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Megújult és kibővült az Integrált Nappali 
Szociális Intézmény vasasi részközpontja

Bővített férőhellyel megnyílt a vasasi idősek klubja.
Harmincöt év a történelemben szinte semmi, de egy 

nyugdíjas közösség életében nagyon nagy lépés. 
1986-ban húszszemélyes idősek klubja (akkori nevén: 

napközi) nyílt Pécs-Vasason, a Szövetkezet utcában. Az 
idős embereknek otthont adó intézmény jelentős tele-
pülésfejlesztési hozzájárulással és társadalmi összefogás-
sal készült, melyet a helybeliek és a környék üzemeinek 
munkája egészített ki. 

A település központjában lévő épület a Minőségi Ru-
házati Szövetkezet tulajdona volt, melyet Pécs Városi Ta-
nácsának egészségügyi osztálya vett bérbe.

1995-ben bérleti szerződésünk lejárt, ezért költözni 
kényszerültünk. 1995–2000-ig klubunk további műkö-
déséhez átmeneti jelleggel a Környezetvédő Kft. bizto-
sított helyet.

2000-ben a helyi részönkormányzat segítségével a „D” 
utcába költöztünk, az egykori közösségi ház helyére, 
ahol 2021 áprilisáig működtünk. 

2021. június 16-tól az INSZI 8. sz. Idősek Klubja im-
már bővített (50 férőhely) létszámmal a volt vasasi óvoda 
épületében nyitotta meg „kapuit”. Klubunk sok fejlesz-
tésen, átalakításon esett át, míg végül is elnyerte a mai 
modern, jól felszerelt formáját. 

Újságcikkünk célja, hogy megismertessük önökkel 
a vasasi B. u. 1/1. szám alatt működő intézményünket. 
Szeretnénk képet adni önöknek a szolgáltatásainkról, 

hogy a település időskorú lakossága intézményi ellátá-
sunk keretein belül is megtalálja a számára megfelelőt.

Igénybe vehető szolgáltatások:
Pécs keleti városrészében élők számára étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Nappali ellátás: 7. sz. Idősek Klubja (20 férőhely) – 7691 

Pécs-Somogy, Somogy u. 70. Telefon: +36 (72) 790 067
Nappali ellátás: 8. sz. Idősek Klubja (50 férőhely) – 

7691 Pécs-Vasas, B. u. 1/1. Telefon: +36 (72) 337 059
Az Idősek Klubja alapvető célja a szolgáltatást igénybe 

vevő idősek számára a nappali ellátás biztosítása, módot 
adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a közös-
ségi programokon való részvételre.

A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások 
növelik a rászorulók biztonságát, és hozzájárulnak ah-
hoz, hogy minél hosszabb ideig az idős ember saját ott-
honában élhessen. A szociális és mentális támogatásra 
szorulók részére napközbeni ellátást nyújtunk, állapot-
megtartó és javító szolgáltatásokat biztosítunk, szabad-
idős programokat szervezünk.

Az Idősek Klubja a gondozásra, gondoskodásra szoru-
lóknak biztosít szociális, egészségügyi, fizikai, mentális 
állapotuknak megfelelő nappali segítségnyújtást, figye-
lembe véve a klubtag egyéniségét, igényeit, szükségleteit, 
sajátosságait, életútját, kultúráját, családi hátterét.

Ez az ellátási forma azok számára ideális, akik egyedül 
vagy családjukkal élnek, de napközben egyedül vannak, 
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önellátásra kis segítséggel képesek, és szívesen vesznek 
részt közösségi programokban.

Célunk a klubtagok életét tartalommal megtölteni, 
a meglévő képességek megtartásával, karbantartásával 
fenntartani önbecsülésüket, egészségi állapotukat és tár-
sas kapcsolataikat.

Szolgáltatásaink:
Étkeztetés:
A napi 1x normál vagy diétás étkezést 2010-től a szo-

ciális étkeztetés keretében biztosítjuk, melyeknek térítési 
díja a jövedelemtől függ.

Egészségügyi szolgáltatások:
Igény szerint vérnyomásmérést, súlymérést és vércu-

korszint-mérést végzünk.
Klubtagjaink fizikai állapotának megőrzése és javítá-

sa érdekében heti 2x egészségmegőrző tornát tartunk. 
Szakorvosi javaslatra gyógytornász segítségével egyéni 
terápia igénybevételére is van lehetőség.

Előadásokat tartunk meghívott orvosok közreműkö-
désével.

Közreműködünk a gyógyszer és gyógyászati segéd-
eszköz beszerzésében, szükség szerint a napközbeni 
gyógyszeradagolásban.

Igény szerint kulturális és szórakoztató programokat, 
kirándulásokat szervezünk klubtagjaink részére.

Rendszeresen tartunk farsangi bált és szüreti zenés, 
táncos mulatságot.

Megemlékezünk családi és társadalmi ünnepekről.
Szellemi vetélkedők, játékos fejtörők, társasjátékok, 

kártyajátékok, filmvetítés biztosításával is igyekszünk 
színesíteni programjainkat.

Tervezzük számítógépes tanfolyamunk folytatását, 
kreatív foglalkozásaink továbbvitelét, valamint igény 
szerint lehetőséget biztosítunk különböző szolgáltatások 
(fodrász, pedikűr, gyógymasszázs) igénybevételére is. 

Időseink nagy része egyedülálló, napjaik nagy részét 
örömmel töltik el nálunk. A törődés, az egymásra figye-
lés, a tisztelet és a szeretet jellemzi mindennapjainkat. 
Szeretnénk, ha az időseink jól éreznék magukat nálunk, 
ezért törekszünk a családias környezet és légkör megte-
remtésére.

Ha felkeltettük érdeklődését, és szeretne egy jó csapat 
tagja lenni, kérem, bátran keressen bennünket!

Cikkem zárásaként szeretném megköszönni Pécs Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának a fejlesztés lehetősé-
gét, a folyamatos támogatást. Köszönöm támogatóinknak 
– a részönkormányzat vezetőinek, magánembereknek, 
hozzátartozóknak, a település közfoglalkoztatottjainak 
– társadalmi munkáját, hogy hozzájárultak klubtagjaink 
életminőségének javításához. 

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

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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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

Képviselői hírek
A következő közgyűlés október 19-én lesz, most szeptemberben volt az „évadnyitó” első rendes közgyűlés is, szept-
ember 21-én. A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is 
hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
 KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 

közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. 
Köszönöm nemcsak a KÖR-ös kollégáimnak, de kifeje-
zetten a BIOKOM-os közfoglalkoztatottaknak, mert a 
szerény lehetőségekhez képest mégis szép, rendben tar-
tott „falukép” az ő kezük munkáját dicséri.
 K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 2021. OKTÓBER 12-ÉN, 

KLIKK a részletekért.
Három téma közül lehet választani:
1. lakásgazdálkodás (már ha van ilyen Pécsett 😉)
2. parkolás (már ha lehet Pécsen parkolni 😉)
3. belvárosi kerékpáros közlekedés (no ez is megoldásra vár)

 Önkormányzat TV élő online közvetítése a közgyűlésről 
VIDEÓ
Elkezdődött a 2021/2022-es politikai „szezon”, és megint 
egy botrányos ülés: volt itt minden, kivonulás, majd estére 
visszajöttek, beültek és NEM SZAVAZTAK! Kész cirkusz, 
pont, mint a Parlamentben! Bővebben, fenti linken „élő-
ben” visszanézhető, beszámolók alábbi linkekre kattintva:
Online tartalmak_1 KLIKK
Online tartalmak_2 KLIKK

 Közel 10 év után a patakmedret is kitakarították.
Hála és köszönet a BIOKOM munkatársainak, akik fárad-
hatatlan akarattal tisztították meg a vasasi patakmedret. 
Most ezt is sikerült elérni, ígérem, nem várunk még tíz évet 
a következőre! KLIKK az online tartalomért, képek alább.

 Falunap és Polgárőr-piknik Hirden, felejthetetlen Bá-
nyásznap és kiváló hangulatú és reményteli Bányász 
TC mérkőzések Vasason, Táncház Somogyban a tel-
jesen elvett „falusi” részönkormányzati költségvetés 
ellenére.
A teljes költségvetésünk elvonása ellenére számos prog-
ram és rendezvény valósul meg nálunk, hála és köszönet 
az aktív helyi közösségeknek! Legutóbb pl. Hirden falunap, 
majd Polgárőr-piknik, Somogyban a KoBeKo-ban Tánc-
ház, Vasason Bányásznap és a Bányász TC hazai mérkőzé-
sei, hogy csak párat említsek: KLIKK, és KLIKK az online 
tartalmakért.

 A BIOKOM az elmúlt hónapban számos helyen végzett 
kátyúzást és kisebb-nagyobb útjavításokat.
Kezdeményezésemre a BIOKOM szakemberei több más ki-
sebb-nagyobb útjavítást is elvégeztek területünkön, amire az 
önöktől kapott jelzések késztettek intézkedésre. Többek közt 
a vasasi és somogyi bekötőutakon, a Kút u., Gabona sarok, a 
Sas és Zártkerti utcák mart aszfalttal javítása, a Fenyő, Zengő, 
Bethlen G., Bózsa I., Kőbánya utcákban kátyúzásokon dol-
goztak. Köszönet munkájukért, remélem, tovább épülnek-
szépülnek a közismert nehézségeink ellenére „falvaink”.

A következő közgyűlés október 19-én lesz, addig is figyel-
jék képviselői oldalamat, kövessék az oldalt, ahol továb-
bi videós-képes tartalmakat találnak! Ehhez mindössze 
csak egy lájkot kell nyomni, é s természetesen továbbra is 
az alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:
Facebookon: ht tps://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 06-30-210-8120
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Három nap Észak-Magyarországon
A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai újra vállalkoztak 
egy háromnapos kirándulásra. Augusztus 31-én reggel 
6 órakor indultunk 46 fővel egy különbusszal Egersza-
lókra. Szállásunk a Termálpark Hotelban tágas, kétágyas 
szobákban, svédasztalos reggelivel és vacsorával és 31-
39 fokos termálvizes wellnessrészleggel állt rendelkezé-
sünkre. 

Útközben első állomásunk Feldebrőn volt. Ott Lénárd 
Gabriella idegenvezetővel megnéztük az Árpád-kori ala-
pokra épült és többször újjáépített Szent Márton-templo-
mot, melynek altemplomában találjuk hazánk legrégebbi 
és legépebben megmaradt Árpád-kori freskóit. Mivel 
Feldebrő az Aba nemzetség birtoka volt, ezért valószí-
nűsítik, hogy az altemplomban található sírkamra Aba 
Sámuel királyunk eredeti temetkezési helye volt, mivel a 
templomot is ő építtette, majd a századok során többször 
elpusztult. 1839-es felújítása során barokk kori berende-
zéseket kapott a Szent Márton-oltár, szószék, Szent And-
rás-oltár, melyek ma is a templom legszebb díszei. Ezután 
a Tarnaszentmária Mária-templomot néztük meg. A falu 
központjában áll a mai Magyarország egyik legrégebbi, 
szinte eredeti formájában megőrzött kis Mária-templom, 
melynek szintén van altemploma.

Délután 3 óra körül érkeztünk Egerszalókra. Szállá-
sunk elfoglalása után szabadprogramunk következett. 
Egerszalók nevezetességei: római katolikus templom, 
barlanglakások, sódomb, kaptárkövek. A sódomb egy 
különleges természeti képződmény, amelyet a feltörő 
gyógyvíz lehűlésekor rakódó ásványi anyagok kicsapó-
dása hozott létre. Ilyen képződmény csak Törökország-
ban és az USA-ban található. A nevezetességek megte-
kintése fakultatív volt, mivel kb. 5 km-es sétákat kellett 
tenni. A mi esetünkben a fakultatív nem azt jelentette, 
hogy kíváncsi vagyok-e vagy nem, hanem azt, hogy elbí-
runk-e ennyi gyaloglást, vagy inkább a gyógyfürdőben 
kúráljuk fájós lábainkat.

Második nap Tisza-tavi kirándulás: A tó nem termé-
szetes képződmény, hanem az 1967–1973 között épített 
Kiskörei vízlépcső építésével létrejött víztározó. Terü-
lete 127 km². Mára már gazdag növény- és állatvilága 

alakult itt ki. A tó mentén szabad strandok biztosítanak 
fürdési lehetőséget. Abádszalók környékén a vízisportok 
gyakorolhatók. Tiszafüreden pedig madárrezervátum 
található. 2012-ben nyílt meg Poroszlón a Tisza-tavi 
Ökocentrum. Itt található Európa legnagyobb édesvízi 
akváriuma. A főépület hetedik emeletén körpanorámás 
kilátóból nézhettük meg a környéket. Héthektáros sza-

badidőparkban állatbemutatók, játszóterek és skanzen is 
található. Kikötőjéből indulnak a vízi túrák, melyen mi 
is részt vettünk. 12-16 fős kishajókkal kb. egyórás utat 
tettünk a tavon, itt idegenvezetők a kapitányok voltak. 
Megkóstoltuk a sulyom termését, láthattunk többfajta 
gázlómadarat, vízi csibét, tőkés récét és kormoráno-
kat stb. A fő épület alagsorában található akváriumban 
megismerhettük az édesvízi halak több fajtáját, főleg a 
hazai vizek halait. Keszegtől a kecsegéig nagyon sok-
félét. A legnagyobb élvezet a vizák látványa volt, mert 
az élőhelyüket úgy alakították ki, hogy a fejünk felett is 
úszkáltak méteres, sőt még nagyobb halak is. Ez látvány-
nak és élménynek is különleges! Poroszlóról visszafelé 
megálltunk Egerben a Szépasszony-völgyében. Itt más-
fél órás szabadidőnket sétával, a környék bejárásával és 
persze az egri borok megkóstolásával töltöttük. Vacsora 
után ismét a gyógyfürdő medencéjében találkoztunk és 
beszélgettünk.

Harmadik nap reggeli után még volt lehetőségünk für-
désre, mert csak 11 órakor indultunk hazafelé, de még 
sok látnivaló várt ránk ezen a napon is. Először Noszvajra 
mentünk, itt néztük a De Lamotte kastély látogatható ter-
meit. Ezután Mezőkövesd következett. Először a Matyó 
Múzeum kiállításait láthattuk idegenvezetéssel. A föld-
szinten időszakos kiállításon a Matyó gyermekekkel kap-
csolatos tárgyait és ruháit láthattuk. Az emeleten pedig a 
három matyó település, Mezőkövesd, Szentistván, Tard 
ránk maradt kincseit, ruháit, cipőit, használati tárgyait, 
bútorait láthattuk. A 20. század elején és közepén készült 
fényképeken pedig az akkori emberek viselete, szokásai, 
esküvők, keresztelők, temetések vannak megörökítve. A 
matyókra jellemző színes, tömör hímzés, a sok gyöngy, 
a fényes szalagok használata, ami nem kevés pénzbe ke-



2021. október További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 5

rült. Ekkor alakult ki köztük a mondás „inkább korog-
jon, csak ragyogjon”, vagyis az étkezéseken spórolhatták 
meg a csillogó holmik árát. Mezőkövesd híres hímző asz-
szonyának, Kis Jankó Borinak hímzései és hímzéstervei 
is láthatók voltak a múzeumban. Következő látnivaló a 
mezőgazdasági gépek múzeuma. A magánjellegű múze-
umban minden össze van gyűjtve, ami a mezőgazdaság-
gal kapcsolatos munkákat segítette. Legyen állati erővel 
vontatott kocsi, eke, borona vagy a 20. század első felében 
megjelent traktorok, cséplőgépek, darálók, szecskavágók, 
pálinkafőzők, szőlődarálók, prések, sok-sok olyan tárgy, 
amire már csak a mi korosztályunk emlékszik, és mi 
tudjuk, hogy azokat mire használták. Amikor Novákné 
Márti meglátta a körmös Hoffer traktort, igy szólt, hogy 
a férje ilyen traktort vezetett először, amikor munkába 
állt, biztatásunkra fel is ült a traktorra, melyet fényképpel 
megörökítettünk. Az én férjem pedig azt mondta, hogy 
visszamentem egészen nyolcéves koromig, és még azt is 
mondta, hogy itt minden volt a hámfától, a morzsolótól a 
metszőollóig, a traktoroknak és egyéb gépeknek minden 
változata, ami csak létezett. A múzeum fenntartói azon is 
igyekeznek, hogy ezeket a gépeket lehetőség szerint mű-
ködőképessé is tegyék. Arra a kérdésre, hogy hol szerzik 
be ezeket az eszközöket, nagyon egyszerű a megoldás, a 
környék ócskavastelepeivel vannak kapcsolatba, ahova 
érkezik valami kidobott gép vagy eszköz, rögtön érte-
sítik a múzeum fenntartóit. Jelenleg három családi ház 

nagy hátsó telkein tudták elhelyezni a sok-sok gépet és 
eszközt. Ennyi látnivaló után már csak a hazaút követ-
kezett, amelyet két pihenővel szakítottunk meg. Ez a ki-
rándulásunk is sok szép látnivalót és élményt kínált. Az 
országnak ezen a vidékén még nem jártunk, és nagyon 
örültünk, hogy az errefelé található értékek egy részét 
megismerhettük. Idegenvezetőnk, mint az utóbbi idők-
ben, ismét Szücs János volt. Az általa gyűjtött adatokból 
én is felhasználtam jó párat az írásomhoz. A kirándulás 
fő szervezője klubvezetőnk, Heiszlerné Ancika volt, aki 
mindenkivel az utunk során előre megbeszélte és leszer-
vezte a látnivalókat, a szállást stb. Úgy vártak bennünket 
az idegenvezetők, látogatóhelyek. Minden helyszínre a 
megbeszélt időre érkeztünk, és úgy fogadtak bennünket, 
hogy „megérkezett a pécsi csoport”. Továbbá Heiszlerné 
munkáját Kötelesné Hilda és Dallosné Évike segítette az 
út során, de a résztvevőknek is hálás köszönet, hogy min-
den esetben betartották a megbeszélt időpontokat, így a 
betervezett programokat maradéktalanul meg tudtuk te-
kinteni. Köszönet jár az autóbusz-vezetőnknek is szolgá-
latkészségéért, a biztonságos és kellemes utazásért és a fi-
nom kávékért és a hűtött italokért. Este tíz órakor értünk 
haza kicsit fáradtan, de sok élménnyel gazdagabban.

Kívánjuk, hogy még sok ilyen kirándulásban legyen 
részünk. 

Békefi Ernőné, a Napsugaras Ősz Asszonyklub kró-
nikása

Egy év kihagyás után, szeptember 18-án ismét 
volt falunap Hirden. Mint eddig is minden évben, a 
Hirdi Nőegylet szervezésében és rendezésében. Az 
idei évben ez nagyon jól sikerült. Az egészségsa-
rok hasznosnak bizonyult. A gyermekek szórakoz-
tatására is sok figyelmet fordítottak, többször volt 
cukorkaágyúzás, habpartit biztosítottak a tűzoltók, 
és traktorozhattak is a gyerekek. A délutáni műsor 
fellépői is nívós szórakoztatást biztosítottak. Ked-
ves kis műsort adtak a hirdi óvodások és iskolá-
sok. Fergeteges táncműsort adtak a Hosszúhetényi 
Népi Együttes táncosai, majd a Geresdlaki Pacsirta 
Kórus német nemzetiségi dalokat adott elő. Virtu-
óz harmonikaszólót adott Kéméndi Tamás harmo-
nikaművész. Az Asszonyklub énekeseit is szívesen 
fogadták. Fellépett még a Vasasi Bányászszív dal-
csapat és a Berze János Népdalkar Strausz Emőke 
vezetésével, majd a Csillag mazsorett bemutatója 
következett. Finomak voltak az ételek is. A fiatalok 
szerint jó volt a zene az utcabálon is. 

Köszönjük a Nőegylet munkáját, és sok erőt, 
egészséget kívánunk a jővő évi falunap szervezés-
hez. 

A község lakói nevében: Békefi Ernőné 

A Hirdi Nőegylet nevében nagyon szépen köszönjük a fellé-
pőknek, támogatóknak, segítőknek, hogy ilyen szép progra-
mot sikerült összeállítani a Falunapra.

Handl Zoltánnak köszönjük a báli zenét!
Reméljük, mindenki jól érezte magát, mert mi igen, és jövőre 

újra találkozunk! Köszönjük az egészségsaroknak és az árusok-
nak, hogy megtöltötték a teret. Nem utolsósorban köszönjük Auth 
Róbertnek a traktorozást, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. 

Tisztelettel: Beckerné Anikó
Hirdi Nőegylet

Fa l u n a p  H i r d e n
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5. Retró Bányásznap

A Vasasi Szent Borbála Egyesület immár hagyományosnak 
mondható Retró Bányásznapot rendezett szeptember 4-én, 
szombaton, ami már 5. alkalom volt a sorban. Az ez évi mun-
kálatokat nagy lelkesedéssel és újult erővel kezdtük el. Ter-
vünk egy méltó emlékmű építése volt az egyesületünk név-
adójáról, amelyet a KŐKA Kft., a PÉTÁV Kft. és dr. Hoppál 
Péter önzetlen segítségével sikerült felállítani. Köszönet érte! 

Továbbá a parkban lévő színpad környékének csinosítása, 
betonozása, a táró tetejének visszaállítása az eredeti állapot-
ba. Keszerice Vili villanyszerelő csapata ismét remekelt. E 
munkálatok mellett megjöttek a bemutató szekrények, ami 
nagy lépés a rengeteg bányászrelikvia méltó elhelyezéséhez. 

Itt szeretnék köszönetet mondani a Vasasért Egyesületnek, 
hogy a nagyterem északi falát teljesen a bányászati kiállítás cél-
jaira tudtuk felhasználni. Amire nagyon büszkék vagyunk, egy 
bányász munkásruhás bábu és egy bányász díszegyenruhás 
bábu emeli a kiállítás színvonalát. 

Természetesen a rengeteg munka mellett (1500 óra) ké-
szültünk és szerveztük a bányásznapi ünnepséget, ami na-
gyon jó visszhangot kapott. 

Elnökünk ünnepi beszédével kezdődött a bányásznap, a 
folytatásban fővédnökünk, dr. Hoppál Péter, és támogatónk, 
Sütő Róbert, az andezitbánya vezetője ünnepi beszéde után 
a Szent Borbála-emlékmű avatása következett. Majd tiszte-
letadás és koszorúzás a Lélekmadár – Bányászhimnusz-em-
lékműnél. 

Ezután kezdetét vették a színvonalas ünnepi műsorok. 
Millich József zenés-táncos kavalkád – Bányászszív Dalcsa-
pat – Pécs Város Mazsorett Együttese és tánckara – Csillag 
Mazsorett Egyesület – Csajághy Szabolcs és Csajághy Miklós 
operettek – Rudán Joe akusztik. A bányásznap színvonalas 
délutánjának méltó befejezése, záró műsora a tűzijáték volt. 

Itt szeretném megköszönni a kemény mag kitartó mun-
káját, a park építését, szépítését, ünnepségek szervezését és 
lebonyolítását. Ruzsicsics Ferenc – Ruzsicsics Ferencné Lívia 
– Kakas Ferenc – Kovács István – Mócz Sándor – Tóth József 
– Mag József – Schiffler Károly – Fejes József.  Köszönet! 

Jó egészséget kívánok mindenkinek!    
   Jó szerencsét! 

Orosz Ferenc vezetőségi tag

Csillagászati távcsöves
megfigyelés, bemutató

A pécsi Planetáriumi Baráti Kör tagjai nyilvános 
csillagászati bemutatót tartanak távcsöveikkel 

2021. október 14-én (csütörtökön) 18.30 órától
Pécs-Somogy Cser nevű részén. Megfigyelhetjük  

a Jupitert, a Szaturnuszt és a csillagképeket.
A bemutatóra csak és kizárólag teljesen derült időben kerül sor!

(Az égen egy felhőfoszlány se legyen.)
A részvétel ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
Vasas. Árpád-kori település. 

Bányásztelepülés. (Állítólag Vasason már 1766-ban bá-
nyásztak szenet.)

Nem tudom. Bizonyára lehet hinni a történetíróknak!
Amit biztosan tudok, hogy itt születtem, itt élem mai na-

pig mindennapjaimat.
Csodás emlékeket őrzök! Sehol nem élnék szívesebben!
Szinte minden itt élő család érintett volt valamilyen mó-

don a bányászattal kapcsoltban.
Jó megélhetést biztosított nemcsak a Vasason, de a kör-

nyező településeken, falvakban élőknek is.
Az itt élő családok, nagyszüleim, szüleim elbeszélései, de 

saját tapasztalatom alapján is nagyszerű közösséget alkottak.
A bányabezárásokkal (’90-es évek) azonban megkezdő-

dött az elvándorlás. Ma már alig él olyan család, esetleg né-
hány idős ember itt, akik még őrzik a régi idők emlékét…

Éppen ezért gondolom, hogy meg kell becsülnünk azokat, 
akik még éreznek magukban erőt, lelkesedést, hogy tegyenek 
a múlt megőrzése érdekében.

Itt kell megemlítenem a Vasasi Szent Borbála Egyesü-
letet, valamint mindazokat a hétköznapi hősöket, akiknek 
köszönhetjük a Szent Borbála Park megálmodását/megvaló-
sítását.

Tudomásom szerint 2008 óta fáradhatatlanul dolgoz-
nak azon – időt, energiát nem kímélve – (sokszor már erőn 
felül!), hogy a jövő nemzedéknek átmentsenek számos emlé-
ket, tárgyat, eszközt a bányászati múltból.

Csak tisztelettel és hálával tudok gondolni azokra a volt 
bányászokra, segítőikre, akik összefogva, önzetlenül, az or-
szág számos területére utazva szerezték be mindazokat a re-
likviákat, melyek most a parkban láthatók.

Mindemellett immár 5. alkalommal megszervezik/meg-
szervezték a Retró Bányásznapokat! 

Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a park fővédnö-
ke támogatásával és pályázatok elnyerésével!

A 2021. szeptember 4-i, legutóbbi ünnepség az eddigi mun-
kájuk megkoronázása volt, a SZENT BORBÁLA-EMLÉKMŰ 
avatásával!

Minden alkalommal megtapasztalhattam, hogy színvona-
las, remekül megszervezett/ lebonyolított programok voltak.

Budapesten és Pécsett élő gyermekeim, unokáim, vala-
mint barátaik a mai napig lelkesen mesélik élményeiket az 
ünnepről, a programokról, a látnivalókról.

A legtöbbször elhangzott vélemények: „hihetetlen, színvo-
nalas, emlékezetes, remekül szervezett!”

Csodálatos, hogy nagyszerű művészeket is megnyertek a 
műsor színvonalának emeléséhez!

Mégis! Számomra és családom számára az a legnagysze-
rűbb, hogy vannak még köztünk olyan remek, önzetlen, fá-
radhatatlan emberek, akik fontosnak tartják a múlt tiszte-
letét, őrzését, annak továbbadását unokáink, dédunokáink 
és az ő leszármazottaik számára is!

Hiszen akinek nincs múltja, annak jövője sincs!
A jóisten tartsa meg mindannyiukat erőben, egészség-

ben… és FEL NE ADJÁK!
Köszönettel és tisztelettel: S. Z.

A Vasasi Füstölő is ünnepelte a bányásznapot
2021. szeptember 4-én, a vasasi bányásznapon mi is progra-
mokkal vártuk az érdeklődőket. Reggel egy túra volt a két testvér 
füstölő, a somogyi és a vasasi között, az erdőn keresztül. Retro 
kiállítást szerveztünk a Kádár-korból, ahol betekintést nyerhet-
tek a látogatók, milyen hétköznapi tárgyak voltak abban az idő-
ben. Ez mellett retro sütiverseny és kóstolás is volt. A gyerekek-
nek csillámfestéssel kedveskedtünk. A látogatók, főleg a fiatalok 
körében a retro írógép és a babakocsi volt a legérdekesebb. A 
program végén lehetett a sütikre szavazni. A legjobbak a Lingl 
élelmiszerbolt vásárlási utalványát kapták. 

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített 
az esemény létrehozásában, és a résztvevőknek, akik meglá-
togatták a füstölőt. 

A Vasasi Füstölő elnyerte a NIOK Alapítvány Civil díját a 
Legjobb helyi kezdeményezés kategóriában. 

Az értékelő zsűrit is magával ragadta Ádám kezdeménye-
zésének híre. Nagyra értékelték, hogy egy kis településen egy 
vidéki srác egy ilyen nemes kezdeményezést felvállal, és ennyi 
embert megmozgat. 

A Civil Díj program célja, hogy felhívja a figyelmet a leg-
kiemelkedőbb civil kezdeményezésekre. A díjat alapító NIOK 
Alapítvány küldetése a hazai civil szektor megerősítése és az 

adományozás fejlesztése. A díj célja ezért az is, hogy minél 
többen megismerjék a szervezetek értékteremtő munkáját, és 
erősödjön a szervezetekbe vetett bizalom. 

Köszönjük az elismerést és büszkén viseljük a Civil Díj logót. 
Tóth Ádám
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Hogy könnyebb legyen az iskolatáska…  
legalábbis az elsős gyerekek szüleinek

A tanév kezdete minden évben nagy anyagi terhet je-
lent a gyermekes családok számára, ezt a járványhelyzet 
idén még jobban megnehezítette. Kevés iskoláról hallani, 
melyben egy olyan támogatói csoport működik, ami Lé-
vainé Nagy Kornélia koordinálásával erőfeszítéseket nem 
kímélve igyekszik a gyermekek és családjaik mindennap-
jait megsegíteni. A vasasi iskolában működő csoport tö-
rekvéseinek gyümölcsét már tavaly karácsonykor meg-
tapasztalhatták a tanulók ajándékcsomagok formájában.

A lelkes és nagylelkű támogatóknak hála, valóra vált 
az az álom is, hogy a vasasi iskolában minden tanulmá-
nyait idén kezdő nebuló egyenlő tárgyi feltételekkel vág-
jon neki a tanévnek.

Kis elsőseink kb. 15-20 ezer forint értékű tanszercso-
magban részesültek: iskolatáska, a tanító néni kérésének 
megfelelően feltöltött tolltartó, hegyező, tornazsák, ku-
lacs, füzetek, gyurma, számolókorong, számolópálca, 
színesek, filcek kerültek az ajándékcsomagokba.

A kezdeményezés reményeink szerint nem egyszeri 
alkalom, hanem hagyománnyá válik Vasason, hiszen egy 
kisebb település egyik megtartó erejének záloga az iskola.

Ezúton is köszönetet mondunk a BázisBau Kft.-nek, 
dr. Tóth Ildikónak, Keller Melindának, Gyurcsek Gábor-
nak, Wéber Bernadettnek, dr. Róth Tamásnak és min-
denkinek, akik hozzájárultak ehhez.

Az iskola tanári kara

A somogyi ovisok is fociznak
Befejeződött a somogyi óvoda focipályájának körbekerítése. A megvalósításhoz hiányzó összeget Berényi Zoltán 
helyi képviselőnek köszönhetjük, aki képviselői keretéből áldozott arra, hogy az ovisok biztonságban rúghassák a 
labdát az óvoda udvarán. Köszönjük képviselő úrnak a segítséget!      Tisztelettel: a szülők
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Sporthír

hitélet szeptember

Katolikus miserend

Vasas: október 9. 17 óra, Somogy: október 23. 17 óra. Hirden 
minden vasárnap 18 órakor a református templomban, 
kivétel október 31-e, az óraátállítás miatt 15 órakor.

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor 
Istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyer-
mekfoglalkozás  Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

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

Evangélikus istentisztelet
október 10. és 24-én 11 órakor a Vasasi evangélikus 
templomban.

Matheisz János emlékére,
aki 12 évig volt a Hirdi Részönkormányzat tagja

„Egyetlen pillanat ölte meg szívedet, melyben nem volt más, csak szeretet.
Hiába hordjuk sírodra a virágot, eltemetik veled az egész világot.” 

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet. 

Szomorúan emlékezünk  
MATHEISZ JÁNOS
halálának 6. évfordulóján. 

Lenkéd és Andikád

Jó formában
gyaloglóink!

Az olimpia után sem állt meg az élet az atléti-
kában, sőt a tavaszról elhalasztott versenyeket 
szinte futószalagon rendezték meg. Augusztus 
végén a pályabajnokságon 5000 m-en Récsei 
Rita 22 p 56 mp-cel a második helyet szerez-
te meg, Srp Miklós ugyanezen a távon 20 p 38 
mp-es egyéni csúccsal nyerte meg a versenyt. 
Szeptember elején a Szuperliga döntő követke-
zett, ahol 10 km-en Rita egyéni csúccsal 47 p 
34 mp-cel hatalmas küzdelemben végzett a 3. 
helyen. Miklós szintén 10 km-en gyalogolt, és 
szintén egyéni csúccsal – 42 p 02 mp-cel – a 
második helyet szerezte meg. 

Következett a csapatbajnokság döntője, ahol 
az éjszakába nyúló villanyfényes versenyen 
5000 m volt a táv. Először a hölgyek kezdtek, 
Rita sajnos az utolsó másfél kilométerre elfáradt 
és legjobbjától elmaradva a 3. helyen ért célba. 
A fiúk versenye ritkán látható nagy küzdelmet 
hozott. Miklós újabb egyéni csúcsot elérve 20 
p 26 mp-cel is csak 3. tudott lenni. Győzött 
Hellebrant Máté, az országos csúcsnál egyetlen 
másodperccel gyengébb eredménnyel, második 
Venyercsán Bence lett. Eredményük alapján 
mindhárman az Európai Top 20-ba kerültek!

Remélhetőleg jó formájukat továbbra is 
megtartják, mert hamarosan jön a hosszú távú 
bajnokság. 

A héten a MASZ jóváhagyta a Märcz Ró-
bert gyaloglóversenyünk időpontját is, 
mégpedig október 17-ére. Idén is lesz ama-
tőr kategória. Jöjjenek minél többen, akár 
versenyezni, akár a profiknak szurkolni.

Kultúrházak éjjel-nappal – 
Táncoló generációk

Szeptember 25-én összegyűltek a tánckedvelő helyiek és tánccsoportok 
tagjai a KoBeKo-ban, hogy egymás táncait kipróbálják, és élvezzék a kö-
zös tánc örömét. A ragyogó őszi naplementében igazán jó hangulatú ese-
ményen vehettünk részt. Aki eddig nem ismerte a zumbát, a néptáncot, 
a mazsorettet vagy a szenior örömtáncot, most beállhatott a gyakorlottak 
közé. A kezdeti összevissza lépkedések után minden csoporttal sikerült 
egy-egy kis koreográfiát megtanultatni. Reméljük, e jó hangulatú prog-
ram után még többen kedvet kapnak a mozgás eme kellemes formájához, 
és minél többen csatlakoznak a helyi tánccsoportokhoz. 

Este Small /Felhoffer Rajmund/ és Assad /Kovács Adrián/ rapkoncert-
je várta a fiatalokat.

Köszönjük a részvételt a fellépőknek és a vendégeknek. 

hitélet szeptember
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Sporthír

Vasasi Bányász hírei

Szeptember 29-én a szerdai pingpongedzésünkre eljött 
Hoppál Péter képviselő úr, Berényi Zoltán önkormányzati 
képviselő, Srp Gyula szakosztályvezető, és jelen voltak a fo-
cisták képviselői is. A közel 40 perces kedélyes beszélgetés 
keretében szó volt az augusztus 21-én sikeresen megrende-
zett centenáriumi ünnepségünkről, valamint az asztalite-
nisz-szakosztály jelenlegi működéséről, létszámáról, utánpót-
lás-neveléséről és egyéb megoldandó kérdésekről. Srp Gyula 
felvázolta egyesületünk anyagi helyzetét, melyben tájékozta-
tott bennünket, hogy sajnos elfogyott a TC összes pénze egy 
a focistaöltöző villanyszámlájával kapcsolatosan megöröklött 
adósság miatt. Szó volt még pályázási lehetőségekről, eset-

leges TAO-támogatásról. Hoppál úrnak nagyon tetszett az 
asztalitenisz-szakosztályba, végzett aktív munkánk, melyben 
kiemelte a fiatalokkal való foglalkozásunk fontosságát, és el-
mondott néhány jó ötletet, hogyan lehetne még inkább nép-
szerűsíteni ezt a szép sportot. A jelenlévő focisták részére is 
hangzottak kérések: korszerűbb öltöző, műfüves pálya és más 
aktuális problémák megoldása. Hoppál Péter képviselő úr ígé-
retet tett arra, hogy a jövőben segíti mindkét szakosztályunk 
működését. Összességében nézve egy nagyon jó hangulatú és 
eredményes beszélgetésben volt részünk, és reméljük, a ké-
sőbbiek folyamán lesz pozitív hozadéka is. Hajrá, Bányász!

Danis Imre

*
Focihír

Négy év szünet után újra bajnoki meccsen pattog a labda a 
vasasi pályán. A bányász labdarúgói újra kifutottak a zöld 
gyepre, igaz, még nem tükrözi a lelkesedést az eredmény, 
de hisszük, hogy ez is megfordul. Meg kell tanulnunk együtt 
nyerni, egy csapatként küzdeni. Hosszú út vár ránk, de egyre 
erősebbek leszünk. A szurkolókkal sokkal könnyebben megy, 
ezért gyertek minél többen szurkolni. A Megye III-ban leg-
többen nálunk drukkoltak. Vannak tehetséges fiataljaink. A 
kapusunk, Végh Krisztián, a csatárunk, Catrone Márkó, aki 
a góllövőlista 2. helyén áll. Köszönöm a további segítséget, 
mert múlt nélkül nincs jövő!

Deák Károly (Kuna)

Fedezzük fel együtt a környék kincseit, nevezetességeit!
Többen kérdeztek olyanok, akik nemrég költöztek ide, hogy milyen fel-
fedezendő helyek vannak a környéken, merre vigyék a családjukat, bará-
taikat a közeli erdőkben.

Ezért arra gondoltunk, hogy az egyesületünk következő túráját an-
nak jegyében hirdetjük meg, hogy ebben segítséget nyújtsunk. Várjuk 
tehát azokat a nemrég ide költözött „gyüttmenteket”, akik még a kör-
nyék felfedezésében támogatásra szorulnak, vagy egyedül nem indul-
nak útnak. Várjuk azokat a „tükéket” is, akik már jól ismerik a közeli 
ösvényeket, látványosságokat, és tudnak információkkal, anekdotákkal 
szolgálni. A túrák kiváló alkalmak a kapcsolatteremtésre, ismerkedés-
re, közös értékek felfedezésére. Képzett vezetőnk, Kámi Róbert mindig 
elkápráztat bennünket olyan ismeretekkel, történetekkel, melyektől 
gazdagodunk. Ahogy azt a 11. oldalon lévő plakáton is megjelenítjük, 
október 16-a lesz a nap, melyen reggel 9-kor találkozunk a szokásos 
helyen, a vasasi temető előtti parkolóban.  A táv 13,5 km. Aki ezt hosz-
szúnak találja, azzal Petőfi-aknán (a buszmegállóban) találkozunk, ő 
megspórol ezzel oda-vissza cirka 5 kilométert. A túra érdekessége lesz, 
hogy a Kövestetői kilátóból leereszkedünk az elhagyott fonolitbányába 
(melyről a túravezetőnk részletesen mesél majd), a kilátóból pedig  re-
mekül betájolhatjuk szűkebb hazánkat és a környező hegyeket, völgye-
ket. Ha a várt kiadós eső is megérkezik, a gombák csodálatos világával 
is ismerkedhetünk, ebben a vezetést magam vállalom.

A túraprogramot az egyesületünk Facebook-oldalára, csoportjába 
és blogoldalára is feltesszük, de Túrázós Csapat néven is megtaláltok 
bennünket a Messengeren.

Szeretettel várunk: Napüdvözlet Egyesület, Szőts Rózsa
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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, gumi-

szerviz, karosszéria- 
javítás, diagnosztika, 

futóműállítás,
műszaki vizsga.

Pécs Siklósi út 2/A
06-20/410-2882

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 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: info@shvonline.hu 

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. 

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

napraforgóméz 1600 Ft/kg
solidagó (aranyvessző) méz: 1800 Ft/kg

akácméz: 2800 Ft/kg
fenyőméz: 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
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