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Kedves Olvasó! 
Mielőtt belelapozna a kiadványba, engedje meg, hogy egy kérdéssel indítsuk ajánlónkat: 
mit jelent az Ön számára az a szó, hogy érték?
Sokaknak elsőként az anyagiak jutnak eszükbe, mint például pénz, ház, autó, majd 
következik a család, az egészség és mindaz, amit fontosnak tart az életben. 
Léteznek azonban olyan értékek, amelyek meglétét annyira természetesnek vesszük, hogy 
már nem is tekintjük értéknek, legyenek ezek épületek, hagyományok, szokások, 
gasztronómiai termékek. Ám, gondoljon csak bele, mi lenne, ha egyszerre eltűnnének olyan 
épületek, hidak, kastélyok, amelyekre ránézni is jólesik, nem ismernénk a csodás magyar 
táncokat, többé nem kóstolhatnánk olyan ételek ízeit, mint a halászlé vagy a fánk. Míg saját 
értékeinket foggal-körömmel őrizzük, addig hajlamosak vagyunk egyéb kincseinkről 
megfeledkezni, pedig mindazt, amit őseinktől örököltünk kötelességünk utódainknak 
továbbadni, hiszen nem örökbe kapjuk ezeket az értékeket, csak megőrzésre. 
Annak érdekében, hogy ezekről az értékekről ne csak múlt időben beszéljünk, a Vasasért 
Egyesület munkatársai elkezdték felkutatni kincseinket, amelyeket jelen kiadványba 
gyűjtöttük össze. Hisszük és valljuk, hogy Somogy-Vasas-Hird területén sokkal több 
felfedezni és értékelni való van, mint azt legtöbben gondolják.
Fontos elmondanunk, hogy nem törekszünk a teljességre, kiadványunk csupán betekintést 
kíván nyújtani településeinken fellelhető, a helyi sokszínűséget igazoló értékeinkről és 
mestereinkről. Amennyiben igény mutatkozik a további értékek felfedezésére, érdemes 
folytatni a munkát. 
NCTA projekt keretében 2015 óta végzünk kutatást, melyek eredményei alapján 
rendszereztük a területen fellelhető értékeket, és azokat egy adatbázisban tartjuk nyilván. 
Ebben segítettek Önök, helyi lakosok, akik idejüket nem sajnálva részt vettek a kutatásban, 
kitöltötték erre vonatkozó kérdőívünket és rendelkezésre álltak a személyes interjúk során. 
Ezúton is hálás szívvel mondunk köszönetet, hiszen Önök nélkül nem sikerült volna. 
Bízunk benne, hogy örömmel veszik kézbe és forgatják kiadványunkat, miközben 
büszkeség tölti el Önöket a sok-sok helyi érték és mesterember láttán. 

A KoBeKo csapata

Előszó
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Bevezetés Vasas-Somogy-Hird, Pécs keleti városrészében található, a 6-os sz. főút Budapestre 
vezető irányába, mintegy 8 km-re ÉK-re található Pécstől.Az egykor önálló községek, 
máig őrzik falusias jellegüket, az ’50-es ’70-es években gazdasági okokból csatolták őket 
Pécshez, pedig földrajzilag messze vannak a várostól. 
Ezen a településen működik a Vasasért Egyesület, mely 1995-ben alakult, tagjai helybéli 
lakosok.  
A Kossuth, Berze és a Bencze József utcai Egyesületi Székház üzemeltetése mellett 
legfőbb tevékenységeink között szerepel a helyi kulturális programok megszervezése, 
i�úsági klubok és közösségi kert működtetése, mindemellett szép számú önkéntes 
bázissal is rendelkezünk.
A Pécs M. J. V. Önkormányzatától és a Területi Művelődési Intézmények Egyesületétől 
kapott támogatások a házak alapvető rezsiköltségeit fedezik, a különböző pályázati 
forrásoknak köszönhetően pedig sok érdekes programot valósítunk meg és több 
munkatársat – zömében helyi lakost – foglalkoztatunk. 
Elérhetőek vagyunk a 2007óta kiadott helyi Sok Hírünk Van c. újságban, a 
www.kobeko.hu és www.shvonline.hu weboldalakon, de jelen vagyunk a legnagyobb 
közösségi oldalon és a KoBeKo TV YouTube csatornán is.
Nyitott és befogadó szervezeti szerepünk erősítésével a helyi közösségek befogadása, 
tevékenységük segítése különösen fontos számunkra. Közös programok megvalósítását 
továbbra is alapvető fontosságú feladatunknak tekintjük, hiszen az itt megvalósuló 
programok a településrész lakóinak és az ide látogatóknak egyaránt fontosak.
Őszinte szeretettel ajánlom ezt a gyűjteményes olvasmányt mindazoknak, akik 
felelősséget éreznek lakóhelyük és az ott élők jövője iránt és ebbéli szándékuktól 
vezérelve kívánják megismerni a helyi Értékeket és Mestereket.

Berényi Zoltán
a Vasasért Egyesület elnöke
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Kulturális és civil élet, 
közösségi színterek 

I. fejezet



Művelődési 
színterek
A három település hat művelődési 
házában pezseg az élet. Minden napra jut 
sportolási lehetőség, klubfoglalkozás vagy 
kulturális esemény. A Bányászotthon és a 
Kodály Művelődési ház nagytermében 
rendszeresek a nagyszabású bálok.

Kossuth Lajos Művelődési Ház
Berze Nagy János Művelődési Ház
Kodály Zoltán Művelődési Ház
Vasasért Egyesület Egyesületi Székháza 
Bányászotthon 
Hirdi faluház
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Múzeumok, 
könyvtárak 

Az összes múzeum, kiállítás és könyvtár 
helyi kezdeményezésre, közadakozásból 

valósult meg. Az iskolások rendszeres 
foglalkozásain kívül sok az egyéni látogató is.

A Bányászati, Helytörténeti és Iskolatörténeti 
kiállítás két odaadó pedagógus, Hámori 

Istvánné és Vókó János áldozatos munkájának 
eredménye, akik a tanítás mellett fontosnak 

érezték, hogy a múlt emlékeit összegyűjtve közreadják 
ezeket a kincseket, hogy minden helyi lakos érezze, milyen 

fontosak a gyökerek. Több évtizedes helytörténeti kutatómunkájuk 
eredménye a Somogy története című könyv, mely az őskortól 

napjainkig mutatja be a település történetét tudományos 
igényességgel, de közérthető nyelven. Munkájuk 

elismeréseképpen a város „Pro communitate” díjat 
adományozott a szerzőknek. 

Bányászati múzeum
Helytörténeti kiállítás
Iskolatörténeti kiállítás
Kistamás Gyula Könyvtár 
Somogyi Könyvtár5



Nevelési-oktatási 
intézmények
Az 1960-as években épült iskolákban valaha sokkal több gyerek tanult. 
Ma a három iskolában körülbelül 250 gyerek tölti napjait kényelmesen.

Budai Városkapu Általános Iskola tagintézményei: 
Vasasi, Somogyi és Hirdi Általános Iskola 

Keleti Városrészi Óvoda Vasasi, Somogyi és Hirdi Tagóvodája

Hirdi Általános Iskola

Vasasi Általános Iskola

Somogyi Általános Iskola
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Bármelyik nagyváros megirigyelheti ezt a sokrétű, gazdag 
választékot, amit az alábbi egyesületek kínálnak az itt 
lakóknak.
Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti 
Általános Iskoláért
Bányász Emlékekért Egyesület
Bányász Torna Club Sportegyesület
BÓBITA Gyermeküdültetési Alapítvány
Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület
DiamantLovasterápia és Sportegyesület
Egészség és Műveltség Alapítvány
"FutaPécs" Sport Egyesület
Gyermekek Az Állatokért Alapítvány
Hagyománytár Alapítvány
Kéz a Kézben a Jövőért, Roma Közhasznú Egyesület
Közösségi Segítők Egyesülete
Mediterrán Régió Egyesület
Melius Alapítvány
MINORITY Alapítvány
Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód 
Egyesület
Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület
Nyugdijas Szakszervezeti Alapítvány
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület
Pécs-Somogyi Kolping Család Egyesület
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület
Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület
Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú 
Alapítvány
Pécsi Landroland Motorsport Egyesület
Praktizáló Orvosokért Alapítvány
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
Somogy, Vasas, Hird Közösségéért Alapítvány
Tegyünk Egymásért Egyesület
Vasasért Egyesület
Vasasi Polgárőr Egyesület
Vasasi Szent Borbála Egyesület

Egyesületek, alapítványok
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EGYÉB SZÍNTEREK

BEREK WAKEBOARDÉS LOVARDA
2015-ben nyílt meg  a megyeszékhely első tömegközlekedéssel megközelíthető 
fedett lovardája, ahol időjárási körülményektől függetlenül van lehetőség lovagolni 
tanulni, vagy lovas versenyekre felkészülni.
A lovagló csarnok 20x60méter alapterületű ezért egyszerre több lovas is 
kényelmesen tudja használni, természetes fénnyel jól bevilágított, tovább fokozva a 
tágasság érzetet.  
Az istállóban nyolc alkalmassági vizsgával rendelkező ló van, és tapasztalt oktatók 
állnak a vendégek rendelkezésére.
A lovaglás és a lovak szeretete genetikailag kódolva van a magyarságba. Aki 
egyszer belekóstolt élete végéig visszavágyik közéjük.



Az ötoszlopos vízisí-wakeboard pálya páratlan természeti környezetben, 
kirstálytiszta vízen fekszik. A kötélpálya magasan a víz felett feszül, a tó közepén van 
egy sziget, ami a sportolók által keltett hullámokat megtöri, ez kedvez a kezdő és profi 

wakeboardosnak egyaránt. A wakeboard 10 éves kor felett bárki számára nagyon 
gyorsan elsajátítható sport, könnyű, de intenzív testmozgás, fejleszti az erőnlétet és az 

egyensúlyt. Nem csak a nyári hőségben űzhető, 15 fokos vízhőmérséklet felett a 
helyszínen bérelhető felszereléssel neoprén ruházatban tökéletes kényelemben 

szelhetjük a vízet.



Misina 
Állatmenhely
A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 
1994-ben alakult és 1996 óta működteti a 
pécs- somogyi állatotthont. Itt a kutyák és 
macskák mellett még közel 300 egyéb állat  
megtalálható. Az őshonos háziállatok területe, 
a ma már hungarikumnak minősített 
háziállatainkkal ismerteti meg a látogatókat. A 
lovaglási lehetőség sok gyerek számára biztosít 
kellemes időtöltést. A repatriáló részleg hazai vadállatok 
befogadásával, gyógyításával és azok természetes 
élőhelyükre való visszajuttatásával foglalkozik. Az oktatás 
táborok, szakkörök formájában zajlik, de egyre nagyobb hangsúlyt 
kap az állatterápia, ezen belül a kutyaterápia.

Közösségi tér 
Somogy bányatelepen helyi összefogással a helyi igényeket 
figyelembe véve 2015-ben létesült egy szabadtéri hely, ahol a 
lakosok változatosan tölthetik el a szabadidejüket. Sok-sok óra 
önkéntes munkával, pályázati támogatással tették otthonossá 
a régi játszóteret, ahol most már pavilon, tűzrakó hely, 
kültéri fitnessz eszközök, sakkasztal várja a virágokkal és 
fákkal beültetett téren a helyieket.  10



Természeti értékek

II. fejezet



Pécsről Budapest felé haladva balra, a somogyi bekötőút előtt 
egy magaslat uralja a tájat, melyet Őr-hegynek neveznek. 
Keleti kiszögellésétől hirtelen elénk tárul a Közép-Mecsek 
egyik legszebb völgyében meghúzódó  Somogy, Vasas és kissé 
távolabb, a délkeleti horizonton Hird. A táj festői képét a 
távolban északkelet felől a Hármas-hegy lágy hullámai és a Zengő 
meredek, erdős csúcsa koszorúzza. Évszázadokon, évezredeken át 
északról a Máladó, keletről a Kerék-hegy, nyugatról a Csertető és a 
Masa védő ölelésében leltek otthont itt őseink. A domborzat csupán dél 
felé engedi a tekintet szárnyalását, le a Villányi-hegységig, de ott is őrt áll 
nagy magányában a legendás Erzsébet-hegy.  

A települések éghajlata nedves kontinentális, 
melyben váltakozva érvényesül a mediterrán, a 
kontinentális és a nyugati szelek által az óceáni 
hatás is. Az északi légáramlatok ellen a Mecsek 
jó védelmet nyújt. Legkellemesebb a déli 
lejtők klímája, ahol a szél mérséklődik és  a 
téli napsütésben fagypont alatt is olvad. A 
hegytetők hűvösek, szelesek, még nyáron is. 
A völgy éghajlata szélsőséges, a meleg és a 
hideg egyaránt megüli, mint a katlant. 
Csapadékát főként a nyugati szelek hozzák, 
igen gyakran heves viharok kíséretében.

ÉGHAJLAT

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
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NÖVÉNY-ÉS ÁLLATVILÁG
A településeket körülvevő Mecsek növényvilága az éghajlatnak 

megfelelően oszlik el. A földközi hatásokat élvező déli oldalakon 
mediterrán jellegű növények telepedtek meg. A magasabban 

fekvő helyeken erdők - főleg tölgy, bükk, gyertyán, kevés telepített 
fenyő- találhatók. A domboldalak jellemző növényei a különböző 

cserjék, bokrok, bozótok. A völgyben legelők és rétek húzódnak meg, a 
szántóföldi növényi kultúra szomszédságában. Jellegzetes növények: 

illatos hunyor, hóvirág, ibolya, kankalin, harangvirág, nadálytő, szellőrózsa, 
medvehagyma, illatos gyöngyvirág, húsos som (a Somogy név somfában 

bővelkedő helyre utal), galagonya, vadrózsa, kislevelű méhfű és a mediterrán 
örökzöld lónyelvű csodabogyó. Az erdőkben vadkörte, vadalma, vadcseresznye 

terem.
A Mecsek állatvilágát jellemző fajok környezetünkben is fellelhetők. 

Ilyenek a rákfélék, százlábúak, szitakötők, szöcskék, darazsak, méhek, 
hangyák, lepkék, pókok, rovarok, csigák, gyíkok, kígyók és békák. 

Az  erdőkben gyakran látni szarvasokat és vaddisznókat. Az őz a 
mezőgazdasági területeket részesíti előnyben. Az 

apróvadállomány (mezei nyúl, fogoly, fácán, tőkés réce, erdei 
szalonka) életfeltételei csökkentek az utóbbi időben, így 
vadászatuk sem jelentős. A ragadozók közül gyakori a róka, 
de nyesttel és nyuszttal is találkozhatunk. A mezőkön ürgék, 
vakondok, mezei egerek élnek. A madarak közül jellegzetes 
a gólya, a barna kánya, ölyv, feketerigó, sárgarigó, harkály, 
mátyásmadár, veréb, fecske, ökörszem, vadgalamb, holló. 
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ANDORLAKI-FORRÁS

HÁRSAS-FORRÁS

HÁRMASBÜKK-FORRÁS

A forrás a kék sávjelzést Pécs-Somoggyal összekötő kék négyzetjelzésről érhető el. Nevét a 
közelben lévő Andorlaki vadászházról kapta. A régi romos forrást a Mecsek Egyesület és a 

Mecsekerdő Zrt. újította fel 2013-ban Baumann József forrásépítő irányításával. A 
forrás minden évszakban adja az 1 liter és 5 liter közötti vízhozamot, mely a felső triász 
homokköves agyagos, márgás rétegekből ered.

Vasasra bevezető Dervendi-völgyben, a volt Hársas kulcsosház előtt, a völgy 
nyugati oldalának aljában található kifolyócsöves forrás. A homokkőből 

épített forráson a kifolyócső felett látható az eredeti márványból készült 
névtábla. A forrás időszakos kifolyású,  így leginkább csak szivárgást 

mutat. A Mecsek legkisebb vízhozamot produkáló kiépített forrása. 

Koszonya-tető közelében, a Vasas felé vezető völgy jobb 
oldalában található forrás. A patak medre mellett a 

völgytalp felett fakad a forrás. Homokkőből épített 
forrás, a kifolyócső felett egy nagy kőtömbbe építve 

látható márványtáblán a felirata. A Hármasbükk 
elnevezés onnan ered, hogy a közeli hegyen 

egy öreg bükkfa állt, amely három falu 
(Vasas, Somogy és Budafa) határát 
jelezte. A forrást 2008-ban Biki 
Endre Gábor felújította és 
kifolyócsővel látta el. 
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TAVAK

25-ös tó             Gumis tó            Andorlaki tó

Somogy feletti erdős helyen van három 
tó, melyeknek a története összefügg 
egymással és a bányászat történetével. 
Nyugdíjas bányászok elmondása szerint 
az első tó az Andorlaki forrásnál létesült a 
1956-ban, azzal a céllal, hogy a környék 
vizei ide follyanak, ne a lejjebb telepített 

külszíni fejtésekbe. Másik két tó eme 
külszíni fejtések emléke. A 25-ös tó, mely 

nevét onnan kapta, hogy a 25-ös telepen terül 
el.  A Rücker- vagy Gumis-tó beceneve onnan 

ered, hogy állítólag régen ide dobálták az 
autógumikat. Jelenleg horgásztóként működik. 
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Az ún. „Pécs-Vasas-Kőszén” 
védnevű bányatelken a nagyüzemi, 
külfejtéses széntermelés 1961-ben 
kezdődött és 2004 végén fejeződött be. 
Ebben az időszakban csaknem 5,5 millió 
tonna szén kitermelése történt meg.  A 
bányatelken még mintegy 3 Mt. leművelhető 
ásványvagyon maradt vissza. A bányabezárások 
után közel 10 évvel később újra elindult a 
kitermelés, elsősorban lakossági értékesítésre. A Vasasi 
külfejtés mintegy 80 ha nagyságú, 1300 m hosszúságú  
bányaterület (külfejtési gödör, meddőhányó, üzemi terület) a 
tágabb környezetétől viszonylag jól elkülönült. A Pécs melletti felhagyott 
szén külfejtés jura korú széntelepeket tár fel, ezekhez társulnak kréta korú 
vulkáni képződmények (alkalibazalt), valamint üledékes kőzetek 
(homokkő, homokos márga, aleurolit, pelosziderit), a fedőjét vastag 
lösztakaró képezi. A külfejtés tetején lévő hányók egy része fojtott 
égésű, ott folyamatosan képződnek új másodlagos ásványok, 
elsősorban ammónium-szulfátok.

KÜLFEJTÉS
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A Komlosaurus lábnyoma

Feltehetően így nézhetett ki a Komlosaurus 

Csörnyei Zoltán, a vasasi bányaüzem geológus technikusa lelt rá a vasasi 
bánya külfejtésében 1966-ban.  Az őshüllőnek később Kordos László 
paleontológus adta a Komlosaurus carbonis nevet, Komlóra és a szénre 

asszociálva. Első lelőhelyéről akár Vasassaurus is lehetett volna, mint ahogy a 
Bányász emlékparkban állított emléktábla is mutatja.  A Komlosaurus a 

dinoszauruszok addig ismeretlen faját képviselte, felfedezése ezért igazi 
szenzációt jelentett a tudományos világban. A jura időszak elején élt 

Komlosauruscarbonis feltételezhetően ragadozó 
volt, testhossza 2-2,5 méteres 

lehetett. Két lábon járt, mellső 
végtagjaira még időszakosan sem 

helyezkedett, a lábát már teljesen a teste alatt 
hordta, és abszolút dinoszaurusz jelleget mutatott. 

Járás közben erős farkával egyensúlyozott.

Hazánk első 
dinoszaurusz lábnyoma
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FONOLIT BÁNYA
A Köves-tető régóta felhagyott kőfejtője alsó-kréta 
korú fonolitot tár fel. E világos-szürke, sok földpátot 
tartalmazó vulkáni kőzet valószínűleg Magyarország 
legszívósabb kőzete. Elsősorban útépítésre használják 
keménysége miatt. A kőbányától kisvasút szállította a 
köveket Béta bányára és a hirdi cementipariba. Hársas 
telepnél volt egy váltó, amivel Béta bánya felé lehetett 
váltani. A bányászok is használták saját maguk szállítására 
a csilléket.  A kőfejtő ma már természetvédelmi terület.

Az új kilátó 458 m magasan helyezkedik el a Kelet-Mecsek 
Tájvédelmi körzet határában. A névadó Kövestető csúcs (460 m) 
ettől a ponttól nyugati irányban 500 méterre található. Számos 
túraútvonal vezet keresztül rajta: a közelben halad a Skóciai Szent Margit 
zarándokút és a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra, illetve a 
Hármashegy vonulatán átívelő zöld kereszt turistaút. A Kövestető-kilátó 
adatai: magassága a csúcsig 24 m, szerkezete fa, ragasztott fa acél kapcsoló 
elemekkel. A kilátó szintjén állva 14,6 m magasról tekinthetünk körbe: 
láthatjuk a Duna kölkedi ágától a Szársomlyón keresztül a Villányi- 
és Papuk-hegységig húzódó területet és a Nyugat-Mecsek nagy 
csúcsait: a Misinát és a Tubest is. A hatszögletes, csigalépcsős, 
fedett sátortetős fa kilátót Szabó Péter okleveles építészmérnök 
tervezte. A kilátót 2015. június 9-én avatták.

KÖVESTETŐ-KILÁTÓ
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Látnivalók, nevezetességek, 
épített örökségünk

III. fejezet



A Vasasi Szent Borbála Egyesület 
2007-ben létrehozta a Bányász 
emlékparkot, melyben évről évre nő a 
bányász emlékművek száma. Fő célkitűzésük 
a bányász hagyományok ápolása,  történelmi 
emlékművek gondozása, illetve újak felállítása, 
megemlékezések évfordulókról.
Első évben egy bányaszelvényt ábrázoló emlékművet 
avattak. Utána a teljes járóosztály készült el. 
2014-ben a városvezetés „Pro Communitate” 
emlékéremmel ismerte el az Egyesület munkáját a 
bányász hagyományok őrzése, ápolása terén 
kifejtett kimagasló munkájának elismeréséért.

Bányász 
és háborús 

emlékművek

Vasas 
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Vasassaurus 
emlékmű 

/2008/
A külfejtésben talált első 

dinoszaurusz lábnyom 
tiszteletére állítva.

Jószerencsét kapu 
/2014/ 

Jó szerencsét köszönés 
125. évfordulóján 
állított emlékmű melyen 
klopacska is található, 
melynek hangjával hívták 
a bányászokat munkába. 
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Aknatorony makett 
/2015/ 

Az 1968-ban készült makett több évtizedes 
kálváriája után végre felújítva, méltó helyen 

idézi a bányász múltat. 

Lélekmadár bányászhimnusz 
emlékmű 

/2015/ 
az 1986-ban fejtésomlás 

következében hősi halált 
halt magyar és lengyel 

bányászok emlékére. 
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Templomkert 

56-os kopjafa 
/2005/ 
Ábel György somogyi 
fafaragó és két 56-os 
forradalmár készítette 
a forradalom évfordulójára. 

Trianon emlékmű 
/2005/

 Nemzetünk 
sorsdöntő 
traumájának 
méltó emléke.
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Vasbányászati 
emlékkő 
/2002/ 
A Vasas falu nevét adó 
vasbányászat emlékére 
állították. Itt találták meg egy 
13. századi őskohó maradványait. 
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Rücker-aknai emlékkő
A Rücker aknai bánya 1876-tól 116 évig szolgálta a mecseki 

szénbányászatot. 1992-ben került betömedékelésre, mélysége 
496 m volt.  

Josefin táró bejárata
A bányavállalkozó Koch Ferenc 1875-től 17 
évig üzemeltette bányáját, amit a 

Dunagőzhajózási Társasággal folytatott 
versengés eredményeképpen eladott, 

így a bánya felszámolásra került. 

Húsfüstölő
Az 1890-es években a DGT állíttatta a környék 

lakosainak.  A hús és töltelékfélék tartósításáraekkor 
még ezt a közösségi módszert alkalmazták. 

Somogy
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Henrik táró 
bejárata és 
emlékköve

A somogyi iskola udvarán található 
emlékek 114 évnyi bányászmúltat idéznek 
fel. A bronz dombormű a bányaház eredeti 
épületének mása. 

       Toronyzene 
A bányász szakma és az áldozatos és nehéz munkát végző 
elődeink tiszteletére a 2004-es bányásznap óta toronyzene 
csendül fel naponta kétszer több bányásztelepülésen. 
Hétköznapokon egy bányászdal, hétvégeken a 
bányászhimnusz feldolgozása hallható. 
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Emlékművek az 
I. és II. világháború
hősi halottainak 
tiszeletére

Somogyban és Hirden márványtáblákra vésték 
a háborúkban elesett helyi lakosok nevét.

Millenniumi 
emlékmű
Felavatására 2000-ben került sor, melyen 

Somogy címere látható. Fő jelképei a 
bányászkalapács és ék a majdnem két évszázados 
bányászmúltra utal, a szőlőtőke és fürt a szőlőtermesztést 
szimbolizálja, a töviskoszorúval gyűrűzött, lángoló szív a 
vallásos hit jelentőségét emeli ki.  
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Templomok
Római katolikus templom,Hird

1839-ben kezdték építeni a templomot klasszicista stílusban. A következő évtizedekben 
mindig történt valami kiegészítés, bővítés. 1885-ben készült el a toronyóra. 12 
olajfestmény díszíti a falakat, ebből négy Graits Emil 
munkája. 1913-ban új orgonát kapott a templom, 
melyet Angster József készített. 2007 májusában 
helyezték el a templomban Trischler Ferenc 
szobrászművész által készített bronz stációt. 

Munkás 
Szent József 

katolikus templom, 
Vasas

1925-26-ban épült. Felszentelésére 1926. nov.14-én került sor. Védőszentje 
Munkás Szent József, búcsúja május 1-én van. A tervezője Varjas Weigand József. Az 
épület kivitelezője Gaál Mihály építőmester, egykori egyházközségi elnök és fivére, 
Gaál Ferenc voltak. A félkör alakú szentély főhelyén a védőszent, Szent József 
olajfestménye látható, mely Szijártó Vilma szigetvári iparművész alkotása, 
1926-ban készült. A képen szereplő személyek modelljei vasasi gyermekek és 
felnőttek voltak. 28



Jézus szíve 
katolikus templom, 
Somogy
Somogy község katolikus hitközsége kezdeményezésére 

1903-ban kezdték el a templom építését. Tichy Ödön 
építési vállalkozó végezte a kivitelezési munkálatokat. 

Kálmán Ede pécsi oltárépítő kapott megbízást a templom 
belső felszerelésének elkészítésére. A torony 30 méter magas, 

két harangja van.  Az orgonát Angster József és fia készítették. 
Építésének 75. évfordulójára kívül-belül felújították. 

Baptista Gyülekezet imaháza, 
Somogy

A somogyi baptista hívek, mivel nem volt gyülekező helyük, 
1918-ban megvettek egy házat a Csap u.12-ben. Megfeszített 

önkéntes munka árán az akkor 20-25 tagú gyülekezet, 
megfelelő átalakítás után birtokba vette első imaházát. 1981 

a gyülekezet fennállásának 70.-ik évfordulója, valamint az 
új gyülekezeti ház avatásának esztendeje. Az új épület 
komplexum tervezője Dr. Meláth Ferencné, Dóra 
mérnökasszony, a pécsi gyülekezet tagja volt.
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Úri-és parasztházak, 
bányászlakások
Településeinken értékmegőrző háztulajdonosnak 
köszönhetően sikerült megóvni néhány régi épületet 
korhű formában. Régebbi időkből már nem, de a 19. 
századból még akad néhány lakóház.  A falusi utcákban 
parasztházakat és módos parasztok lakóépületeit találjuk, 
mely abban különbözött az előzőtől, hogy közvetlenül az út 
mellé épült párhuzamosan. A bányatelepeken bányász 
sorházak készültek a bányászat kezdetekor, 
amelyek akkor városi típust 
képviseltek, eltértek a falusi 
házaktól, akkor modernnek 
számítottak, némelyik az 
egyik jellegzetes német 
változatot képviseli. 
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Helyi hagyományos 
ünnepek

IV. fejezet



Szent Borbála Ünnepség 
A bányászok két jeles napot is számon tartanak, amikor 
megemlékeznek a dicső bányász- múltról. Az egyik a Szent Borbála 
nap. Szent Borbála a hirtelen halállal járó, veszélyes szakmát űzők 
védőszentje már évszázadok óta, ezért választották a bányászok is 
védőszentjüknek, kinek tiszteletére minden év december 4-én ünnepséget 
szervez a Vasasi Szent Borbála Egyesület. Ez az ünnep a II. világháború után 
feledésbe merült, a rendszerváltás után újra fő ünnepüknek tartják a bányászok 
ezt a napot. Ilyenkor koszorúzásokkal, ünnepi beszédekkel, műsorokkal élesztik fel 
a régi munkás hétköznapokat. 

Bányásznap
1951-től, szeptember első vasárnapján, országosan egy 
időben tartják a Bányásznapot, az 1919. szeptember 
6-án eldördült tatabányai csendőrsortűz áldozatainak 
emlékére. Hosszú ideig meghatározó volt a bányászat a 
településünkön, ebből eredően a Bányásznapnak is 
nagy hagyománya volt régen, erre emlékezve 
megtartják manapság is. 
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Hirdi Falunap
A Hirdi Nőegylet 1994-ben alakult. 

Megalakulásuk óta több rendezvényük 
volt, például Bolondos bál, Majális, 

Gyereknap, Szüreti bál. Falunapot 9 
alkalommal tartottak, ennek keretében 

kulturális programokat szerveztek gyerekek és 
felnőttek részvételével.  

Adventi hangverseny
1999 tavaszára a Pécs – Vasasi Római Katolikus templom tetőszerkezete 

veszélyessé vált a hulló palák miatt, a torony elvált a hajótól, megrepedezett. 
Vasasért Egyesület jótékonysági céllal Adventi Hangversenytszervezett a 
templom tetejének felújítására. 10 évig rendezte meg sikeresen, nívós 

műsorral, többnyire helybeli előadókkal. Eredményképpen jelentős 
összegben felújították a tetőszerkezetet, a megrongálódott részeket 

kijavították, cserélték. Az idő elteltével a cél közben átalakult, 
hagyománnyá érlelődött. A meghitt ünnepre való felkészítést, 
szervezést a 11. évtől fogva átvette az Egyházközségi Testület, s 
folytatta a hagyományőrzést.
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Majális-kupa és 
Szent István-kupa

A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület 1991 óta minden évben május 1-jén 

(Majális-kupa) és augusztus 20-án (Szent 
István-kupa) kispályás labdarúgótornát rendez. Az 

immár negyedszázados hagyományra visszatekintő 
sportesemény helyi és pécsi csapatok részvételével zajlik.

Gyaloglóverseny
Vasason 2014 óta Srp Gyula ötletgazda javaslatára az őszi versenyidényben kerül 
megrendezésre a Märcz Róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny. Märcz Róbert 
neves pécsi atléta, testnevelő tanár, sporttörténész, Pécs-Somogyban kezdte 
tanári hivatását. A verseny az IAAF /Nemzetközi Atlétikai Szövetség/ 
hivatalos programjának része. Világranglista pontokat lehet itt szerezni. 
Magyarországon ez az egyetlen nemzetközi gyaloglóverseny, amelynek 
érdekessége, hogy faluban, lezárt közúton zajlik, amelynek fontos 
része az amatőr kategória is.  
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Szüreti bál 
és felvonulás

Eredete a régmúlt időre nyúlik vissza. 
A fiúk a bíró és bíróné vezetésével, lovas 

kocsin érkezve kérik ki a lányos háztól a 
csőszlányokat a felvonulásra és az esti 

mulatságra. Pár éve az óvodás korosztály is 
aktív részese, nemcsak a délutáni 

programoknak, hanem a felvonulásnak is, ezzel 
is erősítve a népszokások, hagyományok megőrzését 

településünkön.

Vashídi főzőverseny
Már 8 éve minden augusztusban megrendezi a Szent Borbála 

Egyesület a Berze Művelődési Ház előtti téren. A 
versenyekre bárki nevezhet. Szakértő zsűri értékeli az 
étkeket, mesterszakács zsűri elnökkel. A díjazottak 
serleget kapnak, de minden résztvevő oklevelet vihet 
haza. Több fellépő, zenekar együttes színesíti a 
programot mely egészen estig tart. 
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Szent György nap
A Tegyünk Egymásért Egyesület már 9 éve rendezi 
meg a Szent György napot Muromban, a Szent 
György hegyen. Egész napos programsorozat 
keretében felelevenítik a régi szokásokat, mint pl. az 
állatszentelés.   Főzőverseny, íjászat, lovaglás, kézműves 
foglalkozások mellett kosárfonás is várta ilyenkor az 
érdeklődőket. Helyi és vendég fellépők is színesítik a 
műsort. Szent György tetőn egyébként egy kereszt állott 
hosszú ideig, mely ledőlt. 2003-ban a civil szervezetek, a 
lakosság és az egyházközség közadakozásból egy új keresztet 
állított a régi helyére. 

Wass Albert emlékünnep
Immár hagyományosan rendezi meg a Napüdvözlet Egyesület, a Tegyünk 
Egymásért Egyesület és csatlakoznak minden évben a február végi 
hétvégén megrendezésre kerülő ünnephez. Az esemény kiváló alkalom 
az olvasás kedvelőinek, az irodalom és az erdélyi írók tisztelőinek a 
meghitt, felemelő együttlétre, ahol a résztvevők kedvenc versükből, 
meséikből, könyvükből olvasnak fel. Az ünnep bizonyos kereteken 
belül (országosan egy időben felolvasott köszöntő, az irodalmi kör 
fellépése, zenei művek, táncház) a felolvasók által szerkesztődik. 
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Hagyományőrzők 
és Mesteremberek 

V. fejezet



Kóta László, 
húsfeldolgozó
Régi vágya teljesült azzal, hogy miután 
megszerezte a húsipari termékgyártó szakmát, 
néhány éve belevágott a tradicionális 
élelmiszerek készítésébe. Folyamatosan 
kísérletezik különböző új ízesítések 
kialakításával. Próbál újabb készítményeket 
előállítani. A környékbeliek nagyon szeretik 
az őáltala készített kolbászokat, sonkákat. 

Fuchs Ervin, őstermelő
3 éve foglakozik tönkölybúza termesztéssel, ami egy ősi búzafajta, 
több, mint ezer éve ismert. Előnye hogy a búzaszemek zártan 
helyezkednek el a pelyvában és védik a külső hatásoktól a szemet. 
Termesztése extenzív körülmények között történik, ezért koncentráltan 
vannak benne vitaminok és ásványi anyagok. Az ebből készült termékeket 
cukorbetegek is fogyaszthatják. A jövőben szeretnének a tönkölybúza minden 
formájával foglalkozni a magtól a kész kenyérig.

Hagyományőrzők
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Kovács Gyula, cukorkakészítő
A Zsolnay Negyed „cukros bácsija”, aki már 33 éve foglalkozik 

cukorkakészítéssel. Gyula törekszik arra, hogy olyan minőségű terméket 
csináljon, olyan ízeket, színeket állítson össze, amiket boltokban nem 

lehet kapni, amire a nagy gyárak nem álltak rá. Mára már 
egyenrangú látványossággá vált, a turisztikai és egyéb kulturális 

látnivalók mellett. Büszke arra, hogy tiszta, minőségi 
alapanyagokból dolgozik, amelyet folyamatosan, személyesen 
felügyel. 

Schweitzer Antal, 
méhész
1980-óta méhészkedik, 

Drávakeresztúron tartja a méheit, 
7-8 fajta mézet készít.

Kraft Tünde, 
sajtkészítő

Sajtjait saját fejésű házitejből nagy szeretettel készíti természetes 
fűszerekkel ízesítve. Több éves tapasztalatát a családnak készített sajtok készítésével 

gyűjtötte össze. Kíméletes eljárásnak köszönhetően a sajtok ránthatók és grillezhetők is. 
Nagy kedvenc a fokhagymás és a borsos. 
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Schneider Pál, cipész
Nincs környékbeli, aki ne ismerné a cipők doktorát, aki nem ismert 
lehetetlent, ha cipőjavításról van szó. Új életet ad a régi lábbeliknek. 
Nagyon kevesen űzik már ezt a mesterséget, ezért nagy kincs ő a mi 
településünknek. 1984-óta dolgozik Vasason műhelyében. Évekig 
cipőkészítéssel is foglalkozott. A cipő javítás mellett hobbija a sakkozás és 
a futás. Korosztályos versenyeken országos helyezéseket is elért.

Ábel Györgyné 
Marika néni, 

szövőnő
1982-ben indult egy szövőtanfolyam a 

kultúrházban 1 db szövőszékkel, itt szerette meg 
Marika néni a szövést. Később átalakultak szövőszakkörré 

és a faluban levő szövőszékeket is megkapták. A 34 év alatt nagyon 
sok tagot megtanított szőni. Bemutatkozó kiállításaik mindig nagy sikert 
arattak. Szívesen tanítják a fiatalokat erre a szép régi mesterségre. 
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Horváth Csaba,
 vőfély

A néptánc kapcsán kezdett el 
érdeklődni a néphagyományok iránt, 

azon belül is a vőfélykedés vonzotta 
leginkább. Barátoknak, ismerősöknek szokott 

segédkezni a nagy nap körüli készülődésben, és az 
esemény lebonyolításában. Tudását folyamatosan bővíti, 

lehetőségeihez mérten gyűjti és tanulja a magyar nyelvterületen 
fellelhető házasságkötéshez tartozó szokásrendet, illetve vőfélyi 

szövegeket, teendőket. E mellett kézügyességét ki és felhasználva 
kb. négy éve foglalkozik vadászkések, tőrök, bicskák 

készítésével. Ezekhez természetesen megfelelő tartó 
alkalmatosságot és egyéb hasznos dolgokat készít bőrből. 

Kovács István, 
kerámiakészitő
"Az alkotás gyógyító ereje abban rejlik, 
hogy visszairányítja figyelmünket a 
bennünk rejlő érzésekre. Megtanít, hogy 
odafigyeljünk a belső igényeinkre és 
ezáltal segít visszaállítani a 
Test-Lélek-Szellem egységét."
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Mesterné Strausz 
Emőke, népdalkar 
vezető
Gyermekkora óta foglalkozik zenével, énekléssel. 
2012-ben vette át a népdalkar vezetését, melynek 
eredményeképpen 2013-ban az Országos Nyugdíjas „Ki 
Mit Tud?” versenyen ezüst, 2014-ben arany fokozatot 
nyertek. Számtalan felkérésnek tesznek eleget országszerte és 
sok oklevél tanúsítja tehetségüket. 

Vasasi Bányász Fúvószenekar
A Vasasi Bányász Fúvószenekara 1929-ben alakult . A zenekarban játszó törzstagok 50-60 éve 
muzsikálnak ebben a nagy családban. Szerepléseik nem csak a település ünnepein, 
koszorúzásokon - és szomorú, de a bányász bajtársak temetésén való zeneszolgáltatást 
jelenti-, hanem városi nagyrendezvényeken való részvételt is. A Vasasiak is többször 
hallhatják a zenekart muzsikálni. A zenekar repertoárjában megtalálhatók a 
fúvószenekarokra leginkább jellemző indulók, amelyek a bányász 
hagyományokhoz is kapcsolódnak. Az indulókon kívül a zenekar szívesen 
játszik nemzetiségi hagyományőrző (sváb) polkákat és keringőket. Olyan 
komolyabb darabokat is szívesen műsorra tűznek, amely ebben a zenekari 
összeállításban eljátszható, nem igényel ötven- hatvan fős előadói gárdát. 
Nagyon kedvelik a kifejezetten közönségbarát, ugyanakkor igényes 
darabokat is, amelyek megállják helyüket a koncertteremben és a 
térzenéken is. 42



Urbán Dániel, 
táltos hagyományőrző

Törzsök a táltos-papi neve, amit egy hagyományőrző szertartás keretein belül 
kapott. Jelentése, a nemzetség legidősebb tagja. A táltos útja egy igen összetett 
feladat. A táltos három fő feladata a gyógyítás, a tanítás és a hagyomány 
őrzése/élése. A táltos gyógyítási technikája hasonló a reiki-hez. Egy olyan 
kézrátételes gyógyítás, ami nem önerőből történik, hanem a gyógyító egy 
csatorna az Isteni/Jézusi energia és a gyógyított között. Ezen kívül a táltos útját 
járó ember igyekszik minél szélesebb körben elsajátítani 
hagyományos gyógyítási technikákat, mint a 

csontkovácsolás, a kenés, és a gyógynövények 
használata, hiszen a gyógyítás mindig három szinten a 

leghatékonyabb. Testi szinten gyakorlati gyógyítással, 
szellemi szinten energiagyógyászati módszerekkel, lelki 

szinten pedig a betegség okának/eredetének feltárásával. 
A hagyományőrzés és a tanítás nagyon fontos. A táltos 

feladata, hogy a régi időkről meséljen, hogy a régi, elfeledett 
szokásokat felelevenítse, élje és továbbadja. Ennek egyik 

legjellemzőbb része a táltos dobolás. A dobolás egy meditáció, mely 
ellenkezőleg működik, mint a keleti meditációk. A táltos dalokat énekel 
és dobol, így mindkét agyféltekéjét lefoglalja, megakadályozva a saját- 
és a vele együtt dobolók, éneklők agyát, hogy,,meditáció" közben 
elkalandozzon. Így lehet ez a fajta belső utazás igen hatékony. A 
hagyományok őrzése, tanítása, és a gyógyítás mellett 
táltos hagyományőrző dobokat is készít.
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Zsalakó Istvánné 
csuhészobor
 készítő
Több művészeti ág kipróbálása után 
ötven éves kora körül kezdett a 
csuhéval foglalkozni. A csuhébabák a 
szegény családok gyermekeinek 
játékszerei voltak. Ezeknek az egyszerű 
figuráknak az elkészítését emelte művészi 
szintre.  Arra törekedett, hogy a babák 
megmozduljanak, természetes testtartásokat 
vegyenek fel, amelyek örömöt, bánatot, szeretetet, 
aggódást sugároznak.  A csuhé ugyan könnyen alakítható 
levélforma dolog, de testet formázni belőle mégsem olyan egyszerű. 
Nemcsak egy-egy figurát készített, hanem egész kompozíciókat,  
betlehemit, lakodalmast és húsvéti locsolkodást és a paraszti élet 
számos mozzanatát megörökítette csuhé szobraival. Több, mint 
ötven kiállítása volt.  A Pro Kultúra Alapítvány díját elnyert 
alkotásai Svájcban kerültek bemutatásra, de jártak 
szobrocskái Salzburgban, Chemnitzben is. Nyugdíjasként 
mostanában bemutató foglalkozásokat tart iskolákban, 
művelődési házakban. 
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Gerst Jánosné Wéber 
Mónika, foltvarró

Már gyerekkorától érdeklődött a varrás iránt és sok ruhát varrt magának az 
évtizedek alatt. 2001-ben ismerte meg a foltvarrás (patchwork) technikát. A 

különböző színű, mintájú, de azonos minőségű anyagok összeállítása számára az 
alkotás élményét adta, különösen a téli estéken. Az elkészült kép, párna, ágytakaró, 

kistáska, stb. mindig örömet jelent a megajándékozottnak is. A foltvarrás nem egy 
gyors tevékenység, mert nagyon sok öltést kézzel kell elkészíteni. A takarót a németek 

„szeretet takarónak” hívják, mert akinek szánjuk a szeretett személy. Ha valaki érdeklődik a 
technika iránt szívesen megmutatja a foltvarrást.

Markovicsné Horváth Mária, 
gobelin készítő

Somogyi gobelin készítő már gyerekkorában megismerte ezt a kézimunka 
fajtát, és azóta is ez a hímzésfajta a legkedvesebb számára. Jelenleg egy 
amerikai festőnő festményét készíti egy Budapesti kiállításra egy számára 
új technikával. Ez a „leszámolós technika” amelyet egy nyitott Facebook 
csoportban ismert meg új kihívásokat jelent, ami plusz motivációt ad a 
kép elkészítéséhez is. Polgári foglalkozása szerint egy művészeti 
iskolában gazdaságis, végzettségét tekintve zeneiskolai tanár. Úgy 
gondolja a gobelin készítés a mai rohanó világban minden korosztály 
számára a nyugalom szigete lehet, ami feltöltődést eredményez a 
készítő számára.

Hobbi
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Rónai Ferenc, galambász
A vasasi postagalambász 1958-ban, 6évesen kapta első galambját Finak 
Jánostól. Először 1966-ban röptetett galambokat Mezei Jánossal. 2007-ben érte 
el egyik legnagyobb sikerét az L01 csapattal, amikor V. zóna I. régiós versenyen 
IV. helyezést értek el közel 500 csapat közül. Ezen kívül jelentős a 2011-es 
Mecsek bajnokság összetettjében elért 3. helyezés. Eredményei annak 
ismeretében még elismerésre méltóbbak, hogy nem milliókért vásárolt 
galambokkal dolgozott, hanem barátaitól kapott és saját maga által 
tenyésztett postagalambokkal.

Rumbach Tibor, 
galambász

A hirdi galambász 40 évig 
dolgozott a kenderfonó gyárban 

géplakatosként. 10 éves korában 
kapta első galambját keresztapjától. 

1995 óta versenyez Postagalambokkal, 
Budapesti magasröptű keringőkkel és Csepeli 

hófehérekkel. Az L01 postagalamb egyesülettel jár regionális 
versenyekre és országos díszgalamb kiállításokra. Egy Rajkai 
versenyen II. helyezést ért el a csapatával közel 40 induló 
közül. A legmesszebbről Prágából röptetett, ahonnan haza is 
értek galambjai. A jövőben pávagalambokat szeretne 
vásárolni és tenyészteni, amelyeket kiállításra vinne. 46



HeiszlerDominik
Építészmérnöknek tanul a PTE-MIK karán, 

szabadidejében különböző fémekből készít 
ékszereket, szobrokat. Édesapjától tanult meg 
hegeszteni, első szobrát az általános iskolai 
rajztanárának kérésére készítette. Főként 
családtagjainak, ismerőseinek készíti termékeit 
leggyakrabban alpakka evőeszközökből, 
amelyekbe gyakran ásványokat is belefoglal. 
Virágokat is megformáz, melyek szirmait 
rézből, szárát vasból alakítja ki. Úgy érzi, ha az 
ékszerkészítésből és a szobrászkodásból meg 

lehetne élni, nem lenne építészmérnök, de az 
igények miatt egy darabig biztos csak hobbiként 

folytatja tevékenységét. 

Huszákné Kisbocz Dalma, 
virágkötő

Mindig érdekelte a kreatív virágkötés, kezdetben csak a család számára készített 
csokrokat, koszorúkat, asztaldíszeket. Olyan virágokat terméseket használ, amit 

maga is meg tud termelni, vagy erdőjárás során össze tudja a természetben gyűjteni. 
A Halottak napi koszorúi által vált igazán ismertté és keresetté, de szívesen készít 

esküvői csokrokat, adventi koszorúkat és asztaldíszeket is. Számára fontos az emberek 
véleménye, és elégedettsége. Mindig igyekszik figyelembe venni a kéréseket és az egyedi 

igényeket. Olyan munkát ad ki a kezei közül, amit saját maga is szívesen elfogadna mástól.
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Papp Károly baritonista 
és kanáritenyésztő
Tüke somogyi, korábbi helyi képviselő, a Bartók Béla Férfikar baritonistája. 
Nyugdíjazása előtt saját műhelyében dolgozott karosszérialakatosként, színkanári 
tenyésztőként háromszoros országos bajnok és mestertenyésztő. Harmonikázik, 10 évig 
citerázott, de legnagyobb sikereit a Bartók Béla Férfikarral szerezte, amellyel 
2006-ban Kínában, 2008-ban Ausztriában is 
Olimpiai bajnoki címet nyert el. A 
férfikarral háromszor körbeutazta a 
világot, gyakran lépnek fel közösen a 
Pannon Filharmonikusokkal. 2016 
augusztusában újra fellépnek 
Kínában, de Pécsen a XIX. Európai 
Bordalfesztiválon is hallhatóak 
lesznek szeptember végén.

Patyi József, 
bányászereklyék gyűjtője
9 évig dolgozott a bányában különböző munkakörökben, innen 
ered a bányászat iránti elkötelezettsége. Gyűjteménye első darabja 
egy csille volt, azóta több szekrénynyi tárgyat gyűjtött össze. 
Magángyűjteménye előzetes bejelentkezés után látogatható. 
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Művészek

Halmai Tamás, költő
Pécs-somogyi író, irodalmár. A Vókó János igazgatta helyi iskolába járt; a 
Kodály Zoltán Gimnáziumban érettségizett; a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen diplomázott magyar szakon. Volt magyartanár (Nagy 
László Gimnázium, Komló); dolgozott kulturális szervezőként (Művészetek és 
Irodalom Háza, Pécs), majd múzeumi sajtófelelősként (Baranya Megyei 

Múzeumok Igazgatósága). Jelenleg lapszerkesztőségi korrektor (Új Dunántúli 
Napló).  Tizenhat önálló kötete jelent meg: versek, prózák, esszék, 

kritikák, valamint portrémonográfiák kortárs költőkről. 
2007-ben Móricz Zsigmond-, 2009-ben és 2012-ben 

NKA-ösztöndíjat nyert el. 2016-ban Bárka-díjat kapott. 

Császár Levente, meseíró
Meseírással és megjelentetéssel foglalkozik. Meséi főként baranyai településekhez, 

s azok kulturális örökségéhez, illetve természeti kincseihez köthetők. Idáig 13 db 
kiadványa jelent meg. „Nem tudok annál jobb ötletet elképzelni egy-egy mese 

alapjának, mint ami az adott település helytörténetében gyökerezik, hiszen azt 
maga az Élet szülte és az Életnél nincs bölcsebb tanítómester. Bár, az sem 
elhanyagolható érzés, mikor a Mecseket járva egyszer csak megdobban 
az ember lába alatt a hegy szíve. Ilyenkor nagyon résen kell lennem, 
mert biztos lehetek benne, hogy egy új mese van születőben.”

49



Dékány Zsolt, fotós
Élete nagy álma volt, hogy fotós lehessen, ezt sok év munka 
után sikerült megteremtenie. Immár több mint 40 éve 
fotózgat.  A fotózás minden területét szereti (reklámfotók, 
esküvők és egyéb események fotózását is szívesen végzi). Ha 
hobbi, akkor természetfotó (a naturArt, vagyis a Magyar 
Természetfotósok Szövetségének 10 éve tagja). Jelenleg 
főállásban az Alexandra kiadónál könyveket tördel. 
Szakújságíróként dolgozik a FotóVideó magazinnak, valamint 
az Oldtimer (veterán autós) magazinnak. Teszteket és egyéb 
cikkeket ír, illetve autókat is fotóz. Ezeknek köszönhetően nagyon 
sok helyen járt már itthon és külföldön egyaránt. Sok kiállításon 
szerepelt képeivel Amerikától Indiáig és több önálló kiállítása is volt, 
fotó albuma is jelent meg Titánia kertje címmel. Az Év természetfotósa 
pályázatán többször nyert díjakat, egyik évben ő nyerte az Év Természetfotója 
díjat.

Ragács György, keramikus
A kerámia szakma minden ágazatát kipróbálta, volt rá ideje a 35 év 
alatt, de most a használati eszközök tárházában kalandozik. Több 
kültéri munkájával gazdagította a köztereket. Műemléki bádogos 
présformákat alkotva számos hazai templom, középület, palota 
díszei is öregbítik hírnevét.
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Benkedné Beke Piroska, 
tűzzománc készítő
Szülőfaluja, Somogyszentpál gyermekkorában még élő 
népművészete, szokásvilága, megannyi kultusza adta az első 
és meghatározó élményt  a szép befogadására. Pécs-Baranya a 
választott hazája, itt szerzett diplomát magyar-orosz-rajz 

szakon. Évtizedekig tanított, az aktív pályát kollégiumi 
tanárként fejezte be. A tűzzománccal a diákotthoni évek alatt 

ismerkedett meg, de csak a nyugdíjas esztendők adtak lehetőséget az 
elmélyült alkotó munkára. Ez már Hirdhez kötődik, itt él 1997 óta. 

Egyéni és csoportos kiállításokon mutatja meg képeit, ékszereit. 
Műveiben felvillan a művészben összegyűlt élményanyag 

sokszínűsége, technikai megoldásként a rekesz-ékszer, a 
festőzománc és ezek kombinációját használja. 1995-től tagja a 

H. Barakonyi Klára vezette Pécsi Zománcműhely 
Egyesületnek. A közösség a tevékenységéért megkapta az 

OKM Alkotóközösségi-díját, 2015-ben a Pécs Városért 
Emlékérem kitüntetést.
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Trischler Ferenc, 
szobrászművész

Egész szobrászi tevékenységét meghatározza a bronzba szánt, mintázott forma. 
Mondanivalója kizárólag az emberi alakról van, az elvont fogalmakat is 
megszemélyesíti. Mestereitől hamar elszakadva érzékeny plaszticitású 
felületekre komponálta szobrait. Szimbolikus figuráin egyik fő erénye az 
emberi testfelület és a drapéria közötti harmónia. Portréi a fizikai 
hasonlóságon túl a személyiség karakterét is hordozzák, ez igen jól 
megfigyelhető a pécsi Aradi Vértanúk útján felállított 

mártírszobrain. Emlékművei pátosztól 
mentes, egyszerű szimbólumok, fő 

értékük a gazdag változatossággal 
mintázott érzékeny plasztika. Több 

mint nyolcvan köztéri munkája közül 
a legmonumentálisabb a mohácsi 

Szentháromság szobor, a legemlékezetesebb 
Assisi Szent Ferenc szobra. 1974: Szinyei-díj 

(Magyar Képzőművészeti Főiskola) 1975-1978: 
Derkovits-ösztöndíj; 1983: Portrébiennálé II. díj, Hatvan.
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Közéleti személyek
Bartókné Ehreth Anita
Tegyünk Egymásért Egyesület alelnöke, immár több mint négy éve. Célja, hogy elősegítse a 
befogadó társadalom kialakulását, valamint a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
fiatalokat, felnőtteket felkészítse arra, hogy a társadalom egyenrangú tagjaként tudjanak részt 
venni a társadalmi élet minden területén. Mára több mint 10 helyi lakost foglalkoztatnak és több 

mint 15 helyi önkéntes támogatja egyesületüket fáradalmas munkájával. Tevékenysége 
eredményességét az emberekben tudja mérni, hisz elegendő visszacsatolás számára, hogy sokan 

keresik meg egyesületüket személyes problémájukkal is, vagy néhány esetben csak kötetlen 
beszélgetés miatt.

Berényi Zoltán
1993 óta él családjával Vasason, 2002-től a Vasasért Egyesület elnöke, majd 

2009-től a Művelődési házak (KoBeKo) vezetője, és a legutóbbi 
önkormányzati választáson a korábbi részönkormányzat helyére lépett 
Vasas-Somogy-Hird Településrész Testület tagja. Korábban profit, nonprofit 
szervezeteknél egyaránt bizonyította rátermettségét a szervezetek vezetése, 
projektek menedzselése területén. Úgy a szervezetekkel, mint a személyekkel 
való tevékenységeit azzal a szemlélettel végzi, hogy a létrehozott kapacitások 
további egyéni teljesítményekre indukálják a csapat tagjait – függetlenül 
munkatárs, önkéntes, vagy tag – ezzel lehetőséget adva nekik/maguknak, hogy 

kibontakoztassák képességeiket, ezáltal együttműködve érjenek el sikereket. 
Szervezeti és intézményi vezetőként fontos számára a csapatkohézió kialakítása, 

megtartása erősítése, többek közt ezért is külön öröm egy lendületes "nagy" csapat 
részeseként a többiekkel együtt dolgozni.
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Bocz József
Több éve a helyi SHV újság szerkesztője, újságcikkei rendszeresen jelennek meg 
különböző témákban és helytörténeti sorozatot is írt. A bányában töltött évei alatt 
több találmánya is volt, ezek között a száraz széndúsítási eljárást tartja a 
legfontosabbnak, de a bánya bezárása miatt a gyakorlati felhasználásra már nem volt 
lehetősége. Ez idő alatt kezdte a bányászdalokat gyűjteni, de a bányászdal CD-ket, 
csak jóval később, 2015 és 2016-ban sikerült létrehozni az általa alapított Bányászszív 
dal-csapattal.  Ezek a dalok, zömében külföldi bányászdalok, általuk műfordított, 
hangszerelt és elénekelt feldolgozásban. Gyermekkora óta a ping-pong fontos szerepet 
játszik az életében. Pár éve csapata a városi első osztályban az előkelő 4. helyezést érte el.

Farkas Tamás
Humánökológus, Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke, 
gimnáziumi tanár. A pécsi egyetem földrajz-biológia szakának elvégzése után 
humánökológusi diplomát szerzett az ELTE-n. Az elméleti tudást a 
gyakorlatban habilitációs kutyakiképzőként kamatoztatja. A Misina 
Természet- és Állatvédő Egyesület 1994-ben alakult meg, 1995-ben 
vásárolták meg a mostani területet, a Pécs-Somogyon található 
majorságot - részben önkormányzati támogatással, részben önállóan. 
A többfunkciós, természet-, állatvédő- és oktatóközpontot, Misina 
Majornak hívják. Évente 25 ezer látogatójuk van, talán ennek is 
köszönhetően magas az örökbefogadások száma is. Évente 
nagyjából 1400 kutya kerül be. Oktatással is foglalkoznak, 
szakköröket is tartanak, amelyek közül talán a lovas szakkör a 
legnépszerűbb, de a Misina Kutyaiskolát is sokan szeretik.
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Fábián János
Három évtizeden keresztül kezelte a település reumatikus betegeit és 

a bánya dolgozóit. Az egészségügyi munkával párhuzamosan végezte 
lelkesen, kitartással kulturális tevékenységeit is. Három népdalkört is 

alapított és vezetett a bányásztelepüléseken.  A bányászkórus részére 
háromszólamú indulót írt. A somogyi hősökre emlékezve egy dalt komponált. 

A kórusaival helyben és vidéken is sok fellépésük volt. Külföldön is jártak, 
Finnországban, Erdélyben, Horvátországban. A népdal és a bányászhagyományok 

megőrzéséért a bányásznapon Művészeti nívódíjat kapott. 

   Kocsisné Nagy Margit
Végzettségét tekintve matematika-orosz szakos általános iskolai tanár és angol nyelvtanár, 

szabadidejében pedig 2003 óta a Tegyünk Egymásért Egyesület elnökeként tevékenykedik. 
24 éves koráig Vasason lakott, jelenleg Somogyban él férjével, két felnőtt gyermekük van.  

Sokáig a somogyi és a vasasi iskolában tanított, jelenleg a meszesi iskolában dolgozik. Az egyesület 
vezetőjeként szívén viseli Vasas-Somogy-Hird sorsát, lehetőségei szerint képviseli mindhárom település 

érdekeit a megfelelő fórumokon. Igyekszik jó kapcsolatot ápolni a településen aktívan működő civil 
szervezetekkel, szívesen részt vesz programjaikon. Kevéske maradék szabadidejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, 

zenét hallgatni, jógázni, táncolni, túrázni, biciklizni, színházba és moziba járni.

Lobodáné Somlai Erika 
A településen a 1985. január 1-től dolgozik óvodapedagógusként és a 2015/2016-os tanévtől tagóvodavezetőként. 2012-től az 
olvasásra szoktatásként kidolgozta a Meselámpa szakkör módszerét. Emellett önkéntesként lát el könyvtári feladatokat és 12 évig 
volt részönkormányzati tag. Az 1990-es évektől szervezi a Szüreti Fesztivált és fogja össze a fiatalok táncos csapatát. 55



Heiszler Istvánné
A hirdi Napsugaras Ősz Asszonyklub elnöke, civilben egy autókereskedésben dolgozik, mint 
főkönyvelő. Számos helyi rendezvényt, kiállítást szerveznek, de rendszeresen fellépnek a Hirdi 
falunapon, a klubtársakkal, színvonalas műsorral, de járnak kirándulásokra közösen és heti 
rendszerességgel gyűlnek össze az asszonyklub „dalos pacsirtái” a Hirdi faluházban énekelni, 
közösségi együttlétre.

Huba Csaba
A terület önkormányzati képviselője, 62 éves épület villamossági üzemmérnök. 
„Civilben” villamos biztonságtechnikai vizsgálatok végzésével foglalkozik 
szellemi szabadfoglalkozásúként. Születése óta Vasason él. Felesége a Vasasi 
Általános Iskolában tanítóként végzi munkáját. Alapító tagja volt a 
Vasas és Hird Tanulói�úságáért Alapítványnak és annak kuratóriumi 
munkájában megalakulásától 2003-ig vett részt. Ugyancsak alapító 
tagja volt a Vasasért Egyesületnek, melynek elnöki posztját 
1998-től 2002-ig töltötte be. Ebben az időszakban 
eredményesen képviselték Vasas érdekeit a bétai ólomkohó 
ügyében és rendszeresen szerveztek közösségi rendezvényeket 
településünkön. 1998-2002 között a Pécs-Vasas Településrészi 
Önkormányzat tagja volt. A 2006. évi önkormányzati 
választásokon az I. sz. választókörzetben mandátumot 
szerezett, azóta harmadik képviselői ciklusát tölti.
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Ruzsicsics Ferenc
A Vasasi Szent Borbála egyesület vezetője. Az egyesület elődje a Trianon 
Emlékbizottság volt, mely 2003-ban azért alakult, hogy Nemzetünk sorsdöntő 

traumájának méltó emléket állítson Vasason. Széleskörű társadalmi összefogással 
sikerült ezt megvalósítani és az Emlékművet 2005. június 4-én felavatták. Még ebben 

az évben október 23-án egy 56-os kopjafát is avattak a Trianoni Emlékmű mellett. 
Ezután úgy döntöttek, hogy folytatják az eddig megkezdett munkát és Egyesületté 

alakultak, és 2006-ban a megalapították a Vasasi Szent Borbála Egyesületet, 12 fővel. Fő 
célkitűzéseik a bányászhagyományok ápolása,  történelmi emlékművek gondozása, illetve 

újak felállítása, megemlékezések évfordulókról. 2014. szeptember 1-én Pécs városa napján „Pro 
Communitate” emlékéremmel ismerte el az Egyesület munkáját. 2014.02.18-án a Szent Borbála 

Emlékparkban letették a Lélekmadár – Bányászhimnusz Emlékmű alapkövét, amit 2015. február 
20-án felavattak. Még ebben az évben sikerült visszavásárolniuk az 1968-ban készült, a bánya bezáráskor 

privatizált Aknatorony makettet, melyet felújíttattak és Borbála napkor felavatták.

Szőts Rózsa
„Volt egy álmom!  Hogy van egy ház, ahol sokan összejövünk és csupa jó, felemelő 
dolgot csinálunk. Ismereteket szerzünk az élet természetes működéséről, megértjük 
szerepünket ebben a nagy, kozmikus, csodálatos Isten adta játékban. Mára az 
álmodott ház itt van. És működik. Hála minden égi és földi segítőnek! Van egy 
hitvallásom: Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, az Úr 
törvényének tudásában bölcs, hazáját, hagyományait tisztelő, családját, honfitársait 
és a minden életmegnyilvánulást egyaránt segítő emberek közösségével a szebb jövő 
megteremthető. A magam szerény eszközeivel ezen igyekszem munkálkodni.”
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   Vókó Tamás
Profi sport karrierje befejezését követően, 1998-ban kezdte meg pedagógusi 

tevékenységét a Pécs-somogyi Általános Iskolában. Jelenleg is a helyi iskola i�úságát 
tanítja a földrajz szépségeire és a mozgás szeretetére, fontosságára. A 

Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület egyik vezetőjeként 
részt vesz a lakosság kulturális és sport életének szervezésében. 

                    Walter József
33 évig dolgozott a pécsi Volán vállalatnál, mint autószerelő, de a munka mellett egész életében 
szívesen foglalkozott fiatalokkal, idősekkel. Régi iskolájába ifi vezetőként járt vissza, később 
megalakították a helyi i�úsági klubot, melynek több évig vezetője volt. 1978-tól a Kodály 
Művelődési Ház munkatársa lett.  Több szakkör alapítása és működése fűződik nevéhez.  A 
FOTO szakkör lelkes tagjai több önálló kiállítással is büszkélkedhettek. A Bakancsos klub 
természetjárói országos túrákon vették részt a vezetésével. A 90-es években átvette a 
Művelődési Ház irányítását. 10 évig részönkormányzati tagként segítette a település 
lakóit. Alapító tagja volt a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesületnek. Jelenleg az egyesület elnökeként tevékenykedik. Pécs-Somogy 
kulturális és sport életének a mai napig aktív részese.  

Taar Ilona
1987 óta élnek a családjával Vasason, a Vasasi Gyógyszertárat működtetik. A Vasasért 
Egyesületalapító tagja, jelenleg alelnöke. Ezáltal a legtöbb rendezvényen, közösségi 
megmozduláson, sporteseményen részt vesz szervezőként, vagy önkéntesként, vagy egyszerű 
nézőként. Több évig volt az azóta megszüntetett vasasi részönkormányzat tagja. Évtizedek óta 
összeszokott baráti társaságukkal régóta igyekeznek minél többet tenni Vasas fejlődéséért. A helyi 
újág 2007-es indulása óta aktívan részt vesz a szerkesztésben. 
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Srp Miklós Domonkos,
gyaloglás

Olimpiai szintes 50km-es gyaloglásban, U23-as magyar csúcstartó 
50km-es gyaloglásban. 15x korosztályos magyar bajnok, 4x magyar bajnok 

20km-es csapatban a Budapesti Honvéd SE-vel és 1x felnőtt magyar bajnok 
50km-es gyaloglásban, valamint többször nyert Osztrák Bajnokságot. A Budapesti 

Honvéd SE tagja. Jelenleg mozgásnevelő gyógypedagógusként dolgozik.

Srp Gyula, gyaloglás
Srp Gyula az 1980-as évek meghatározó gyaloglója, többszörös 
magyar bajnok és válogatott 10 és 20km-en. Jelenleg edzőként 
tevékenykedik. Egykori és jelenlegi tanítványai megközelítőleg 
60 magyar bajnoki címmel büszkélkedhetnek. Több 

korosztályos magyar csúcs elérése is keze nyomát viseli. 
  

Sportolóink
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Czúth Réka, atlétika
Jelenleg az USA-ban, Nebraskaban tanul (University of Nebraska-Lincoln) 
másodéves marketing szakos hallgató. Távolugrásban 630cm, magasugrásban 187cm 
a legjobb eredménye. Amikor otthon van az AC Bonyhád színeiben versenyez, 
egyébként az egyetemnek szerez pontokat.

Stefanovits Ágnes, atlétika
Szülész-nőgyógyászként már gyermekkora óta élete szerves része a sport. 
Néhány év kézilabda után az atlétika vált első számú sportágává. Hamar 
körvonalazódott, hogy a dobószámokra kell igazán koncentrálnia.   Az elmúlt 
hat évben számos országos és nemzetközi versenyen szerzett bajnoki címet, 
illetve dobogós helyezést. A legfényesebben ragyogó érmei az Orvosi 
Világbajnokságokról származnak, ahol eddig három ízben képviselte hazánkat 
(Zágráb, Wels és Limerick). 2015 volt a legsikeresebb éve: az írországi 
Limerickben rendezett Orvosi Világbajnokságon  mind a diszkosz, mind a 
kalapácsvetés világbajnoki címét sikerült megvédenie, majd rövid pihenést 
követően a hazánkban rendezett LSW és WTC Dobószámok 
Világbajnokságán a klasszikus (skót) kalapácsvetés, illetve az antik 
diszkoszvetés világbajnoki címét ünnepelhette. 
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Peti János, Jiu-jitsu
1978-ban Veszprémben kezdett Taekwon-do-zni. 

Később judo és shotokan karatéból többféle kiu 
fokozatot szerzett. A Jiu-jitsu-t 1993-ban kezdte a 

Richard Moriss által fémjelzett World Cobudo 
Federation szervezetében. 1997-ben alapította meg a 

pécs-somogyi klubot. Az eltelt 19 évben kb. 400 
tanítvány fordult meg a klubban. Ez idő alatt 7-en érték el 

a fekete övet, vagyis a mester fokozatot. Különböző 
nemzetközi és hazai versenyeken 164 érmet szereztek, ebből 82 

arany. 2003-ban elérte az 5. dan fokozatot. 2004-ben megkapta a Baranya 
megye kiváló utánpótlás edzője díjat. Ugyanekkor egyik versenyző Baranya 
megye kiváló serdülő sportolója lett. 2007-ben kiérdemelte a Harci 
Művészetek Szövetségétől az év edzője díjat. A klub 2017-ben lesz 20 éves. 

Nagy József, Taekwon-do
A taekwon-do fekete öves mestere. A taekwon-do koreai harcművészet, a láb és kéz 
technikával küzdés művészete. Hazákban a 80-as évek elejétől ismert. 1994-től űzi ezt 
a sportot. Eredményei között szerepel több nemzetközi bajnokság 3 helye. Idén a 
magyar bajnokságon 3 lett. 2015-ben szerezte fekete öves 1 danos mesterfokozatát. 
2000-től segédedzőként, 2014-től edzőként is tevékenykedik saját klubjában. 
Tanítványai már több érmet is szereztek különböző versenyeken. 
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Surján László, triatlon
Egyik legsokoldalúbb sportolónk, aki nem csak kipróbálta magát sok 
sportágban, de amibe belefogott abban feljutott az élmezőnyig. Többféle 
kerékpáros stílusban versenyzett, mint pl. a Cross-country, ahol a 
magyar bajnokság élmezőnyében tekert, 24 órás MTB versenyen 
magyar bajnok ezüstérmes volt, de sikeresen versenyzett downhill 
kategóriában is. Triatlon versenyen elit kategóriában indult és 
végigcsinálta az Ironman-t is. Hegymászásban is a csúcsokra 
tört. Sok magas hegyre feljutott, ezek közül is kiemelkedő a 
KalaPathar, az 5650 m-es magasságával. Jelenleg leginkább 
jógával foglalkozik a tőle megszokott profi szinten.

Vén Dániel, down hill
Az extrém sportnak számító kétféle hegyikerékpáros 
stílusban versenyez évek óta. Egyik a fourcross, mely pálya 
természetes és mesterséges ugratókat tartalmaz. Másik a 
downhill, melynek lényege, hogy mezei és sziklás 
ösvényeken, ugrókkal tűzdelt pályán kell leszáguldani. 
Több versenyen szerzett dobogós helyet, legjobb eredménye 
országos bajnokságon 6. helyezés.  Ehhez a sporthoz gyors 
reakcióidő, jó kondíció, elszántság és nagy adag bátorság kell. 
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Berta Dániel, párbajtőr
A Magyar Vívó Szövetség felnőtt korosztályú párbajtőr versenyzője, 

a felnőtt magyar válogatott keret tagja és indul felnőtt Világ Kupa, 
valamint Grand Prix versenyeken is. Junior Világbajnok, 
kétszeres Európa Bajnok (junior, U23), Világ Kupa győztes 
(junior) ötszörös Magyar Bajnok, továbbá számos hazai és 
nemzetközi győzelemmel és dobogós helyezéssel rendelkezik.

Papp Ferenc, 
futás/versenyszervezés
Labdarugó játékvezetőként 13 évig tevékenykedett, mellette 
rendszeresen futott. A futással komolyabban 2011-ben kezdett 
foglalkozni. 2012-ben a Budapesti Sportiroda egyik futónagykövete 
lett. 2013-ban alapították meg a FutaPécs Sport Egyesületet, amely 
azóta több versenyt és számtalan örömfutást szervezett.  Céljuk nem 
feltétlenül a versenyzés, hanem a futás, a sport népszerűsítése. 
Rendezvényeiken minden mozogni vágyót szívesen látnak. 
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Ábel Tamás, BMX 
versenyző

15 éves és egészen kicsi kora óta BMX-ezik. 2015 év végére junior BMX 
bajnokságon összesítettben a 2. helyezett lett. Idén is minél több 
versenyre el szeretne jutni és minél jobb eredményeket szeretne elérni, 
pontokat gyűjteni, majd év végén ott lenni az OSG-n (Offline Sport 
Games), ami Magyarország egyik legnagyobb versenye.

Ábel Donát, torna,
BMX versenyző 

11 éves, 4 éve talajtornázik és BMX-ezik. 
Talajtornában 2014-ben országos bajnokságon 

egyéni kategóriában 4. helyezést ért el.Az évek 
során elég sok érmet sikerült összegyűjtenie, de a 

legtöbb arany.Bmx-ben junior kategóriában a 
bajnokságon tavaly év végén összesítettben 4. helyezést ért el.
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Számos ügyben biztosítottunk egyéni és csoportos tanácsadást szervezetek és magánszemélyek részére is. A paletta igen széles volt, 
érintve a civil, üzleti, i�úsági, pályázati, jogi, egészségügyi és egyéb témaköröket. 
A kerti praktikák és tapasztalatcsere mellett nem csak számítógépes ismeretekre tehettek szert, de számos családi és mozgásos 
programot is kínáltunk. 
Helyi mesterek mutatkoztak be, több alkalommal tették közszemlére portékájukat, műveiket, ahol nem csak megcsodálni, de 
vásárolni is volt lehetőség és mely kiváló alapja a Helyi Termelői Piac meggyökerezésének. 
Hagyományteremtő jelleggel indítottuk útjára azt a kezdeményezést, ahol év végén olyan helyi vállalkozót díjaztunk a 
„CsupaSzívvándoRkupa” keretében, aki legtöbbet tett a településekért és önkénteseket ismertünk el a „Próbáld ki, hogy milyen 
sokat adsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz     ” program keretében. 
A helyi programok rendszerezésére negyedévente jelentettük meg Kalendárka programgyűjteményünket a Sok Hírünk Van 
havilapunkban. 
Az érdekérvényesítés jegyében a helyi problémák felderítése és az arra tett megoldási javaslatokra Jövőkutató műhelyt hoztunk 
létre, melynek eredményét egy Cselekvési terv és Hatástanulmány foglalja össze. 
Eltökéltük azt is, hogy összegyűjtjük az itt található mestereket, értékeket. És, hogy mire büszke Somogy, Vasas és Hird? Hát ennek 
eredményét tartja a kedves Olvasó a kezében. Reméljük, elnyertük tetszését és Ön is büszke a helyi értékekre. 
Jelen projekt 2015. március 1. és 2016. április 30. között valósult meg Pécs peremkerületeiben Somogy-Vasas-Hird településeken.
Ebben az időszakban 8 féle tanácsadást és műhelyt tartottunk, 3 gyermek és i�úsági klubot, 9 kapcsolódó tevékenységetés 13 
rendezvényt valósítottunk meg, ezzel megszólítva a településen élők nagy részét. 

Összefoglaló a projektről
NCTA – 2014 – 10761 – C 
„Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!”

Az együttműködési és érdekérvényesítési kezdeményezéseken túlmenően, olyan közösségi események valósultak meg, ahol az 
egészen piciktől, a családokon keresztül az idősekig, mindenki talált számára megfelelő programot és szolgáltatást. Nagy hangsúlyt 
fektettünk a kicsik és nagyok bűnmegelőzési ismereteire, illetve a polgárőrök okleveles ismeretekre tehettek szert, ezzel bővítve 
szakmai tudásukat.
A gyerekek klubprogramjai rengeteg kézműves tevékenységet és élményszerző barangolást kínáltak. A fiatalok hétvégente 
összemérték darts és csocsó tudásukat vagy épp hosszú órákig társasjátékoztak. 
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Érték-tár és Mester-tár
Vasasért Egyesület

7691 Pécs-Vasas, Bencze József u. 6.
+ 36 72/337-838
info@kobeko.hu
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