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Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink! Nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek lapunk 
2021. évi színes falinaptár-mellékletét. Köszönjük hirdetőink-
nek, akik lehetővé tették idén is, hogy minden háztartásba in-
gyenesen eljuttassuk az SHV év végi számával együtt a nap-
tármellékletet. Fogadják szeretettel, méltán lehetünk büszkék 
a sok színes és nemkülönben hasznos helyi hirdetésért. 

Minden Kedves Olvasónknak
áldott, kellemes karácsonyi ünnepeket,

és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!

Az SHV szerkesztőség csapata nevében:
Berényi Zoltán önkormányzati képviselő

Kedves Olvasó!
A mögöttünk álló év rendhagyó volt, és ki tudja, milyen lesz 
a következő? Amikor ezt a kis köszöntőt írjuk – november 
végén – még azt sem lehet tudni, mi lesz az ünnepekkor. El-
csépelt közhely, hogy a karácsony nem attól szép, minél több 
ajándékot kapunk-adunk, minél drágábban, hanem Jézus szü-
letésének az ünnepe, és egyben arra alkalom, hogy a családok, 
távolabbi rokonok is találkozzanak, szeretetben, jó hangulat-
ban, társaságban töltsünk el pár napot. Ez az, ami most bi-
zonytalan, de reménykedjünk! Ha addig mindenki fegyelme-
zetten betartja a járványügyi szabályokat, talán az ünnepekre 
lehet enyhíteni a szigoron. Ha igen, úgy gondoljuk, mindenki 

meg fogja becsülni a lehetőséget, hogy összejöhet a család, a 
máshol, esetleg külföldön élő gyerekek, unokák hazajöhet-
nek, ez lesz a legszebb ajándék. Ha nem, azt is el kell fogadni. 
Ebben az esetben lesznek, akiknek magányos, szomorú kará-
csonyuk lesz. Figyeljünk egymásra! Ha valaki a közelünkben 
egyedül van, egy pár szóval, egy telefonhívással, egy-két szelet 
süteménnyel fejezzük ki, hogy nincs teljesen magára hagyva!

Bízva abban, hogy év végére kicsit normalizálódik az éle-
tünk, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden 
kedves olvasónknak! Mivel programokról nem tudunk sem 
beszámolni, sem következőket hirdetni, ezek helyén fogadja-
nak szeretettel egy novellát.

Ajándékként pedig a szokásos helyi naptárat!
A szerkesztőség

Adakozásra buzdítanak
a Füstölős Fiatalok!
Eddig mi kértünk, most mi adunk!

Karácsony közeledtével most mi szeretnénk adni, megkö-
szönve a sok segítséget, támogatást a helyi lakosoknak. Tud-
juk, hogy idén sokan kerültek nehéz helyzetbe a járvány miatt, 
ezért arra gondoltunk, hogy gyűjtést szervezünk, hogy ezeknek 
a családoknak szebbé tegyük az ünnepeket egy kis ajándékkal. 

Kérjük, aki teheti, járuljon hozzá Berta Bogi és Mohos 
Trisztán kezdeményezéséhez! 

Amit gyűjtünk: tartós élelmiszer, felnőtt, gyermek, jó álla-
potú téli ruházat, játék, működőképes elektronikai cikk, higi-
éniai termék, iskolai felszerelések. De apró ajándékokat is szí-
vesen fogadunk egy dobozban a cipősdoboz-akció mintájára. 

Kérjük, hogy csak jó állapotú, használható, praktikus dol-
gokat adományozzanak! 
Gyűjtés ideje: december 1–13 ig.
Gyűjtőpontok:
Vasasi Füstölő, D utca 
(Előzetes telefonos egyeztetés szükséges.)

Berta Bogi: 30/768-5883

Györkő Lászlóné: 30/503-8140
Mohos Trisztán: 30/353-1406

Somogy: Kossuth Művelődési Ház (KoBeKo) Búzakalász u. 47.
Tóthné Dobos Éva: 30/997-0993

Hirdi Patika: nyitva 13–17 óráig hétköznapokon.
Ha környezetükben tudnak olyan családról, akinek szük-

sége lehet a fent említett dolgokra, kérjük, jelezze felénk!
Nekünk akkor lesz boldog karácsonyunk, ha nektek is!

Keressük Vasas
mindenki karácsonyfáját!

A +36 30/183-5730-as telefon-
számon, vagy az info@kobeko.hu 

e-mail-címen várjuk 
a felajánlásokat

Színes naptármelléklettel!
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Színes naptármelléklettel!
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Képviselői hírek
Nehéz képviselői évem volt, és bár megtörve, de nem feladva, sőt! A viszontagságaink ellenére sikerült számos eredményt 
elérnünk az új városvezetés ámokfutása ellenére is, így – megint – ellenzékben, a kevés lehetőségeink ellenére. Bizakodva 
tekinthetünk a 2021-es esztendő elé, még akkor is, ha a 2020-as évünket jelentősen átszabta a COVID-19 járvány. Mindenki-
nek kívánok jó egészséget, további erőt és kitartást. Áldott karácsonyt és boldog új évet!
Közgyűlés a járvány miatt novemberben már nem lett megtartva, helyette megint ONLINE KONZULTÁCIÓ volt november 
17-én, előtte szintén online bizottsági „beszélgetés” volt. Beszélgetés mind, mert az elrendelt különleges jogrendben Pé-
terffy Attila polgármester egyszemélyben dönt mindenről. A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID miatt a közgyű-
lés helyett) december 8-án, kedden lesz. A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, 
ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

 Október 12-én tartottuk volna a Vasas–Somogy–Hird Te-
lepülésrészi Testület soron következő ülését 17 órakor a 
Berzében, ahol többek közt a képviselői keret felosztása, 
támogatások megítélése, településfejlesztési kérdések, 
ennek keretében a V-S-H TT TKA (Vasas–Somogy–Hird 
Településfejlesztési Kerekasztal) fejlesztési terve készült 
el több hónapi műhelymunka alatt, ezt talán már az újság 
megjelenésével egy időben a képviselői FB-oldalamon és 
az SHV web- és FB-oldalára is felkerül társadalmi vitára. 
Mint ismeretes, döntöttünk a szűkös és megnyirbált keret-
ből 13 szervezet támogatásáról is, és kiemelt kérdésként 
itt lett volna a városi rendőrkapitány és a területileg il-
letékes gyárvárosi őrparancsnok is, ahol közbiztonsági 
kérdésekről lett volna szó: fokozott jelenlét, kamera-
rendszer, KMB-iroda, polgárőrség megerősítése stb.
 KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 

közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. 
A BIOKOM illetékes vezetőivel folyamatos a kapcsolat, 
célunk a közös, egymást kölcsönösen segítő, a rászoru-
ló lakossági igények minél szélesebb körű kiszolgálása, 
ahol ez indokolt, és a rászorultság megállapítható. Együt-
tesen igyekszünk feladatokat vállalni, a terület új mun-
kavezetőjével kiváló a kapcsolatunk, igazán segítőkész, 
de őt, őket is (BIOKOM) sújtja, mint ahogy minket is, 
a városi költségvetési megszorítások és az elvonások.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
o Önkormányzat tévé élő online közvetítése a közgyűlés 

helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/pecs/2020_november_18

o Hird, vöröshegyi bejárás képei , ahol a területen 
élők aláírásgyűjtést szerveztek, hogy Hirdnek ez a 
része is kapcsolódjon be a kommunális hulladék-
szállításba.

A bejáráson részt vettek a BIOKOM és a Dél-Kom 
szakemberei is, akikkel együtt végigjártuk az érintett 
területeket, utcákat.

Köszönjük a BIOKOM és a Dél-Kom segítőkész 
hozzáállását.

Reméljük, hamarosan megoldódik a helyiek 
régóta húzódó problémája.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3419080504879423

o Igazán figyelemre méltó a hirdi Amrein néni kertje, 
amit immár hatvan éve műveli rendületlenül a hirdi 

Amrein Józsefné, Marika néni. Munkáját nem csak a 
családja és a környékbeliek ismerik el, immár második 
alkalommal kapta meg a legszebb konyhakertért járó 
országos díjat. GRATULÁLOK, és további jó egészsé-
get, hogy még sokáig legyen dísze a kert:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3417002011753939
BAMA napilap tudósítása
https://www.bama.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/
kertje-60-eve-tundokol-a-hirdi-csaladi-haz-
udvaran-3005659/

o A hirdi leendő közösségi ház „előtt” (volt 
gázcseretelep a Zengő utcában) „mindenki kará-
csonyfáját” állítjuk fel a BIOKOM szakembereinek 
segítségével a pécsi főkertészethez érkezett fafelaján-
lások jóvoltából. Ilyen még itt ezen a településrészen 
nem volt, a nehéz körülmények ellenére sikerült elér-
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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, Széchenyi tér 1.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

ni, hogy ez a településrész is karácsonyfát kapott.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3440317816089025

o Keressük a hagyományosan Vasason felállítandó ka-
rácsonyfa adományozóját is, Pécsett már áll a főtéren 
a 17 méteres fa, ami Hosszúhetényből került a városba. 
Hirden is az újság megjelenésére már reméljük, áll a 
fa, lapzártakor még csak keressük a vasasit is, kérem, 
jelentkezzenek adományozónak: 06-72/337-838; 06-
30/183-5730; info@kobeko.hu
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3440317816089025

o Végezetül egy örömteli fejlesztés, megújulnak 
Vasas–Somogy–Hird játszóterei a Miénk itt a tér! 
c. városi pályázat keretében. Ezt (is) még az előző 
ciklusban indítottuk el, sikerrel pályázott több szer-

vezet is, a projekt keretében Vasason a Fenyő utcai 
és a Szövetkezet utcai (Vashídnál), Somogyban a 
Mázsaház utcai, és Hirden a Hadik A. utcai játszóte-
rek újulnak meg számos új, korszerű játékelemmel. 
Ezt a pályázatot a Vasasért Egyesület adta be, és 
vitte sikerre, hamarosan megérkeznek a játékok is, 
számítunk a „segítő kezekre”, kérem, keressék Hol-
lósiné Riszt Líviát, és jelentkezzenek: 06-72/337-
838; 06-30/183-5730; info@kobeko.hu)
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3440548716065935 

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁ-
CIÓ december 8-án, kedden lesz, addig is figyeljék képvi-
selői oldalamat, kövessék az oldalt, ahol további videós-
képes tartalmakat találnak! Ehhez mindössze csak egy 
lájkot kell nyomni, és természetesen továbbra is az alábbi 
elérhetőségen állok rendelkezésre:

Fészbukon: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 06-30/210-8120
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Fekete István: Mackó
Mackó most karácsonykor múlott huszonnégy éves. 
Emberi kort számítva ez nem nagy idő, de mackói vi-
szonylatban most van férfikora delén. Eredetét – amint 
mondani szokás – homály fedi, de ez Mackót nem bánt-
ja. Minket se. Mackót ezelőtt huszonnégy évvel a kará-
csonyfa alatt találtuk, s ezzel a háznak és a családnak 
teljes jogú tagja lett. Arra már senki sem emlékszik, 
hogy melyik gyerek kapta, mert hol az egyikkel, hol a 
másikkal aludt, sőt velem is, ha senki nem volt otthon, 
és szigorúan meg lett hagyva, hogy:

– Mackóra tessék vigyázni…
– Persze, hogy vigyázok.
S amikor megérkeztek, megkérdezték:
– Mackó jó volt?
– Csak ti lettetek volna olyanok…
Egyszóval arról szó sem lehet, hogy Mackó csak kö-

zönséges bazári, cipőgombszerű, sárga szőrű mackó 
lenne. Mackó egyéniség, aki alkalomadtán véleményt 
mond; ha kell, szigorú, tapintatos, résztvevő lovag, és 
végeredményben – a barátom.

„Az igazi barátságnak baleset a próbaköve” – olvastuk 
valamikor és valahol, és ha ez igaz, akkor ő a leghívebb 
barát, mert amikor az ostrom után felmentünk lakásunk-
ba, egyedül Mackó őrködött a tépett karácsonyfa alatt. 
Elmentek a babák és a bohócok, el a vonatok és repülő-
gépek, puskák és kardok, sőt ajtók és ablakok, de Mackó 
nem, mert Mackó nem olyan… Azóta a barátom. Azóta 
meghallgatom a tanácsát, és elmondom neki bánatom. Ő 
ilyenkor bölcsen hallgat, és ha valaki azt hiszi, hogy böl-
csen hallgatni könnyű dolog, látszik, hogy nem ért hozzá.

Mackó ettől kezdve már nem volt többé játékszer – 
nem is engedtem volna –, igaz, a gyerekek is felnőttek, 
ámbár fiam még sokáig vele aludt, amíg valaki rá nem 
döbbentette, hogy ez már nem illik, sőt, nevetséges… 
egy ilyen nagyfiútól. Az illető természetesen nem mac-
kó volt, az illető egyszerűen szamár volt, mert elvett va-
lamit a gyerektől, amit soha visszaadni már nem lehet.

Nem szóltam semmit. Azt már nem hitte a gyerek, 
hogy Mackó igenis valaki, és azt még nem tudta, hogy 
látszólag élettelen lények is élhetnek az emberi lélek su-
gárzásától – hát nem magyaráztam, de Mackót magam-
hoz vettem, illendően megkérdezve, hogy:

– Mit szólnál, Mackóka, ha ezután nálam lennél?
Mackó alig észrevehetően hunyorított, s ezzel a do-

log el volt intézve. Azóta legtöbbet az ágyam melletti 
asztalkán tartózkodik, hacsak fontosabb esemény más-
hova nem szólítja.

Ilyen fontos esemény például, ha leesik a hó, és Mac-
kó meg akarja nézni a külső világot. A külső világon 
nemcsak a nagy fehérség értendő, hanem a cinkék és 
a rigók is, akik az ablakba tett etetőn helytelenkednek. 

Van egy cinegém, amelyik verekedős természetű, ezt 
Mackó több ízben megfeddte…

Az ablakban kislányom régi hósapkáján ül – kopott 
már fenekén a szőrme, és egyébként is téli holmikat 
vesz magára. Annak idején, valamelyik karácsonyra, 
kucsmát és hócipőt kapott, és Mackó megkívánja, hogy 
az évszaknak megfelelően öltöztessük.

Van azután, hogy Mackókát a barátság szólítja el 
megszokott helyéről. Amikor kórházban voltam, ter-
mészetesen meglátogatott.

– Mackóval nem lehetett már bírni – mondta a kislá-
nyom –, hát behoztam.

Tél volt akkor is, és Mackó a téli felszerelésen kívül 
vöröskeresztes karszalagot viselt, s hátizsákjában köt-
szerek voltak. Bent is maradt velem, s együtt jöttünk 
haza.

Ha Mackót sérelem éri, azt is megtudom, és erélyesen 
síkraszállok mellette. Ilyen eset volt, amikor nadrágjába 
moly esett, és igen – ó, asszonyi logika! –, Mackót ver-
ték meg, kiporolván nadrágját, mert nem vigyázott rá.

– Hát ez jellemző! – mondtam, amikor egyedül ma-
radtunk, és levélben azonnal elpanaszoltuk a kislány-
nak, aki most nincs itthon. – Megverni, azt értik – mél-
tatlankodtam, amikor nyár lett –, de hol az ígért sort, 
mi?

Mackónak ugyanis a meleg napok megérkeztével rö-
vidnadrágot ígértek, de a nadrág egyre késett.

– Hűvös a nyár – mentegetőzött feleségem.
– Ez nem magyarázat; megírom a kislánynak. 
És meg is írtuk.
– Ámbár – pislogott Mackóka este, amikor magunk 

közt maradtunk –, ámbár talán nem is kellett volna 
megírni. Tényleg, kibírható a hőség…

Mackó nagyon tapintatos és igénytelen.
És azt sem tagadom, hogy Mackó nélkül nincs kará-

csony. Huszonnégy éve minden karácsonykor ott ül a 
karácsonyfa alatt kopott, sárga bundájában, szerényen, 
ám komoly fensőbbséggel szemlélve az új jövevényeket, 
akik hiába parádéznak mulandó ragyogásukban, nekik 
már nincs, aki szívet adjon, mert nem gyerekek már a 
gyerekek.

Felnőttek. El is hagytak bennünket, mert ez a dolgok 
rendje, és ez nem is baj. Persze baj lenne, ha Mackó időn-
ként nem figyelmeztetne, hogy jó lesz már levelet írni, 
és nem vigasztalna vidám kis fekete orrával fintorogva, 
hogy ha elmentek, majd vissza is jönnek. Ebben aztán 
meg is nyugodtunk szépen, mert Mackó megbízható.

És ha mindezek után valaki azt mondaná, hogy kár 
egy ilyen kopott, kis bazári medve körül akkora hűhót 
csapni, mintha élne… hát én annak még csak nem is 
válaszolnék, mert az ilyen szegény, hamuevő felnőtt so-
hase értheti meg, hogy Mackóka nagyon is él!

Nevet, ha alkalom adódik, és sír, ha muszáj, és ponto-
san addig él, ameddig mi.
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Kertészeti tanácsok 
decemberre

Decemberben, és tavaszig folyamatosan fontos dolgunk a tá-
rolt gyümölcsök rendszeres ellenőrzése. A kert ásását, a szer-
ves trágya elterítését – ha még nem készültünk el vele – egész 
télen folytathatjuk a fagymentes napokon. A rózsatöveket jól 
takarjuk be. A csapokat, kutakat, medencéket víztelenítsük. 
Időszerű a szerszámok rendbetétele, javítása. December kö-

zepétől már az ünnepi előkészületek kötik le az ember figyel-
mét, de ne feledkezzünk meg a tárolt zöldségek, gyümölcsök, 
és ha van, a borunk ellenőrzéséről! Ha vastag a hótakaró, ráz-
zuk le a fákat! Etessük a madarakat!

Mindenkinek áldott ünnepeket, jó pihenést, és jövőre is 
eredményes kertészkedést kívánunk!

Gévay János könyve alapján: Taar Ilona

Fűtse be otthonát 

vasasi szénnel!

www.veolia.hu

• Magas fűtőérték – alacsony ár

• Bármilyen vegyestüzelésű 

kazánban vagy kályhában 

elégethető

• Kellemesen meleg otthont 

teremt

• Baranya megyei – akárcsak mi

További információért hívja a 

+ 36 30/ 469-2361-es 

számot munkanapokon

08:00 – 16:00 óra között!
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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
A református templom jelenleg zárva van, 
egyelőre online istentisztelet tartanak, a ka-
rácsonyi program pedig csak december 11. 
után lesz kifüggesztve a hirdi református 
 templom ajtajára

Evangélikus istentisztelet
– December 13. Vasárnap 11.00
– December 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (12. 05.)

Vasárnap (12. 06.)
–
–

–
8:30 Mise

–
–

Szombat (12. 12.)

Vasárnap (12. 13.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (12. 19.)

Vasárnap (12. 20.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Csütrörtök (12. 24.) 
   Karácsony 
Péntek (12. 25.)

–
8:30 Mise

22:30 Mise
–

–
–

Szombat (12. 26.)

Vasárnap (12. 27.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Decemberi miserend
A járványügyi helyzet korlátozásai következtében a hirdi vasárnapi 

katolikus szentmisék és igeliturgiák Vasason lesznek megtartva!
Fontos!!! A felsorolt szertartások rendje november végén készült, amely a 
járványügyi helyzetre tekintettel változhat. Kérjük, kísérjék figyelemmel 

a hirdetőtáblákat, illetve a Pécs-gyárvárosi Plébánia honlapját!

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 

Borbála-napi üdvözlet a Bányászszívtől
Tisztelt Olvasó, kedves barátaink! A BÁNYÁSZSZÍV Dal-
csapat működését is, mint annyi mindent, nagyban befo-
lyásolja a koronavírus jelenléte. De mivel mi egy bányász-
emlékeket őrző dalcsapat vagyunk, úgy döntöttünk, hogy 
nem adjuk fel, éppen ezért örömmel tudatom önökkel, 
hogy a december 5-i Borbála-napon három videó val jele-
nünk meg Facebook-oldalunkon, https://www.facebook.
com/banyaszsziv majd az ezt követő hetekben is felte-
szünk egy-egy újabb bányászdalt, a ma élő és az egykori 
bányászok tiszteletére. Minden kedves érdeklődőnek jó 
szórakozást és kellemes ünnepeket kíván a Bányászszív 
dalcsapat: Bocz, József, Farkas Sándor, Baumann Rudolf, 
Strausz Emőke és Vörös János. JÓ SZERENCSÉT!

h i t é l e t
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Sporthír

Somogyi Bányász asztalitenisz hírek
Tisztelt Olvasó! Mint az várható volt, a világjárványnak 
köszönhetően a tavaszi fordulóhoz hasonlóan, most az 
ősszel kezdődő bajnokság is félbeszakadt, érthető módon. 
Egy kormányrendelet nem teszi lehetővé a teremhasznála-
tot, ami egyébként több csapatot is érint, így a szervező a 
bajnokságot bizonytalan időre felfüggesztette. Az utánpót-
lás edzéseit már két héttel a rendelet előtt szüneteltettük, 

a szülőkkel való egyeztetések után. Hogy hogyan tovább? 
Erre egyelőre nincs válasz. Egy biztos! Ahogy beindul a 
bajnokság, az edzések, tájékoztatni fogjuk önöket. Tisztelt 
Olvasó! Mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymás-
ra, hogy mielőbb megnyerjük a vírussal szembeni mecs-
csünket! Addig is HAJRÁ BÁNYÁSZ, JÓ SZERENCSÉT!

Baumann Rudolf

MÁRÉ-VÁR
Nagyanyám magyaregregyi szár-
mazása révén a ’60-as évek elején 
nekem a Jancsi és Juliska mellett az 
első mesém a Máré-vár regéje volt. 
Édesapám, mint a kárászi erdészet 
könyvelője, felelt a vár felújításáért, 
így első osztályos tanulóként végig-
követhettem a renoválás 1968-as 
végső fázisát, amikor esténként fel-
mentem vele ellenőrizni a munkafo-
lyamatot. Mikor a ’80-as években én 
is az erdészethez kerültem, hosszú 
évekig nem volt olyan hét, hogy ne 
lettem volna a falai között. A Keleti-
Mecsek TOURINFORM-iroda ve-
zetőjeként 1997-ben készítettem róla 
az első kiadványomat, s azóta még 
jó néhányat. A 2000-es évek elején 
két éven át szerveztem a Máré-vári 
Vigasságok rendezvénysorozatot, s 
jó néhány tv-felvételt vezényeltem 
le. 2015-ben mesekönyvet írtam 
róla. Aztán civilként a létesítmény 
bezárását követően a kollégáimmal 
vállvetve minden követ megmozgat-
tunk, hogy újra kinyissa kapuit.

Ennyi előzmény után nem cso-
da, hogy hatalmas lendülettel ve-
tettem bele magam a vár felújítását 
célzó pályázat tervezésébe, melyet 
még 2017-ben a Mecsek-Völgység-
Hegyhát Egyesület kezdeményezett.

A pályázat helyszínét kettéosztot-
tuk: a vár alsó része a történelemé, 
a felső szint a legendáriumé lett. Az 
alsó szintnek a kivitelezője az a pé-
csi PAZIRIK Kft. volt, amely számos 
hazai vár elméleti rekonstrukcióját is 
elvégezte, többek között Hollókőét, 

Szigligetét… Így a fő látványelem a 
korabeli Máré-várról készült 3D-s 
kisfilm lett, s persze a vár makettje. A 
filmet nézve visszaröppenhetünk el-
múlt századok rég elfeledett korába, 
jobb, mint egy reinkarnációs utazás. 
S azt is megtudhatjuk, mi köze Gár-
donyi Gézának – jobban mondva az 
Egri csillagoknak – a vár közelében 
eredő Gergely–Éva-forráshoz. 

A felső szinten kapott helyet a 
KELETI-MECSEKI LEGENDÁRI-
UM. Mivel a környéken jó néhány 
várrom is fellelhető – ahol a valódi 
helyszínen néhány kődarabnál több 
látnivaló nem akad –, úgy gondol-
tuk, hogy ezeket a romokat – jobban 
mondva a hozzájuk tartozó legendá-
kat – behozzuk a vár falain belülre. 
Így kapott helyet a mecseknádasdi 
Réka-vár Skóciai Szent Margit törté-
netével és Réka mondájával, illetve a 
pécsváradi Kószavár a hozzá kapcso-
lódó mesével. Ha valaki mégis oltha-

tatlan vágyat érez, hogy ellátogasson 
az eredeti helyszínekre, GPS-koordi-
nátákkal ellátott térképet kap, mely-
lyel még a Miklósvárat is fellelheti. 
Az egykori lovagteremben fölénk 
tornyosulnak a Mecsek óriásai, s 3 
db varázsszekrényben a térség meséi 
kelnek életre: Kalán Miska, a bölcs 
remete, a hegyháti garabonciás, a 
völgységi Mit-mit-ke, a szászi vár 
hősei… A bányászatot imitáló Ko-
bold-tanyán szabad kicsit borzon-
gani, hogy a vár tövében megbúvó 
háromfejű gonosz sárkányról már ne 
is beszéljünk, amely Baráth Gábor 
használt gumiabroncsokból készült 
munkája. …

Ha valaki szeretné a történelmet 
összekötni a mondavilággal, s még az 
erdőben is csatangolni egyet, irány a 
Máré-vár! (Nyitás 2021. május.) A 
bányán keresztül mindössze 21 perc 
autóval, jó néhányszor kipróbáltam. 

CsL
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A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek  
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Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

Apró

Mézvásár!
napraforgóméz: 1300 Ft/kg
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

repceméz: 1600 Ft/kg
hársméz: 1700 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1700 Ft/kg
akácméz: 2500 Ft/kg

gesztenyeméz: 2500 Ft/kg
a készlet erejéig propolisz 

és LÉPESMÉZ kapható
Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

eriKA FoDrÁSZAt

MANIKŰR,
PEdIKŰR, 

MŰKöRöM éPítéS
bejelentkezés alapján

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

Mesi kozmetika – 
újdonságok!

Decemberben sok újdonsággal 
várom a kedves vendégeket. 
Mostantól egy új kezelés az 

S.O.S Comfort, szempilla lifting, 
szemöldök lamináció,  

1D klasszik szempillaépítés, illetve 
ajándékutalvány is elérhető nálam.

Érdeklődni, bejelentkezni a  
06 70/6175-098 telefonszámon lehet

Horváth Emese kozmetikus

Állást kínálunk!
A hirdi Coop boltba 

megváltozott 
munkaképességű, 4 órás 

eladót felveszünk!
Jelentkezni önéletrajzzal  

a boltvezetőnél!

Teri – Turi
Nyitva tartás:  

Hétfő – Péntek: 8:00-17:00  
Szombat: 8:00-14:00

7691 Pécs, Nevelők u. 4 
Folyamatos akciók

Szépüljön otthonában!
Előre egyeztetett időpontban,  

otthonában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás,  
valamint festés, melír, dauer.

Mágika Mobil FodráSzda, 
ami csak az ön kényelméről szól.
Tel.: 30/376-3404 Méder Ágnes
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Tom Market
Somogyban is!

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

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

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