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Januárban megjelenik az Értéktár 2.

Lapunk hasábjain többször is hírt adtunk az Értéktár kiadvány 
aktuális állásáról. Most végre eljött az idő, hogy kezünkbe ve-
hessük a nyomtatott verziót. Január 17-én a CsupaSzív Ván-
dorkupa és önkéntes díjazási ünnepség keretében kerül bemu-
tatásra a kiadvány. Aztán ez is, mint az előző, 2016-os kiadás 
eljut minden somogyi, hirdi, vasasi háztartásba ingyenesen. 

Az Érték-tár és Mester-tár (2016) és az Értéktár (2020) ki-
adványok szorosan összetartoznak, az új folytatása a réginek, 
amelyben most olyan dolgokat teszünk közzé, melyek az első-
ben nem szerepeltek. Ebben a részben kicsit visszanyúlunk a 
múltba, nemcsak a jelenlegi helyzetről tájékozódhat az olvasó, 
hanem képet kaphat arról is, milyen volt az élet régen, hol dol-
goztak, hol szórakoztak az emberek, milyen épületek voltak, 
kik öregbítették szűkebb hazánk hírnevét. Remélhetőleg sokan 
megtartották a 2016-os kiadványt, így most aktuális lesz újra be-
lelapozni. Az új kiadványban a fejezetek elején egy emlékeztető 
oldal segítségével felidézhető, mik voltak az előző kiadásban. 

Készítettünk egy rendhagyó térképet, melyen a szokásos-
tól eltérően nemcsak az utcák, terek vannak feltüntetve, ha-
nem azok a helyek is, amelyeket már sajnos nem láthatunk, 
de ismerjük a helyét. Így a beköltözők és a fiatalok is megtud-
hatják hol voltak egykoron a fontos, érdekes helyek. 

A kiadványban szereplő anyagok egy része helyi őslako-
sok elbeszélései alapján íródott, könyvekben, interneten nem 
fellelhető információk ezek. Sajnos minden történet nem ke-
rülhetett be a kiadványba, de köszönünk minden elbeszélést, 
köszönjük, hogy időt szakítottak a múlt felidézésére. 

A kiadvány tartalmában folytatás, küllemében viszont 
megújult. Most egy elegánsabb, letisztultabb stílust válasz-
tottunk. Bízunk benne, hogy ez is elnyeri az olvasók tetszését. 

Új fejezetekkel is bővült a második rész, mint a Legendák-
anekdoták és a Megmozdulások-összefogások, melyek iga-
zán egyedivé és izgalmassá teszik a kiadványt. 

A fotók helyi lakosok képei, melyekből sugárzik a hely sze-
retete, másrészt régi gyűjteményekben fellelt fényképek. Ezek 
nagy részét már láthatták a 2019 elején megvalósult Régen 
és most fotókiállítás anyagában, mely szintén a fent említett 
pályázat keretein belül valósulhatott meg. A kiállítás anyaga 
jelenleg a Kistamás Gyula Könyvtárban tekinthető meg. 

Köszönjük az Értéktár kérdőívet kitöltőknek, hogy időt és 
energiát fordítottak arra, hogy segítsék munkánkat. Remél-
jük, jó érzéssel fogja eltölteni önöket, ha megtalálják elbeszé-
lésüket vagy fotójukat a kiadványban. 

Most a munkát abbahagytuk, de a gyűjtést befejezni nem 
tudjuk, mert lapzárta után is érkeztek anyagok, melyek mél-
tók lehetnek a bemutatásra, és biztosak vagyunk benne, hogy 
a kiadványt lapozgatva sokaknak jut eszébe helyi nevezetes-
ség, híresség, érdekesség, ami nem jutott el hozzánk. Ezeket 
szeretnénk a későbbiekben az SHV újságban közzétenni.

Továbbra is várjuk az ilyen jellegű információkat, észrevé-
telek a KoBeko elérhetőségein.

Kellemes kikapcsolódást kívánunk a kiadvány olvasgatá-
sához, nézegetéséhez. Reméljük, egy átlapozás után nem me-
rül feledésbe, beszéljenek róla buszon, boltban, kocsmában, 
művelődési házban, legyen közösségformáló ereje. Hiszen 
pont ez volt a cél, hogy megismerjük környezetünket, a kö-
zelünkben elő embereket, településeink múltját, hisz csak így 
építhetünk cselekvő, gondolkodó, gondoskodó közösségeket. 

Tóthné Dobos Éva, Somogyi Klaudia

Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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Felhívás Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testületbe való jelölésre
Tisztelt helyi lakosok, kedves választópolgárok!
Jelen soraimmal az alábbi önkormányzati határozat alapján tisztelettel kérem, hogy amennyiben van az ön látókö-
rében jelentkező, jelölhető személy a januárban megalakuló Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testületbe, kérem 
ezt a javaslatát 2020. január 13-ig részemre megküldeni/eljuttatni szíveskedjen. A jelölés nem kötött formailag, az 
szabadon írásban az ajánló választópolgár névvel, aláírással és lakcímmel ellátva megteheti szabadon, az ajánlott 
személy megnevezésével az őt ajánló választópolgárok által aláírva.
Tisztelett el:

 

Berényi Zoltán
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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Tisztelett el:

 

Berényi Zoltán
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

Képviselői hírek
Kedves Olvasók, mindenekelőtt nagy szeretettel kívánok mindannyijuknak sikeres, egészségben megélt boldog új 
esztendőt! Az elmúlt hónapokban mind a közgyűlésben, mind itt a településrészeinken sok esemény történt, csak 
távirati stílusban egy rövid „élmény”-eseménybeszámoló, további részletek a képviselői facebook oldalamon talál-
hatók: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

1. November 14-én három (3) rendkívüli ülés is volt, majd 
28-án még egy, végül december 10-én az év utolsó közgyű-
lése közel 50 napirendi ponttal, igencsak maratoni reg-
geltől estig zajló ülésezéssel teltek az év utolsó hónapjai, 
sajnos kevés eredménnyel, DE pl. az Idősügyi Tanácsba a 
javaslatomra a területünk is bekerült, aki ilyen szervezet-
ben dolgozik, az még január 13-ig nálam is jelentkezhet, 
mindamellett sok személyi ügyrendet és városi cégeket 
érintő döntések is voltak, az alábbi linkeken, akit érdekel, 
bárki tájékozódhat róla:
https://gov.pecs.hu/register/index/reg_testuleti_munk
és
https://gov.pecs.hu/main/aMenu/72?mid=72 

2. Januárban is mind a négy területen tartok fogadóórákat, ezt 
így ígértem, hogy rendszeres lesz a kapcsolattartás, tehát 
január 20., 21., 22., 23-án szokásosan 2-2 órában összesen 
nyolc helyen lesznek fogadóórák, remélem megint sokan 
jönnek és megtisztelnek bizalmukkal, a pontos időpontok 
és helyszínek itt az újságban és a plakátokon lesznek.

3. Hirden tovább folytatódik az óvoda felújítása, az orvosi 
rendelőé is hamarosan elkezdődik, a kivitelezővel a szer-
ződést megkötötték, erre vonatkozólag a december 10-ei 
közgyűlésen feltett kérdésemre Polgármester úr válasza itt 
a 2. oldalon olvasható.

4. Számos lakossági észrevétel/bejelentés/megkeresés ér-
kezett az elszaporodó autós randalírozásokról, ami nem 

újkeletű, mindig voltak sajnos ilyenek, de most pl. az ittas 
vezetéssel egybekötött randalírozás, ami már közúti veszé-
lyeztetés is lehet, kirívó példája január 2-án az esti órákban 
fél tíz körül történt Vasason három erősen ittas fiatal au-
tóval egy tűzcsapot is kidöntött, még szerencse, hogy nem 
történt senkinek sem komolyabb sérülése.

5. Tavaly decemberben szintén Vasason a „falu” minden-
ki Karácsonyfáját döntötték ki, vagy fújta el a szél, mert 
ugyan éjfélkor még állt a fa a lábán, és aznap este nem ís 
volt akkora szél, de sajnos senki sem látta, hogy eldön-
tötték volna, azért „véletlenek” nincsenek, mert ott is 
rendszeres, hogy a Berzénél sok fiatal iszik (talán drogo-
zik is, mert sokan mondják ezt), voltak olyan „erősek”, 
hogy nekimentek a Karácsonyfának is. Szégyelljék ma-
gukat, de itt ennél több kell: jó a fogadtatása a térfigyelő 
kameráknak és a somogyi Körzeti Megbízotti (KMB-s) 
Iroda rendőr(ök)kel történő szolgálatban helyezésének, 
a három települési polgárőr egyesületek is kezdeményez-
ték, én is azonnal az ügy mellé álltam, eddig informálisan 
kaptam bíztatást az illetékesektől, sajnos a megvalósítás 
nem lesz egyszerű, sok a tennivaló, és pl. az állomány-
létszám a minisztériumtól függ, de elkötelezett vagyok, 
hogy már idén ezek a fejlesztések itt mindhárom telepü-
lésrészen megtörténjenek.

6. Január 28-án lesz az év első közgyűlése, itt többek közt 
megalakulnak a Településrész Testületek is, nálunk Vasas-
Somogy-Hird és Újhegy-Üszög területen

Nagy szeretettel vettem részt a településrészeink karácsonyi, decemberi ünnepségein, szerencsére sok volt belőle, 
lehet mindenhova a dolog természetéből fakadóan nem juthattam el, de ígérem folyamatosan megyek a klubokhoz, 
közösségekhez, keressenek, hívjanak a rendezvényeikre, köszönöm a szíves invitálásokat, igyekszem mindenhol ott 
lenni.

Zárásképpen pedig kérem segítsék munkámat ötleteikkel, felvetéseikkel „dolgos” tenni akaró kezeikkel, és én 
ígéretemhez híven partner leszek minden jóakaratú és a településeinket előre vivő, jobbító szándékú embernek, le-
gyen az kicsi, nagy, fi atal, idős, stb…a lényeg, hogy tegyünk közösen, az új esztendőben, hogy mindannyian jobban 
érezzük magunkat ezekben a gyönyörű „falvainkban”.
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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. 
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.
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Barkács Klub:  Az elmúlt hónapban is tartalmas időt tölt-
hetünk együtt. 
Az Idősek Otthonába járó kis hölgyek megint szívesen áll-
ták körül az asztalt. Ebben a hónapban kis karácsonyfákat 
készítettünk együtt. A fenyőfa törzsének egész fahéjat hasz-
náltunk, melyet színes gyöngyökkel díszítettünk fel. A fa 
tetejére kis csillagokat tettünk. Munka közben karácsonyi 
dalokat hallgattunk, így hangolódtunk az ünnepekre. Sze-
retetteljes légkör uralkodott a közösségben.

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár kétheti két 
alkalommal látogathatók. Szerdánként 10:00-tól a Vasasi 
Öregek napközije. (Jelenleg maximális létszámmal), illet-
ve csütörtökönként 17:30–19:00 óráig a Kistamás Gyula 
Könyvtárpont (Bencze J. u 6.). Jelenleg is több hely van 
az érdeklődők számára. A találkozókon, egyéni problé-
mákkal foglalkozunk, illetve gyakorlati feladatokat oldunk 
meg együtt. (Szövegszerkesztés, képszerkesztési feladatok, 
e-mail, közösségi oldalak stb.) 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a 
szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelődé-
si Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-838, illetve 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”
januári programjai

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

egyeztetett időpontban (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás időseb-
beknek, minden csütörtök 17.30 (Bencze)

Történelemklub: Következő alkalom – 2020. 01. 10 – 
Bolsevizmus, Nemzeti Szocializmus, Fasizmus – 2. 
alkalom (Vasasért Egyesület, Székház)

Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 
alapján az alábbi elérhetőségeken

CsupaSzív Vándorkupa, 2019: 2020. január 17., 16.00 
(Berze)

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

M  E  G  H  Í  V  Ó
Szakmai nap és Évzáró

Szeretettel meghívjuk Önt a Vasasért Egyesület - KoBeKo 
Művelődési Központ 2019. évéről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolójára.

Emellett, idén is sor kerül 2 olyan programelemre, melyet 
hagyományteremtő jelleggel indítottunk. Ezek a CsupaSzív 
vándoRkupa és a „Próbáld ki, hogy milyen sokat kapsz, ha egy 
kicsit önzetlenül adsz” fantázianévre hallgató önkéntes díjazás.

Előbbi keretében olyan vállalkozást vagy támogatót díjazunk, 
aki 2019-ban a legtöbbet tett, adományozott településeink, So-
mogy, Vasas, Hird lakosaiért és közösségeiért. 

Utóbbiban a civil szervezetek, klubok, szakkörök, sportkö-
rök, gyülekezetek, közösségek stb. által kiválasztott 2 fő, saját 
önkéntest is elismerésben részesítjük meghálálva nagylelkű 
munkájukat, melyre nem sajnálták idejüket és energiájukat. 
Minden jelölt önkéntest díjazzuk, a díjat a jelölő civil szervezet-
tel közösen adjuk át. 
Tervezett program:
1. 2019. évről szóló szakmai 
beszámoló ismertetése
2. 2019. évről szóló pénzügyi 
beszámoló ismertetése
3. 2020. évi tervek
4. CsupaSzív vándoRkupa 
átadás

5. „Próbáld ki, hogy milyen 
sokat kapsz, ha önzetlenül 
adsz” önkéntes díjazás
6. Állófogadás
7. Érték-Tár 2020  kiadvány 
bemutató
8. Műsor 

Időpont: 2020. január 17.
Regisztráció: 16:00–18:00
Helyszín: 7691 
Pécs -Vasas 
Szövetkezet u.13 
Berze Nagy János 
Művelődési Ház.

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 

4. CsupaSzív vándoRkupa bemutató
8. Műsor 

Időpont: 2020. január 17.
Regisztráció: 16:00–18:00
Helyszín: 7691 
Pécs -Vasas 
Szövetkezet u.13 
Berze Nagy János 
Művelődési Ház.
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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, 2020
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 Va-
sasért Egyesület szokásos és nyilvános Szakmai Napjával 
és éves beszámolójával egybekötve. A korábbi jól sikerült 
eseményt immár 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 is-
merjük el. Olyan vállalkozásokat, támogatókat, egyesü-
leteket, csoportokat, szakköröket, gyülekezeteket, társu-
latokat, közösségeket, klubokat, szervezeteket keresünk, 
akik 2019-ben a legtöbbet tettek/teszik, adományoznak 
településeinkért, Somogyért, Hirdét és Vasasért. 

A díjazottat szavazás eredménye dönti el. A javasla-
tokat helyi szervezetek, közösségek adhatják le 2020. 
január 11-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-
kád lelkiismeretesen, és bízz abban, hogy nyilvánosan 
is elismerésben részesülsz. Egyúttal az önkénteseket fog-
lalkoztató civil szervezeteket arra kérjük, hogy vegyenek 
részt januári rendezvényünkön és jelöljék legfeljebb 2 
önkéntesüket elismerésre, meghálálva nagylelkű munká-
jukat, melyre nem sajnálták idejüket, energiájukat. 

Vasasért Egyesület, 72/337-838, kobeko.muvhaz@
gmail.com

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

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.

Vasasért Egyesület, 72/337-838, kobeko.muvhaz@
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Szent Borbála-nap Vasason

December 7-én 15 órától – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – a vasasi 
Bányászotthon dísztermében újból 
megrendezésre került a Szent Bor-
bála, valamint az egykori bányászat 
tiszteletére megtartott ünnepi meg-
emlékezés.

A díszterem ismét megtelt a volt 
bányász kollégákkal és a bányászat 
iránt érdeklődőkkel.

A rendezvény a Himnusz meghall-
gatásával vette kezdetét, melyet a Va-
sasi Bányász Fúvószenekar adott elő.

A megemlékezést Ruzsicsics Fe-
renc, a Vasasi Szent Borbála Egyesü-
let elnöke nyitotta meg és köszöntötte 
a fellépőket, meghívott vendégeket, 
többek között dr. Hoppál Péter or-
szággyűlési képviselőt, dr. Őri Lász-
lót, a Megyei Közgyűlés elnökét, 
Berényi Zoltánt, a terület önkor-
mányzati képviselőjét, a Nyugdíjas 
Bányász Szakszervezet, a Bányama-
nók, valamint az egyéb civil szerveze-
tek képviselőit, a Vasasi Szent Borbá-
la Egyesület tagjait, továbbá minden 
megjelent vendéget.

Mivel ez a nap advent második 
vasárnapját megelőző szombat volt, 
ezért az elnök úr felkérte dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő urat, 
tiszteletbeli bányászt, a Szent Borbá-
la Park védnökét, hogy gyújtsa meg 
az adventi koszorú első és második 
gyertyáját.

Ezt követően Ruzsicsics Ferenc, a 
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnö-
ke az egyesületben végzett önkéntes 
munkájukért elismerő oklevélben ré-
szesítette Schiller István, Tóth József, 
Csölley Róbert, Patyi József egyesületi 
tagokat, valamint Patyi Tamás segítőt, 
továbbá elismerő oklevelet és bányász-
korsót adott át Mócz Sándor, Kakas 
Ferenc, Kovács István (Colos), Mag 
József, Schiffler Károly, Fejes József, 
Orosz Ferenc egyesületi tagoknak.

Elismerő oklevélben részesült 
még Verbőczi József bányaigazgató, 
dr. Riedl István volt bányakapitány 
a Szent Borbála Park bányászati esz-
közeinek elhelyezésében nyújtott ki-
emelkedő támogatásáért, valamint 
Buckmann Attila a Szálbon Emlék-
mű felállításával kapcsolatos támo-
gatásáért.

Külön elismerésben részesült és a 
Szent Borbála Egyesület tiszteletbeli 
bányásszá fogadta ifj. Lovász Gézát 
a Szálbon Emlékmű acélszerkezete-
inek elkészítéséért.

A jutalmak átadása után dr. Őri 
László úr mondott ünnepi beszédet, 
aki méltatta Szent Borbála emlékét 
és az ő közösségét, a bányászokat. 

Dr Őri László ünnepi beszéde 
után Nikolausz Tamás: Könyörgés 
című saját versét adta elő.

Az oklevelek átadása, az ünnepi 
beszéd és a vers után színvonalas ün-
nepi műsor vette kezdetét.

Elsőként a Vasasi Bányász Fúvós-
zenekar a tőlük megszokott magas 
színvonalú előadását hallhattuk. 

Ezt követően a Swing Ladies együt-
tes káprázatos előadását élvezhettük, 
akik az 1920-as, ’30-as évek Ameri-
kájának zenéjét elevenítették fel.

Végül a Bányászszív Dalcsapat mű-
sora következett. A műsor elején, a 
bemutatkozást követően Vörös János, 
a dalcsapat tagja Nikolausz Tamás: 
Bányászsors című versét mondta el, 
majd felcsendültek a régebbi és újabb 
bányászdalok. Vörös János tolmá-
csolásában az előadás közben is hall-
hattunk egy verset, melynek szerzője 
szintén Nikolausz Tamás, címe: A me-
cseki szén.

Az ünnepi műsor záróakkordja-
ként a Vasasi Bányász Fúvószenekar 
zenei aláfestésével közösen elénekel-
tük a Bányászhimnuszt.

Az ünnepi műsort követően a Va-
sasi Szent Borbála Egyesület meg-
vendégelte a jelenlévőket.

A kötetlen beszélgetés közben 
mindenki elfogyaszthatott néhány 
szendvicset, az elmaradhatatlan zsí-
ros kenyeret hagymával, üdítőt, gyü-
mölcsöt, szaloncukrot.

A korábbi évekhez hasonlóan is-
mét elmondhatjuk, hogy ez a délután 
is nagyon jó hangulatban telt.
Jó szerencsét!              Schiffler Károly

 Vasasi Szent Borbála Egyesület
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Sokat hallani mostanában az éghajlat-
változásról és annak lehetséges követ-
kezményeiről. Van-e éghajlatváltozás, 
és ha van, ránk nézve mivel járhat?

Először is érdemes tisztázni, hogy 
mi is az az éghajlatváltozás. A Föld 
története során az éghajlat állandóan 
változott, ez a folyamat jelenleg is zaj-
lik, tehát van éghajlatváltozás. Azon-
ban ezek a folyamatok csak több 
ezer, tízezer éves időskálán zajlanak 
és teljesen természetes ingadozásai 
a légköri viszonyoknak. Amiről ma-
napság a vita zajlik, hogy a klímavál-
tozásban mekkora az ember szerepe, 
milyen gyors ez a folyamat, és milyen 
lehetőségeink vannak a negatív hatá-
sok elkerülésére vagy mérséklésére. 

Mik ezek a negatív hatások, van-
nak-e esetleg pozitív hatások is?

Az egyik – jól mérhető hatás a glo-
bális felmelegedés. A légkörbe jutta-
tott ún. üvegházhatású gázok (szén-
dioxid, metán) úgy viselkednek, 
mint a fóliasátor: befelé beengedik a 
napsugárzást, viszont a földfelszínről 
induló hősugarakat visszaverik, ez-
által az energia egy része itt marad, 
melegítve a légkört. A többi hatás 
már ennek a melegedésnek a követ-
kezménye: hevesebb időjárási ese-
mények, ciklonok, frontok, viharok 
alakulnak ki, a sarki jégsapkák és 
gleccserek fogyatkoznak, az éghajlati 
övek észak felé tolódnak, helyzetük, 
kiterjedésük megváltozik. Ez első 
ránézésre akár jónak is tűnhet, mert 
így a hűvösebb vagy az eddig fagyos 
területek művelhetővé válnak, vi-
szont a gyors változás miatt az ott élő 
fajok nem tudnak alkalmazkodni a 
megváltozott feltételekhez, így sok 
faj kipusztulhat, addig nem látott 
élősködők jelenhetnek meg. 

Tehetünk-e valamit mi személyesen?
A legfontosabb szerintem az, hogy 

semmiféleképpen ne kockáztassuk 
azt, hogy a jelenlegi felelőtlenségünk 

miatt visszafordíthatatlan események 
következzenek be. Amit az egyes em-
ber tehet: energia- és víztakarékosság, 
szelektív hulladékgyűjtés, a fogyasz-
tás visszafogása, közösségi közlekedés 
használata. Sok kicsi sokra megy. 

Idén télen még nem esett hó nálunk, 
már sokadszorra fekete karácsony 
van, ez is már a felmelegedés követ-
kezménye?

Erre az a válasz, hogy: nem tud-
juk. Mivel a klímaváltozás még így 
felgyorsulva is egy igen lassú fo-
lyamat, az egyes évek időjárásából, 
egyes viharok erősségéből nem lehet 
erre következtetni, csakis a statisz-
tika segíthet. Érdemes böngészni 
az interneten is fellelhető adatokat, 
hómentes telek régen is előfordultak, 
sőt, az évszázad elején a mainál jó-
val kevesebb havas nap fordult elő. 
Amit az adatok mutatnak, hogy az 
átlaghőmérséklet lassan emelkedik, 
az éves csapadék lassan csökken. 

Ennek ellenére olyan érzésünk van, 
hogy a hírekben egyre több a termé-
szeti katasztrófa, extrém időjárás, 
akkor ezek sem a felmelegedés egyér-
telmű következményei?

Manapság – főleg a közösségi mé-
dia és az okoseszközök elterjedése mi-

att – szinte nem marad olyan jelenség, 
amit ne vennének fel kamerával, vagy 
ne készülne róla fotó. 30 éve ezek tö-
redékét dokumentálták csak. Ezeken 
felül rengeteg a szenzációhajhász és 
hamis, félrevezető hírt közlő webol-
dal, amelyek a hatásvadász címeket 
használva jóval nagyobb nyilvános-
ságot kapnak, mint a hivatalos tudo-
mányos cikkek. Meg kell tanulnunk 
kiválasztani a hiteles forrásokat.

Hol érdemes nekünk, laikusoknak 
utánanézni, hogy tudunk hiteles in-
formációhoz jutni e kérdésben?

Van pár alapelv, amelyek segíthet-
nek eldönteni, kinek is higgyünk. 
Egyrészt bármilyen szenzációs beje-
lentést fogadjunk kétkedéssel, és ez 
nem csak e témakörben ajánlatos. 
Csakis hivatalos forrásból szárma-
zó híreket fogadjunk el. Vannak a 
neten olyan listák, amelyek a csaló, 
félrevezető weboldalak címét tar-
talmazzák, a hírforrást így is ellen-
őrizzük. Ajánlani tudom az Orszá-
gos Meteorológia Szolgálat oldalát: 
www.met.hu. Itt sok kérdésről a 
hétköznapi ember által könnyen 
érthető magyarázatokat találha-
tunk, illetve Pécs 150 éves adatsora 
is fellelhető rajta, mindenki kikeres-
heti, hogy a születésnapján milyen 
idő volt.  https://www.met.hu/
eghajlat/magyarorszag_eghajlata/
eghajlati_adatsorok/Pecs/adatok/
napi_adatok/index.php

Bocz Józse f

Fekete karácsony
A média ontja az éghajlatváltozásokról, katasztrófákról szóló rémisztőnél ré-
misztőbb híreket, az ember azt se tudja, hova kapja a fejét és kinek higgyen. 
Mi változott az időjárásunkban, tehetünk-e valamit egy élhetőbb jövőért, eb-
ben a témában kérdezem időjárás-szakértőnket, ifj . Mátyus Árpádot.
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A Tesco-zsetonok most pénzt hozhatnak a Füstölőnek

Jól kezdődik az év a Vasasi Füstölőnek, hiszen ismét si-
keresen túljutottunk egy pályázati fordulón. A Tescónál 
meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” programban 
Magyarország civil szervezeteinek összesen 42 700 000 
forintot adományoz, így támogatva a helyi közösségek 
számára fontos projekteket. A pályázatunkat most nyí-
lászárók cseréjére adtuk be. Ha nyerünk, akkor a felújí-
tott tető után most korhű kinézetű, de modern ablakokat 
kaphat az épület, így még kevésbé lesz kiszolgáltatva az 
időjárás viszontagságainak.

Ahhoz, hogy a pályázatban megnyerhessük a ma-
ximális összeget, ismét a helyi lakosok és a Füstölővel 
szimpatizáló emberek segítségét kérjük. Nem kell mást 
tenni, mint a vásárláskor kapott zsetont abba a zseton-
gyűjtő ládába dobni, amelyen az „Összefogás a Vasasi 
Füstölő megmentéséért” név szerepel. A pontgyűjtés 
időszakában a következő pécsi Tesco Áruházakban lesz-
nek zsetongyűjtő dobozaink: Makay István u. 5., Budai 
vám 1., Kincses utca 1., Maléter Pál út 2. Tehát nemcsak 
a Budai vámi Tescóban lehet szavazni, hanem a többi pé-
csi Tescóban is. A szavazás 2020. január 20. és február 16. 
között zajlik. Most internetes szavazásra nincs lehetőség, 
de nagyon örülünk minden megosztásnak és szavazás-
ra ösztönző bejegyzésnek. Várjuk önkéntes aktivisták 
jelentkezését is, akik szívesen megszólítják a vásárlókat 
a Tesco előterében, és elmondják nekik, miért fontos 
nekünk a füstölő felújítása. Középiskolás diákok esetén 
önkéntes közösségimunka-igazolást tud adni a Vasasért 
Egyesület. Az áruházzal egyeztetve lehetőségünk lesz ki-
települni és bemutatni az egyesület és a füstölő csapat-
tevékenységét. Számítunk a Tescóban dolgozó, füstölőt 
támogató, helyi ügyek felkarolását fontosnak tartó mun-
katársak szavazataira is. Minden zseton számít. A tavalyi 
év nyertese több mint 37.000 szavazatot kapott. Segít-
sünk mi is vásárlásainkkal, támogassuk Ádám álmát! 

Tóthné Dobos Éva

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107; Általános segélyhívó 112;

Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET: 400 ÁGYAS KLINIKA PÉCS IFJÚSÁG ÚTJA;  515-104

•  Gyermek orvosi ügyelet: 535-999

Körzeti orvosok:
DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00;

DR. VEREBÉLY PÉTER: Hird: 798-360; H., Cs., P.: 8:00-11:30, K.: 12:00-15:00, Sz.: 8:00-10:00.
A HIRDI HÁZIORVOS DEC. 3-TÓL A FELÚJÍTÁS VÉGÉIG A HARANGLÁB UTCAI FALUHÁZBAN RENDEL.  

DR. OSZOLI DÁNIEL: Vasas: 72/875-249; H., Sz., P.: 8.00-12.00; K., Cs.: 13.00-17.00. 
A vasasi háziorvos dec. 3-tól a Berze J. Műv. házban rendel, a rendelési idő változatlan.

Felnőtt fogorvosi rendelés: Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6., dr. Horváth  Zsolt, 72/875-267
Gyermekorvosok: Somogy, Vasas, Hird: Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter. Vasas: 337-754; Hird: 337-901. Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

Állatorvos: DR. HARTUNG ISTVÁN Hird, Szathmáry György u. 32,; Tel.: 267-257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség: SOMOGY: 0-24-ig, 06/30-621-2623, 06/30-621-2624; VASAS: 0-24-ig, 30/310-1594; HIRD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása: Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00; Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-15:00;   Szombat-vasárnap: zárva

Közvilágítás hibabejelentő portál: 0–24-ig www.kovika.hu és  www.kozvilhiba.hu oldalon űrlapot kitölteni.
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Sárkányok földjén
Tavaly november közepén Wales el-
len játszott Európa bajnoki selejtezőt 
a magyar futballválogatott. Mivel a 
meccs előtt még volt némi remény 
arra, hogy kivívjuk az Eb-szereplést 
(azóta már tudjuk, hogy ez egyelőre 
nem sikerült) és a helyszín is igen ér-
dekesnek tűnt, ezért egy kisebb bará-
ti társasággal úgy döntöttünk, élőben 
nézzük meg focistáinkat Wales ellen.

Annak ellenére, hogy Anglia, 
Nagy Britannia naponta szóba kerül 
itthon a tévében, interneten, Wales-
ről már jóval kevesebbet tud az át-
lagember. Addig oké, hogy Arany 
János – A walesi bárdok, meg, hogy 
a walesi zászló közepén egy nagy, 
vörös sárkány van és talán a Harry 
Potter néhány szereplője is walesi. 
Ezeken kívül viszont alig tudtunk 
valamit erről a helyről, ezért nyolc 
fős, vasasiakból álló társaságunk úgy 
indult útnak, hogy a meccs mellett 
jusson idő Cardiff megnézésre is. 

Wales az Egyesült Királyság egyik 
tagországa, Angliától nyugatra, nagy-
jából akkora, mint Baranya, Somogy 
és Tolna megye. A tartomány tele 
van dombokkal, hegyekkel, évszáza-
dos kastélyokkal és várakkal, a hely 
tényleg olyan hangulatot áraszt, hogy 
az az ember érzése, hogy bármelyik 
pillanatban felbukkanhat valami me-

sebeli lény, egy kobold vagy épp egy 
sárkány. Fővárosa a Pécsnél kb. két-
szer nagyobb Cardiff, ahova londoni 
átszállással jutottunk el. Habár jóval 
nagyobb, mint a mi városunk, még-
is egészen csendes, már-már álmos 
kisváros hangulata van, pláne Lon-
donhoz képest, ahol az odaúton volt 
szerencsénk pár órát eltölteni. 

Beszédes tény, hogy a város egyik 
nevezetessége a korábban itt műkö-
dő kőszén tőzsde. Mivel a tartomány 
jó része hegyes, dombos, kőszénben 
gazdag vidék, a bányászatnak, csak-
úgy, mint nálunk a Mecsekben, itt is 
nagy hagyományai vannak. A kör-
nyéken kitermelt kőszenet a fővárosi 
kikötőbe szállították, ahonnan hajó-
kon vitték azt tovább a világ minden 
részére. A szénbányászat azonban 
itt is hanyatlóban van, alig néhány 
bánya üzemel Walesben, Cardiffban 
főleg szobrok, emléktáblák emlékez-
tetnek arra, hogy valamikor ez az 
iparág volt itt a meghatározó.

Két nappal a meccs előtt nagyjából 
semmi sem utalt arra, hogy ebben a 
városban nemsokára a hazaiak szá-
mára is sorsdöntő meccset rendez-
nek, a helyiek közül sokan nem is 
tudták, hogy meccs lesz. Nem csoda, 
hiszen Walesben a rögbivel semmi 
sem veszi fel a versenyt népszerűség-

ben. A Cardiffban található a hatal-
mas, 78.000 férőhelyes Millennium 
stadion, a magyarok elleni Eb-selej-
tezőt viszont egy jóval kisebb stadi-
onban, a Cardiff City FC pályáján 
rendezték. A walesi emberek egyéb-
ként nagyon barátságokat voltak ve-
lünk, magyarokkal, de abban azért 
mindegyikük biztos volt, hogy ők 
fognak nyerni. Ennek ellenére a leg-
több kocsmában, üzletben minden-
kinek volt hozzánk, illetve a magyar 
csapat számára egy-egy bíztató szava.

Cardiffban a szigorúan vett belvá-
ros, ahol a turisták nagy része megta-
lálható, igazából csak néhány utcából 
és a kikötőből áll, a meccs napján ezt 
a részt gyakorlatilag ellepték a ma-
gyarok. Igaz, hogy a hazaiak meze is 
piros, ezért sokszor nehéz volt meg-
különböztetni, hogy walesi vagy ma-
gyar szurkolót látunk, de abból sem 
volt gond, ha véletlenül a hazaiak 
kocsmájába keveredtünk: ilyenkor 
elkezdődtek a meghívások és visz-
szahívások, pillanatok alatt sikerült 
végig kóstolni a teljes sörkínálatot, 
miközben azt próbáltuk megfejteni, 
hogyan juthatna ki Wales és Magyar-
ország is az Eb-re.

A meccsre végül megtelt a kiseb-
bik városi stadion, a helyi rendezők 
és rendőrök türelmesen és kedélye-
sen tűrték a magyar szurkolók mél-
tatlankodását, rutinosan tartották a 
rendet, érződött, hogy sokkal komo-
lyabb szurkolótáborokon edződtek 
az angol első- és másodosztályban. 
Sok más, európai helyszínnel ellen-
tétben még normális sört is lehetett 
kapni a stadionban, így könnyebb 
szívvel néztük végig azt, hogy a ma-
gyar válogatottnak egy pillanatig sem 
volt esélye még a döntetlenre sem. Az 
ellenfél bántóan gyorsan lesimázta 
ezt a meccset, a második félidőt már 
valószínűleg nem csak a nézők, ha-
nem a játékosok is unták, így nekünk 
nem maradt más, mint a lefújás után 
figyelni, hogy a hazaiak boldogan 
ünneplik a 2-0-s győzelmüket.

Bodor Miklós 
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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
– Január 12. Vasárnap 11.00
– Január 26. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (01. 04.)
Vasárnap (01. 05.)

15:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (01. 11.)
Vasárnap (01. 12.)

–
–

15:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (01. 18.)
Vasárnap (01. 19.)

15:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (01. 25.)
Vasárnap (01. 26.)

–

–
15:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Januári 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!

Boldog új évet!
Ezt a mondatot az elmúlt napokban legtöbbször és legtöbben 
mondtuk egymásnak, vagy írtuk le és küldtük el képeslapokon 
vagy az éter hullámain. Kívántuk őszinte szívvel, vagy csak 
megszokásból, mint a napi köszönést. Elgondolkodunk-e rajta, 
hogy mi is a kívánságunk tárgya? Mi is a boldogság? Honnan 
jön, mi hozza, független-e tőlünk, esetleg rajtunk is múlik?

Ma már a tudomány is foglalkozik ezzel a témával. Pozi-
tív pszichológiának hívják, hazánkban az ELTE-n tanszéke is 
van. Több tudományos konferenciát is rendeznek már a ku-
tatásáról. Innen is tudhatjuk, hogy a boldogság 40 százalék-
ban tanulható, vagyis ilyen arányban vagyunk felelősek a saját 
boldogságunkért. Kutatások igazolják, hogy boldogságunk 50 
százalékban genetikailag, biológiailag meghatározott, 10 szá-
zalék az életkörülményeinkből fakad, viszont a maradék 40 
százalék tőlünk függ. Azaz 40 százalékban rajtunk áll, hogy 
hogyan is érezzük magunkat. Ennek ellenére nem szoktunk 
foglalkozni vele, pedig vannak mindenki számára elérhető, 
tudatosan választható, ún. boldogságfokozó gyakorlatok. 
Sonja Lyubomirsky  „Hogyan legyünk boldogok – Életünk 
átalakításának útjai tudományos megközelítésben” című 
könyvében részletesen leírja ezeket a gyakorlatokat, és ezen 
a felismerésen alapulnak a Bagdi Bella énekes által kidolgo-
zott és Bagdy Emőke népszerű pszichológus által támogatott 
ún. Boldogságprogramok is. A kutatások szerint a boldogsá-
gunk alappillérei a következők: rendszeres testmozgás; önzet-
len cselekedetek (ha jót teszünk másokkal); a rokoni, baráti 
kapcsolatok ápolása; a célkitűzések és azok megvalósítására 
tett erőfeszítések; az apró örömök értékelése; végül pedig – és 
ez a legnagyobb súllyal bíró – a hála. Miért jó hálát adni? A 

hálaadás során felidézzük a számunkra pozitív élményeket, 
eseményeket, és azokat újra éljük, mely során az idegrend-
szerünk, hormonrendszerünk is úgy reagál, mintha a jó és 
szép dolgok újra a valóságban is megtörténnének velünk. Igaz 
ennek az ellenkezője is, ezért fontos, hogy tudjuk elengedni 
a sérelmeinket, tudjunk megbocsátani. Lássunk néhány bol-
dogságfokozó technikát! Itt jegyzem meg, hogy nincs új a nap 
alatt, jó részüket a hagyomány is alkalmazta, ma pedig a tu-
domány leporolja. Egy ilyen „technika” például a hálalevél. 
Levelet írhatunk kézzel egy számunkra fontos, kiválasztott 
személynek, aki nagy hatással volt valamiért az életünkre, ar-
ról, hogy miért vagyunk hálásak neki. Fontos kézzel írni, és ha 
lehetőségünk van rá, akkor személyesen felolvasni neki. Ér-
demes kipróbálni. Írhatunk olyan személyeknek is, akik már 
nincsenek köztünk, nagy terheket tehetünk le ezzel és meg-
könnyebbülést hozhat a lelkünknek. Egy másik jó boldogság-
fokozó gyakorlat – érdemes családban alkalmazni –  az ún. 
„három áldás gyakorlat”. A közös esti étkezésnél mindenki 
felsorolja, hogy aznap mi volt az a három legjobb dolog, ami 
történt vele. Még jobb, ha el is mondjuk, miért éppen ezeket 
választottuk és milyen pozitív érzelmek kapcsolódnak hozzá. 
Egyszemélyes jó dolog a hálanapló vezetése, azaz mindennap 
leírjuk, hogy miért lehetünk hálásak. Utoljára álljon itt egy 
olyan „ősi” hálaadási gyakorlat, mely sokunk számára ké-
zenfekvő, az ima. Hálát adni a Teremtőnek azért, amink van 
– mert hiszen rengeteg mindenünk van, és a legtöbbet olyan 
természetesnek vesszük, hogy fel sem tűnik, csak akkor, ami-
kor nincs. Az évkezdés tökéletes alkalom arra, hogy kezdjünk 
el valóban tenni a boldogságunkért. Aknázzuk ki a 40 száza-
lék rajtunk múló lehetőségét. Mozogjunk, barátkozzunk, sze-
ressünk, tegyünk jót és legyünk hálásak.

Szőts Rózsa

h i t é l e t
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Sporthír

Futóhírek-Vasasiak itthon és külföldön
A 2019-es év egyik nagy eseménye volt a november kö-
zepén megrendezett Balaton Maraton. Ez az utolsó nagy 
verseny itthon, itt szokták a senior kategóriában év köz-
ben jó eredményeket elért versenyzőknek a díjaikat át-
adni. Ezért volt ott Schneider Pál is, hogy a szeptember-
ben Budapesten nyer érmét átvegye, és ha már ott volt, el 
is indult a félmaratoni távon. És ha már ott volt, meg is 
nyerte a korosztálya versenyét, 1.40. 18.-es eredménnyel. 
Soha rosszabb évet, csak így tovább!

A másik verseny, amiről szeretnék beszámolni, a Garda 
tó partján volt Olaszországban. Három fős vasasi csapat 
utazott ki megméretni magát, Malinás László, Bodor 
Miklós és jómagam. Lehet, hogy ennek nem volt akkora 
sportértéke, mint a Pali teljesítményének, de nagyon jó 
verseny volt, jó szívvel ajánlom mindenkinek! Nyáron, 
amikor tervezgettük, hogy hol lehetne ideális körülmé-
nyek között futni, arra jutottunk, hogy ne legyen se meleg, 
se hideg, legyen sík a pálya, valami szép, izgalmas helyen, 
és elérhető távolságra. Nos, a Riva del Garda-ban min-
den évben novemberben megtartott félmaratoni verseny 
minden kívánalomnak megfelel. 8-10 óra alatt autóval el-
érhető, még belefért az útba egy kis városnézés, kávézás 
is. A nevezési díj körülbelül ugyanannyi, mint a magyar 
versenyeken .A város, a környék gyönyörű, a tó kristály-
tiszta, égszínkék, a parton pálmafák, és karnyújtásnyira 
onnan, már 2000 méteres havas hegycsúcsok láthatók. Az 
első 10km-en én csak nézelődtem, észre se vettem szinte, 
hogy futni kell. Az idő is tökéletes volt, reggel 10-kor a 
rajtnál 5-6 fok, de napsütés, el lehetett indulni trikóban és 
rövidnadrágban. Később 10-12 fok lett, senki nem izzadt( 
legfeljebb a nagyon agilisak, a győztesek). Mivel rajtam 
Pécs-Harkányos trikó volt, futás közben több magyar 
is megszólított, kiderült ez a verseny nagyon népszerű 
a magyar amatőr futók körében. A szervezés is profi, a 
3300 futó nem taposta egymást, szakaszos rajttal indítot-
tak, útközben zenészek, szurkolók biztosították a hangu-
latot, és a frissítő állomásokon is minden volt, ami kellett. 
Nem is csoda, ha „ bődületes egyéni rekordok” szület-
tek, ahogy a riporterek mondani szokták. Bodor Miklós 
1.50.28-at futott, Malinás László 1.52.55-öt , teljesítették 
az előzetesen kitűzött célt. Én pedig 2.26.45-öt, amivel 
nagyon elégedett voltam, tekintve, hogy 60+ os kategóri-
ában indultam, és az volt a célom, hogy egyáltalán végig 
tudjam futni a 21km-t, és ha 3 órán belül sikerül, már 
jó vagyok. A verseny után szép érmet, befutócsomagot, 
ételt-italt kaptunk, és jól esett a helyi sör is.

Mindenkinek ajánlom ezt a versenyt, aki meg akarja 
javítani egyéni csúcsát, ennél jobb helyet és versenyt ne-
hezen talál!

Taar Ilona
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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

Akció!
(A készlet
erejéig.)

Zsákos szén
1495.-/25 kg 5980.-/q

Telephelyi kiszolgálással.

Képrejtvény
E havi találós kérdésünk. 
Mikor, és hol készült ez 
a fotó? A megfejtéseket 
a szerkesztőség címére 
kérjük elküldeni. Kos-
suth Lajos Művelődési 
Ház, Somogy, Búzaka-
lász u. 47., vagy a info@
shvonline.hu, e-mailra. A 
helyes megfejtők között 
meglepetésajándékot sor-
solunk ki.
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!
hívhat házhoz is!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

Tel.: 06/30-820-5590
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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.
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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!

Akció!
(A készlet
erejéig.)

Zsákos szén
1495.-/25 kg 5980.-/q

Telephelyi kiszolgálással.


