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Tisztelettel:  
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, Perczel M. u. 2.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Képviselő Hírek - Vasas-Somogy-Hird
Településrészi Testület Információ 

A többféle csatornán beérkező (személyesen, telefonon, online, fogadóórákon) lakossági panaszokat, kéréseket rendsze-
resen továbbítjuk a különböző városházi osztályokhoz (mint például városüzemeltetési főosztály, hatósági főosztály), 
önkormányzati cégekhez, ezek közül főként a Biokom felé, amely társaság felelős Pécs város teljes területén (így Vasas-
Somogy-Hird városrészeken is) a közterület fenntartásáért, a közösségi közlekedés megrendeléséért, szervezéséért, te-
hát a komplex városüzemeltetési feladatokért.

Az elmúlt két évben csaknem 150 különféle lakossági panaszt dolgoztunk fel, és próbáltuk megoldani a város szervei-
vel közösen. A panaszok túlnyomó többsége infrastrukturális jellegű probléma. A bejelentések utak, járdák, vízelvezető 
árkok elégtelen állapotára hívja fel a figyelmet. Fontos kiemelni, hogy a Településrészi Testületnek nincs önálló jogköre 
ezen ügyek megoldásában, tehát csak egyfajta közvetítő szerepet tölt be az önkormányzat és a lakosok között. A döntés 
és a forrás mindig a város kezében és az önkormányzat cégeinél van. Sajnos azonban a városüzemeltetés is jelentős for-
ráshiánnyal küzd, így sok esetben erre hivatkozva a kérelmeket elutasítják, és csak a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 
meglétével tudják érdemben megoldani a problémát. A területen az aszfalttal burkolt utak jelentős része az ISPA/KA IIA 
sz. projektben készült el 2009-ben, ám sajnos az azóta több helyen leromlott állapotú burkolat teljes cseréje hatalmas 
összeget ölelne fel. 

Pár nagyobb probléma, amely megoldódott: 

• a hirdi Cseresznyés út, valamint az abból nyíló Tiszafa 
utca, hirdi Zártkert és Magnólia utcában 2021. január 
1. napjától bevezettük a házak hulladékgyűjtését (Dél-
Kom);

• megújult a vasasi Bencze József utcában 42 méter hosz-
szan a járda burkolata;

• a három településrészen sok utcában történt kátyúzás, 
útjavítás;

• megújult a hirdi Zártkerti út, az utca javítása tört beton-
nal és mart aszfalttal történt;

• rengeteg illegális hulladéklerakót sikerült felszámolni 
a Baranya Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályá-
val közösen;

• a területen 4 játszótér újult meg, 13 db korszerű játék-
elemmel bővülve;

• a közeljövőben két új gyalogosátkelő létesül Vasason és 
Hirden;

• és újra élet költözik a Búzakalász utca 3. szám alatti 
KMB (Rendőrség – Körzeti Megbízott) irodába.

Gölöncsér József
településrészi testületi referens 
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100 éves lett a Vasasi Bányász

Augusztus 21-én tartottuk a somogyi Kodály Művelődé-
si Házban a 100 éves Millenneumi ünnepet és az id. Bocz 
József sportemléknapot. A programok fél 3-kor kezdőd-
tek. Köszöntő beszédet mondott Pataki Tamás, a PKK 
Sportegység vezetője, Nyőgéri Lajos alpolgármester, Srp 
Gyula elnök és Bocz József játékos. A bányászhimnusz 
elhangzása után kezdődött a pingpongverseny. A zsúfo-

lásig megtelt kultúrházi színpad nézői először a két világ-
bajnok asztaliteniszező, Klampár Tibor és Gergely Gábor 
játékát csodálhatták meg, majd mindenki, aki szeretett 
volna játszani bajnokainkkal, játszhatott velük.

Eközben az udvaron is elkezdődött a zenés műsor. 
Bognár Szabolcs operetténekes és párja hangulatos 
műsora után a Bányászszív Dalcsapat dalai következ-
tek, majd a Kavicsok együttes 1960-as éveket idéző 
hangulatos műsora következett, mely egyben a nap 
zárása is volt.

A rendezvény jó hangulatú volt és nagyon sok jó és 
emlékezetes poénnal végződött. Külön köszönetet sze-
retnék mondani a Pécsi Kulturális Központnak és Ehreth 
Anitának, a rendezvényben nyújtott segítségükért.

Bocz József

Meghívó
A Vasasi Nyugdíjas Szakszervezet szeretettel meghívja 

Önt, kedves családját és ismerőseit a 
2021. szeptember 3-án (pénteken) 15.00 órakor 
kezdődő BÁNYÁSZNAPI megemlékezésére.

Helyszín: Bányász-szobor, Vasas, D u. 3 .
Vezetőség

A Vasasi Füstölő
bányásznapi programjai

2021. szeptember 4. 9 óra 
Füstölőtől füstölőig túra az erdőn keresztül.

A Vasasi Füstölőtől indulva az erdőn keresztül séta 
a Somogyi Füstölőig, az épület megtekintése. 

Onnan másik úton séta vissza.

A túra hossza kb. 7,5 km. Visszaérkezés tempótól 
függően 11 és 12 óra között.

A túra közepes nehézségű, gyerekek is teljesíthetik.

A túrát sikeresen teljesítők emléklapot, 
csokit és füstölős kitűzőt kapnak.

14 órától 17 óráig: csillámfestés, 
óriásbuborékozás.

A Vasasi Füstölőben továbbra is látogatható 
a Disznóvágás kiállítás.

Retró kiállítás a füstölő többi helyiségeiben.
A Kádár-korszak használati, dísztárgyai kerülnek 

bemutatásra.

Retro sütiverseny régi idők kedvenc sütijeit 
várjuk. Ingyenes kóstolás, legjobbak díjazása!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Vége

Császár Leventének tavaly jelent meg a komlói meséje. Fő témája a Komlosaurus, amelyről ugye tudjuk, hogy 
igazából Vasassaurus, mivel a lábnyomot nem Komlón, hanem itt találták, csak a komlóiak lecsaptak rá. A szerző 
a történetet némileg átírta, hogy a vasasiak is magukénak érezhessék. A mesét részleteiben közöljük. 

Császár Levente

SÁRKÁNYOK, ÓRIÁSOK, TÖRPÉK
A mese alapját dr. Pesti János „A Mecsek óriásai” c. népmonda gyűjtése, a „Komlo-, illetve Vasassaurus” mesés történe-
te, valamint a bányászatot körüllengő „Bányamanó históriák” egyvelege adja.

S ha ez még nem lett volna elég, az égen feltűnt egy 
sötét árny, és süvítve szelte át a levegőt. Parázs, a szárnyas 
sárkány repülés közben okádta tüzét az óriások meg-
maradt csapatára. S azoknak nem volt páncéljuk, hogy 
megvédje testüket a lángtól, csak a pajzsaik mögé tudtak 
elbújni.

Keresztül-kasul szállt a szárnyas sárkány a csata me-
zeje felett, s teli tüdőből fújta perzselő lángjait a Vasgyú-
rókra, akik a bombák ellen sem tudtak védekezni, nem-
hogy a perzselő tűz ellen!

13. A csata vége

Mire lement a nap, véget ért a háború a tó mellett. Szív-
szorító látványt nyújtott a csatatér. A legtöbb sárkány 
odaveszett a Vasgyúrók fegyverének köszönhetően. A 
Vasgyúrók nagy többsége pedig a szárnyas sárkány láng-
jának vagy a törpék salétrombombájának áldozatává 
vált.

A Vasgyúrók maradék serege meg sem állt a Mecsek 
keleti fertályáig, otthon gyógyítgatták sebeiket, amit a 
bomba vagy a lángcsóva okozott. Nem sokan maradtak 
meg az öldöklő csata után, s idővel kihaltak az óriások.

Jószerivel csak azok a kissárkányok élték túl a táma-
dást, akiket a csata előtt levittek a föld alá. Ők viszont lent 
maradtak a bányában, és soha többé nem merészkedtek 
a felszínre. S ahogy az óriásoké, az ő idejük is leáldozott.

A törpéket végtelenül elszomorította a háború pusz-
títása. Berobbantották az összes kijáratot, nehogy még 
csak véletlenségből is idegen tévedjen a birodalmukba. 
Végleg a föld alatt maradtak, s őrizték kincseiket, ame-
lyek ott bújtak meg a feketeszén alatt. S ott vannak talán 
még ma is. Ott ragyognak a sötét mélyben…

Temérdek arany, ezüst, gyémánt.

Utószó

Mire nagyapa végzett a mesével, a Mecsek illatán kívül 
a szoba megtelt a kora délelőtt lágy fényeivel is. A szellő 
után a napocska is bekukkantott a szobába. Talán ő is 
kíváncsi volt a mese végére.

– Hogy bírták a kis sárkányok a föld alatt? – kérdezte 
a kisfiú.

– Ezt nem tudjuk. Egynek a lábnyomát azonban meg-
őrizte a mélyben a megkövesedett iszap, amelyet aztán 
évmilliók múltán megleltek a bányászok.

– Te is láttad? – kerekedett el a kisfiú szeme.
– Persze – válaszolt nagyapa. – De azt mindenki lát-

hatja a Szent Borbála Parkban. 
– Megmutatod? – kérdezte a kisfiú.
– Rendben – bólintott nagyapa. – Útban Sikonda felé 

beugrunk a parkba. Egyébként is, azt minden vasasi gye-
reknek látnia kell!

– S vajon mi lehet a törpékkel?
– A törpékkel? – merengett el az öreg. – A törpék, 

vagyis a bányamanók még ma is léteznek. Lent élnek a 
föld alatt. A bányászok annak idején tudták: ha recseg 
a bányaácsolat, a törpék figyelmeztetnek a közelgő om-
lásveszélyre. Ezek a kis lények jó barátságban voltak a 
bányászokkal, bár sokszor meg is tréfálták őket. Ha vala-
melyik vájárnak eltűnt az ebédje, mindenki tudta a csa-
patból: egy törpe vitte el.

– Nagyapa, mire kellett a törpéknek a faszén, a kén és 
a salétrom?

– Hogy robbanóanyagot készítsenek belőle.
– S nagyapa, mi az a mérges gáz?
– A mérges gáz? – mélázott el az öreg egy pillanatra. 

– Metánnak hívják. Ha azt valaki belélegzi… – Az öreg 
bányász elakadt, nem tudta, hogy folytassa tovább.

– Elalszik, mint a Fanyűvők? – segítette ki a kisfiú.
– Igen. – bólogatott az öreg, miközben a szeme fur-

csán csillogott. – Elalszik, mint a Fanyűvők.
A gyerek nem kérdezett többet. Gondolatban a bánya-

manók föld alatti birodalmában járt, és lelki szemeivel 
látta, ahogy egy törpe – talán épp Kacaj – elcseni nagy-
apa ennivalóját.

Eközben az egykori bányász összekészítette a strand-
felszerelésüket.

– Ha Sikondára értünk, meglátod, hol folyt a Vasgyú-
rók és a sárkányok csatája. Arra a meleg vízre fájt az óriá-
sok foga – mondta az öreg, miközben beszálltak az autó-
ba. – Gyerünk, kisunokám, menjünk egyet lubickolni, 
mint azok a … dinók!
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Megváltozott a számlaszámunk! 10102440-71927700-01005007 Budapest Bank
Mostantól már bank és SZÉP kártyával is fizethetnek nálunk!
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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 
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Szeptember 12., Vasárnap 11.00
– Szeptember 26., Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird 
(Ref. templom)

Szombat (09. 04.)
Vasárnap (09. 05.)

–
–

17.00 Igeliturgia
–

–
18:00 Mise

Szombat (09. 11.)
Vasárnap (09. 12.)

–
–

17.00 Mise
–

–
18:00 Mise

Szombat (09. 18.)
Vasárnap (09. 19.)

17.00 Igeliturgia
–

–
–

–
18.00 Mise

Szombat (09. 25.)
Vasárnap (09. 26.)

17.00 Mise
–

–
–

–
18.00 Mise

Szeptemberi miserend
A hirdi katolikus szentmisék és igeliturgiák 

a hirdi református imaházban kerülnek  megtartásra!
Személyi és területi változások 2021. augusztus 1-től!

Az újonnan alapuló Hosszúhetényi Plébániához augusztus 1-től Pécs-
Gyárvárostól elcsatolják a hirdi, a vasasi, a somogyi és a perekedi 
filiákat, templomokat. Az egykori gyárvárosi káplán, Bartha Zsolt kapott 
plébánosi kinevezést Hosszúheténybe!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus 
Plébánia Hirdi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51500003 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) felújítása 
céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, amelyre 
adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus Plébánia 
Somogyi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51400006 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Várjuk a fiatalokat a Somogyi Bányász asztalitenisz-csapatába
Szakosztályunk ismét foglalkozik utánpótlás-neveléssel, továbbra is várjuk a fiatalokat edzéseinkre. A tanítás 
és az edzés teljesen ingyenes. Az edzésekre hétfőn és szerdán 16–18 óra között várjuk a fiatalokat. Jelentkezni 
Danis Imre szakosztályvezetőnél lehet a 06/30-559-4524 telefonon.       Bocz József

A szertartások rendje változhat! Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel  
a templomi hirdetéseket és hirdetőtáblákat!

Programok a Kossuth és  
a Berze Művelődési Házakban

Helyi fellépők és vendég előadók
Felnőtt, ifjúsági és gyerek programok

Részletek hamarosan plakátokon  
és interneten

h i t é l e t
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Sporthír

100 éves lett a Vasasi Bányász

Két rendezvénnyel emlékeztünk meg a Vasasi Bányász 
100 éves évfordulójáról. Augusztus 14-én a vasasi Parcsin 
focipályán, a Vasasi Bányász–FTC öregfiúk mérkőzése 
volt, a másikat augusztus 21-én a somogyi Kodály Mű-
velődési Házban az asztaliteniszezők tartották.

Kevés sportegyesület mondhatja el magáról, hogy 
élt 100 évet. Nekünk, a vasasi bányászoknak sokat je-
lentett ez a tornaklub, és reményünk szerint még fog is 
élni sokáig. A Vasasi Bányász TC dr. Bársony Farkas, 
Kengyel Ferenc, Bodor Attila áldozatos munkájának 
köszönhetően maradt fenn. Most rajtunk a sor, hogy 
a sporthagyományokat megvédjük. Bizalommal, ösz-
szefogással kell fiataljaink lelkesedését életben tartani, 
mert csak így tartható fenn a tornaklubunk. Ezért is 
hívtuk meg a Ferencvárost idén újra. Hogy az álom to-

vább folytatódhasson. Amint láttuk, nagy lelkesedés-
sel estünk nagy múltú ellenfelünknek, de sajnos így is 
tisztes vereség lett belőle. És a végén szép számú szur-
kolóink nagy tapssal jutalmazták lelkes játékunkat.

Köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy ez meg-
valósuljon, különösen Zsoldos Henninek, Szedrö 
Virágnak, Kunos Árpinak, Gyöngyösi Rolandnak, 
a Bányászszív Dalcsapatnak és Róth Zitának. Külön 
köszönet Musztács Józsinak és fő segítőmnek, a park-
gondozó Mihálovics Janinak, Róth Norbinak, Bátor 
Norbinak, Dömse Dénesnek és nem utolsósorban 
Ragács Gyuri barátomnak.

Múlt nélkül nincs jövő! 2021. augusztus 27-én Sza-
bó József (Yoke) emlékmeccset tartottunk.

Deák Károly (Kuna)

Orfűi tókerülő futás
Idén augusztus elején is megrendezték a hagyományos or-
fűi tókerülő futást, ott voltunk természetesen mi vasasiak, 
somogyiak is. A régebbi versenyeknél kicsit kevesebben 
vágtak neki a 6,2 vagy 12,4 km-nek, de a hangulat kitűnő 
volt, és a meleg időjárás ellenére jó eredmények( is) szü-
lettek. A vasasi, somogyi indulók közül, vagy akik innen 
származnak, többen jó helyezést értek el. A női 6,2 km-en 
a 12–59 éves kategóriában Papp F. Borbás Adrienn II. lett, 
ezen a távon a 60 év felettiek között Taar Ilona I. helyezést; 
a 12,4 km-en a férfi 60 év felettiek közül Schneider Pál szin-
tén I. helyezést ért el. A somogyi és vasasi futók közül részt 
vett még a 6,2 km-en Papp F. Ferenc és Mayer Tamás, a 12,4 
km-en Bodor Miklós.

Mindenkinek gratulálunk, aki teljesítette a távot!
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Ikrausz Kft.
Autószerviz, gumiszerviz, 

karosszéria-javítás,  
diagnosztika, futóműállítás,

műszaki vizsga.
Pécs Siklósi út 2/A

06-20/410-2882

Borszőlő Hirden eladó.
Tel: 30/7277822

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  
   info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
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Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
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Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor
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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. 

Csaba eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1700 Ft/kg

repceméz: 1800 Ft/kg
hársméz: 2000 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1800 Ft/kg
akácméz: 2800 Ft/kg

fenyő méz: 2800 Ft/kg
Propolisz tinktúra kapható!

Kapható lépesméz 1500 Ft/kg áron
Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

apró

eriKa FoDrÁSZat

MANIKŰR,
pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján

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

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306 
06-30-937-9943

Mesi kozmetika
Kozmetika nőknek, férfiaknak 

és tiniknek. Arctisztítás, 
arcmasszázs, arcvasalás, ránckezelés, 

speciális kezelések, szőrtelenítés, 
szempilla lifting…

Bővebb információ, bejelentkezés, 
36-70-617-5098.

Vasas, Szövetkezet u. 15.
HorvátH EmEsE, kozmetikus

S z é p ü l j ö n  o t t h o n á b a n !
Előre egyeztetett időpontban ottho-

nában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás, 
valamint festés, melír, dauer.
Mágika Mobil FodráSzda, 

ami csak az ön kényelméről szól.
tel.: 30/376-3404

Pedikűr
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona: 20/412-4748

Szent Borbála táró megtekintése
előzetes

bejelentkezés 
alapján:

Fejes József 30/692-0095
Orosz Ferenc 30/307-0555
Schiffler Károly 20/956-0186

Jó szerencsét!
Vasasi Szent Borbála Egyesület

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

Csaba eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

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
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• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
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