	 gyerekek	
a	szülőkkel,	a	nevelőkkel,	a	nagyszülőkkel,	valamint	az	
asszonyklub	tagjaival	járták	végig	a	falu	utcáit.

Szívmelengető	 szép	délután	és	 este	volt,	 természete-
sen	a	közös	összefogásnak	köszönhetően.

Hálás	 köszönet	 az	 iskola	 és	 az	 óvoda	 pedagógusai-
nak	és	segítőinek,	a	szülőknek	és	a	nagyszülőknek,	nem	
utolsósorban	az	egyesület	tagjainak,	akik	részt	vettek	a	
finom	sütemények	elkészítésében.	A	régi	hagyományok	
felelevenítésével,	 kézműves	 foglalkozással	 (lámpások	
készítése,	tökfaragás	stb.)	a	rendezvény	reményeink	sze-
rint	sikeres	volt.	A	lakosság	bevonásával	a	csecsemőktől	
a	nagyszülőkig	felejthetetlen	Márton-napi	hagyomány-
őrző	eseménynek	lehettünk	részesei.

Békefi Ernőné
Napsugaras	Ősz	Asszonyklub	Egyesület
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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
–	December	8.,	vasárnap	11.00
–	December	22.,	vasárnap	11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (11. 30.)
Vasárnap (12. 01.)

15:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (12. 07.)
Vasárnap (12. 08.)

–
–

15:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (12. 14.)
Vasárnap (12. 15.)

15:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (12. 21.)
Vasárnap (12. 22.)

–

–
15:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

December 
24–26.

A karácsonyi szentmisék és igeliturgiák rendje  
a templomokban kerül kihirdetésre!

Szombat (12. 28.)
Vasárnap (12. 29.)

–

–
15:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Mise

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

református imaházban kerülnek megtartásra!

Figyelem! A téli hónapokban a szombati szentmisék  
és igeliturgiák 15:00 órakor kezdődnek!

Kolping-hírek
A	somogyi		Kolping	Család	december	17-én	(	kedden)	
14	 órakor	 kezdődő	 istentisztelettel	 tartja	 karácsonyi	
ünnepségét.	Szeretettel	várjuk	a	tagságot!

Jézus szíve Kolping Család

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2019. december 18-án tartja az idei év 
utolsó, immár hagyományos ünnepi közgyűlését, amelyre 
szeretettel meghívom az egyesület tagjait.
	Ideje: 2019. december 18., kedd 17 óra
	Helye: Somogy, Kossuth Művelődési Ház
Tervezett napirend:

– a 2019-es év áttekintése (pénzügyi, szakmai)
– 2020-as tervek, lehetőségek, ötletek
– Egyebek
– Szokásos karácsonyi ajándékozás és kötetlen beszél-
getés egy kis kávé, tea, pogácsa, sütemény mellett.

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem be-
fogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnöke

Köszönet
Tizenkét évvel ezelőtt 360 km-ről költöztem ebbe a térség-
be. Kicsit féltem a változástól, az ismeretlentől, ami aztán 
hamar elmúlt. Úgy érzem, mindig sikeresen beilleszked-
tem az adott környezetbe, munkahelyre, szomszédságba. 
Sok embert megismertem, kit előbb, kit utóbb, sok embert 
megkedveltem, sok mindenkinek mondhattam köszöne-
tet, és azt hiszem, ez fordítva is így történt. Nagyon szeret-
tem itt lakni, jól éreztem magam, most mégis búcsúznom 
kell. Élethelyzetünk úgy hozta – a párom betegségéből adó-
dóan –, hogy visszatérünk a gyökereimhez, hogy családom 
körében, az ő segítségükkel tudjam tovább ápolni őt.

Köszönöm a segítséget, a törődést, az elfogadást min-
denkinek, különös tekintettel mondok hálát jó szom-
szédaimnak, munkatársaimnak, a KoBeKónak, barátaim-
nak, a gondozóknak, az intézményeknek, a közösségeknek, 
az egyesületek tagjainak, ismerősöknek egyaránt.

A közelgő ünnepekre való tekintettel békét, boldogsá-
got, szebb életet kívánok mindenkinek!

Szűcsné Erika és F. Gyula ( C. u.)

h i t é l e t
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Somogyi	bányász	asztalitenisz	hírek
Tisztelt olvasó! A 2019–2020-as bajnokság eddigi esemé-
nyeiről és az egyesületünk ez évi tevékenységéről eddig még 
nem számoltam be önöknek, ezt szeretném most pótolni. 
Egyesületünk, az eddig meg hirdetett programoknak megfe-
lelően, tovább folytatja az utánpótlás-nevelést. Most három 
új pinpongozni vágyó fiatal, tehetséges, sportszerető gyer-
mek csatlakozott hozzánk, név szerint: Dóczi István, Kovács 
Domonkos és Radnai Csongor személyében. Tehetséges, 
ügyes fiúk, remélem, hogy kitartanak, és jó játékosok válnak 
belőlük. Ami az egyesületet illeti, két, Jola 3000-es asztallal 
gyarapodtunk, amiről elmondható, hogy újszerű állapotban 
vannak. Az, hogy ehhez hozzájutottunk, az egyesület vezető-
sége mellett, nagy érdeme volt Bocz Attila közreműködésé-

nek. Külön köszönet érte. Ami a bajnokságot illeti, idén is két 
csapatot indítottunk, és örömmel tudatom önökkel, hogy új, 
játékos játékosok is részt vesznek a meccseken, és az edzése-
ken is. A Somogyi bányász II. csapata egy fővel gyarapodott, 
Mátyus Árpád személyével, aki egyben a csapat vezetője is. A 
csapatnak eddig győzelme nincs, de egyre nagyobb, jobb és 
szorosabb meccseket játszanak. Az első csapatunk mérlege: 
6 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség. Ez az arány bizakodás-
ra ad okot. Tisztelt olvasó! A jövőben is tájékoztatni fogom 
önöket az egyesületünk, csapataink eredményéről, Továbbra 
is várjuk azok jelentkezését, akik kedvet éreznek eme csodás 
sportág gyakorlásához. Hajrá, bányász, jó szerencsét!

Baumann Rudolf

MIKUlÁS-
keresŐ túra

 KEDVES GYEREKEK, 
SZÜLŐK és NAGYSZÜLŐK! 

2019. 12. 08., vasárnap a közeli 
erdőben portyázva 

keressük együtt 
a Mikulást!

Garantáltan izgalmas 
kalandban lesz 

részünk.  Krampuszok 
adnak majd 

útbaigazítást és segítséget.
Aki rálel, azt bizonyára 
megajándékozza egy kis 

finomsággal…
Készüljetek verssel, dallal, rajzzal, 

a varázslat így lesz teljes!
Találkozó: A FELD KERT (Parcsin) 

előtt 9:00 órakor. 
Az időjárásnak megfelelő öltözet, 

túracipő, csizma javasolt!
Innen indulunk a túrára 

a nyomokat követve.
 Aki előzetesen jelentkezik, annak 

fogadására felkészül a Mikulás!
Telefonon hívható: Sólya Mónika: 
06-30/311-8010 és Fuchsné Tamási 

Marianna: 06-30/512-8820
A jelentkezéseket 
2019. 12. 06 -ig 

várjuk!
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!

Férfihajvágás: 1500 Ft!
hívhat házhoz is!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

APRÓ

Mézvásár!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg 
Gesztenyeméz 2500 Ft/kg

Hársméz: 1700 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 tűzifa 
méterben, kuglizva, 

hasogatva is.
Ingyenes házhoz szállítással

Telefon: 03-30-186-0922

visszakerült a templomtorony

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!
hívhat házhoz is!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

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

Tom Market
Somogyban is!

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

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

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


