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Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!
 
Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!
 
A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.
 
Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesűlés”,
A szó „szabadság” vala.

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.
 
És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen.
 
Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.
 
E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut!

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem dijért.

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Petőfi Sándor: A MÁRCIUSI IFJAK

Játszótér-felújítás pályázati pénzből
A korábban már megírt örömteli fejlesztés, megújulnak Vasas-Somogy-Hird játszóterei a Miénk itt a tér! c. városi pá-
lyázat keretében. Ezt (is) még az előző ciklusban indítottuk el, sikerrel pályázott több szervezet is, a projekt keretében Va-
sason a Fenyő utcai és a Szövetkezet utcai (Vashídnál), Somogyban a Mázsaház utcai, és Hirden a Hadik A. utcai játszóterek 
újulnak meg számos új, korszerű játékelemmel. Ezt a pályázatot a Vasasért Egyesület adta be, és vitte sikerre, a játékok már 
megérkeztek, és számítunk a „segítő kezekre”, kérem, keressék Hollósiné Riszt Líviát és jelentkezzenek: 06-72/337-838; 
06-30/183-5730; info@kobeko.hu)

Ébertné pályaműve, 
a Kokárda
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Képviselői hírek
Közgyűlés a járvány miatt már november óta nem lett megtartva, helyette ONLINE KONZULTÁCIÓK vannak, 
legutóbb február 23-án volt, előtte szintén online bizottsági „beszélgetések” voltak. Beszélgetés mind, mert az 
elrendelt különleges jogrendben Péterffy Attila polgármester egyszemélyben dönt mindenről.

A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID miatt a közgyűlés helyett) március 12-én, pénteken lesz 
– kiemelt téma a költségvetés elfogadása. A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap 
megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

	KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 
közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. 
Jó hír, hogy 2021. március 1-jével további egyéves 
időtartamra a beadott pályázati kérelmünket a Belügy-
minisztérium (a megyei Kormányhivatal támogatása 
mellett) elfogadta, a szerződést február 24-én alá is ír-
tuk. A BIOKOM vezérigazgatójával tárgyaltam február 
10-én a KÖR Közterületi Programban résztvevő helyi civil 
szervezetek és a BIOKOM közti együttműködési megálla-
podás megkötése érdekében. Meixner Barna vezérigaz-
gató kedvezően fogadta a kezdeményezést, jelenleg a 
megszövegezés, a partnerségi feladatok keretében való 
feladatok és munkafolyamatok meghatározása zajlik.

	Amíg a veszélyhelyzet tart, addig ONLINE FOGADÓ-
ÓRÁKAT tartok, 2021. február 4-től K É T H E T E N - 
T E csütörtökönként (következő március 4. és március 
18.) délelőtt 10–12 és délután 15–17-ig. Hívjanak tele-
fonon a 30/210-8120 vagy Messengeren és Viberen egy-
aránt, vagy írjanak berenyi.zoltan@ph.pecs.hu e-mailt.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:

o Önkormányzat TV élő online közvetítése a közgyűlés 
helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/?contentid=20210223053323096
&viewMode=video

o A vitában több helyi ügyben javaslatokat adtam be, fe-
lemás fogadtatással, sikerrel (VIDEÓK)

o Megszavazva egyhangúan, 190 millió Ft-ért Kolónia ut-
cában lakásépítés 🙂 klikk
https://fb.watch/3Qzo0ALNu5/

o Sportparkot, kondiparkot mihozzánk is, pl. a Bányász 
TC parcsini focipálya mellé, futópályával, ezt a konkrét 
javaslatot adtam be, ígéret: Csúcs vezérigazgató a város-
fejlesztéstől ezt megvizsgálja 😉 klikk alább élőben
https://fb.watch/3QBVua8Cv6/
https://fb.watch/3QBWuc5V4x/

o 📢☝Gazdaságfejlesztés helyett pótcselekvés, meg 
klubok, klubestek stb... de hol a stratégia❓
Rendben, menjenek, DE jobb lenne, ha pl. a gazd. fejl.-i 
főo.-on a vaktöltényeket élesre cserélnék❗🎥👀👇
https://fb.watch/3QH1yLFSGN/

o 📢No, ez is lement, mármint a meszesi közbiztonsá-
gi centrum, nem volt „eccerű”, de talán március elején 
belenézhetünk a szerződésekbe, addig is egy konkrét 
tétel vitaindítónak: ☝burkolói munkadíj 13 000, azaz 13 
E Ft/négyzetméter?? Nem sok(k)❗ élőben👇
https://fb.watch/3QEIaUmJG_/

o ☝Azért vannak biztató dolgok, termálfürdőt ide, de 
ízibe❗👀👇
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/pecs-
hataraban-lehetne-a-megoldas-a-termalvizre-3585550/
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o ☝Következő konzultáció március 12-én, pénteken, a 
fő téma a költségvetés lesz, a mai történtekről az alábbi 
LIVE 🎥bejelentkezésben a rövid összefoglaló👀👇
https://fb.watch/3QONtG4KXM/

o A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület Te-
lepülésfejlesztési Kerekasztal (V-S-H TT TKA) fej-
lesztési terve elkészült, egy komplex térképre vártunk 
az önkormányzattól, köszönet Szamosközi Imrének és 
feleségének, Annának, akik a térképészeti munkákban 
is segítettek. Első körben a résztvevők kapják meg vé-
leményezésre, majd rá egy hétre, várhatóan március 
második felében itt a FB-oldalamon tesszük „köz-
kinccsé”, társadalmi vitára. 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/

o Szemét és állati maradványok, illegális hulladéklera-
kások: sajnos elszaporodtak megint a kidobott háztar-
tási gépek, lakossági szemét, építési törmelék többek 
közt a régi 6-os bekötőút mentén, ahol sorozatosan 
állati maradványok, vélhetően vágási hulladék, bir-
kafej és belsőségek, meg sok minden más is lerakásra 
kerül az út mentén, erdei utak szélén. Erről külön írás 
is volt már a februári újságban. A rendőrségi feljelen-
tést megtettem, 🙏Köszönjük a rendőrség és a hirdi 
polgárőrség segítségét, hogy az ügy minél előbb meg-
oldódjon.

o A február 19-ei helyszíni bejárás anyaga, I. rész
https://fb.watch/3UxPTQOBHQ/
A február 19-ei helyszíni bejárás anyaga, II. rész
https://fb.watch/3UxHNPEJ3b/
Aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze, hív-
jon telefonon, bejelentéseket az ingyenesen hívható 
anonim telefontanúra:
+36-80/555-111, vagy a 112-es segélyhívón, vagy ide ne-
kem az ismert elérhetőségeken 06-30/210-8120, vagy ír-
jon e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

o Végezetül a korábban már megírt örömteli fejlesz-
tés, 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 szervezet is, a projekt keretében Vasason a Fenyő 
utcai és a Szövetkezet utcai (Vashídnál), Somogyban a 
Mázsaház utcai, és Hirden a Hadik A. utcai játszóterek 
újulnak meg számos új, korszerű játékelemmel. Ezt a 
pályázatot a Vasasért Egyesület adta be, és vitte siker-
re, a játékok már megérkeztek, és számítunk a „segí-
tő kezekre”, kérem, keressék Hollósiné Riszt Líviát 
és jelentkezzenek: 06-72/337-838; 06-30/183-5730; 
info@kobeko.hu

o A vasasi Mázsaház utcai vashídi játszótér homokozó 
cserélve, felfrissítve, köszönet a BIOKOM csapatának

A vasasi Mázsaház utcai vashídi játszótér homokozó 
cserélve, felfrissítve, köszönet a BIOKOM csapatának
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3652607884860016

o Február 25-én fentiek okán lakossági helyszíni fórum 
volt. 📸Képek a hirdi Szathmáry György utcai és a va-
sasi Fenyő utcai játszótéri fórumokról. 🎠Az érintett 
játszótereken sajnos a korszerűtlen játékelemek elbon-
tásra kerülnek, de sok új és korszerű játékkal bővülnek 
a három településrész játszóterei. 🙏Köszönjük, hogy 
szép számban jelentek meg a helyiek, és mondták el 
véleményüket!
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3672222296231908

o ☝Őszre talán már a Bokréta-ünnep is meglehet, feb-
ruár 24-én az új Vásárcsarnok építkezésén jártam, 
minden elismerés a kivitelezőknek, akik jól tartják az 
ütemtervet❗ 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3665727556881382

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁCIÓ 
március 12-én, pénteken lesz, addig is figyeljék képviselői 
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:
Facebookon: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 06-30/210-8120

Kedves Olvasók!
Örülünk, hogy hónapról hónapra 
várják újságunkat, számítanak rá, 
és feltűnik, ha esetleg nem találják 
postaládájukban. Minden igyekeze-

tünk ellenére előfordulhat, hogy ki-
hordáskor kimarad egy-egy ház vagy 
kisebb utca. Ha mégis, úgy kérjük, 
jelezzék szerkesztőségünk telefon-
számán, pontos cím és név megje-
löléssel, és igyekszünk mihamarabb 

pótolni. A hiányosságokért elnézést 
kérünk. 

A szerkesztőség telefonszáma: 
72/337-838, 30/183-5730. E-mail-cím: 
shvszerkesztoseg@googlegroups.com

Szerkesztőség 

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
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Mi lesz veled, somogyi Vadgesztenye iskola?
Sokan vagyunk még itt Somogyban, akik itt jártuk ki az általános iskolát, itt tanultunk meg írni, olvasni, számolni, és itt 
szereztük meg az általános ismereteket is, melyek egy életen át meghatározzák a tudásunk alapjait, és bizony egyáltalán 
nem lényegtelen, hogy az a 8 év hogy telik el és milyen emberré tesz bennünket. Nemrég hallottam egy kósza hírt, hogy 
lehet, hogy bezárják a somogyi iskolát, ez ügyben kerestem meg az iskola igazgatónőjét, Nagy Mariannát.

– Kedves igazgatónő, kérem, meséljen magáról, hon-
nan származik, mióta van a pedagógusi pályán, hol ta-
nított ezelőtt, mikortól vezeti a somogyi iskolát, és mik a 
tervei a jövőre nézve?

Nagy Marianna vagyok. 1982-ben végeztem a pécsi 
tanárképző főiskolán magyar nyelv és irodalom–törté-
nelem szakos általános iskolai tanárként. Azóta folya-
matosan a pályán vagyok, csak két gyermekem születé-
sekor nem tanítottam, a gyes ideje alatt. 

1988 óta dolgozom Pécsett. A fehérhegyi iskolában, 
majd a meszesi iskolában tanítottam a felső tagozatos 
gyerekeket. Voltam osztályfőnök, amit nagyon szeret-
tem, mert lehetőségem volt jobban megismerni a gye-
rekeket nemcsak tanórákon, hanem szabadidős prog-
ramokon is. Aztán nevelési igazgatóhelyettesként egy 
egész iskola tanulóival foglalkozhattam. 

2007-ben egy speciális szakiskola tagintézmény-ve-
zetője lettem. Itt találkoztam először olyan gyerekekkel, 
akiknek különleges bánásmódra volt szükségük, többek 
között autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gye-
rekekkel, ami addig számomra is ismeretlen volt. Kollé-
gáimmal együtt igyekeztünk mindent megtenni, hogy 
a tanulási nehézségekkel, kudarcokkal terhelt gyerekek 
számára is sikeres legyen az iskolai élet, mert minden-
ki másképp egyforma. Minden gyermek más, minden 
gyermek vágyik arra, hogy valamiben jó legyen, hogy 
boldog legyen. És persze a szülők és a pedagógusok is 
ezt szeretnék. 

– Mikor jött Somogyba, miben más ez az iskola, mint 
a többi általános iskola?

2018-ban kerültem Somogyba, lettem tagintézmény-
vezetője ennek a kis iskolának. Ez az iskola mindig kicsi 

volt, maga az épület is csak egy-egy osztály befogadására 
alkalmas. Mivel egyre kevesebb gyermek marad a lakó-
helyéhez legközelebbi iskolában, ezért a somogyi iskola 
is egyre kisebb lett. Néhány éve Csovcsics Erika elindított 
egy iskolakísérletet, mely főleg az otthon tanuló, nem pé-
csi gyermekek számára nyújtott iskoláztatási lehetőséget, 
de ettől a helyben lakó gyermekek és szüleik nem kaptak 
nagyobb kedvet a somogyi iskolába iratkozni. 

Mivel az iskola környezeti adottságai csodásak, hisz 
erdő közepén, csendes, tiszta levegőjű, biztonságos 
környezetben van, adta magát a lehetőség, hogy olyan 
gyermekek járjanak ide, akiknek egyenletes fejlődése 
érdekében mindez fontos. 

– Kinek ajánlja ezt az iskolát, most hány gyermek jár 
ide, és kik ezek a gyerekek?

Azoknak a szülőknek ajánlom az iskolát, akiknek az 
a fontos, hogy a gyermekek jól megtanulják az alap-
ismereteket: olvasás, írás, számolás. Akiknek számít, 
hogy a gyermek sokat mozoghat, játszhat, tanulhat a 
szabadban, hogy a gyermek hibázhat is, hisz abból ta-
nul talán a legtöbbet, így ismerheti meg saját magát, 
saját tanulását is.

Jelenleg kevés gyermek tanul nálunk, ezért össze-
vont osztályokban tanulnak, de a legtöbb órán cso-
portbontásban szervezzük meg az oktatást. A helyben 
lakó gyermekek kis számban vannak nálunk, inkább 
olyan tanulóink vannak, akiknek fontos az egyéni ta-
nulási utak biztosítása. Így kerültek hozzánk autizmus 
spektrum zavarral jellemezhető gyermekek. Esetükben 
a spektrum azt jelzi, hogy nagyon eltérő sajátosságok 
jellemzik őket. Van, aki kiválóan számol, de nehezen 
barátkozik, beszélget, játszik együtt társaival. Van, aki 
szívesen tanul meg számára érdekes dolgokat, de ami 
nem érdekli, arra nehezen vehető rá. Különlegesek ezek 
a gyermekek, ahogy minden egyes gyermek az. Rajtuk 
nem látszik, hogy valamilyen nehézségük van, ép a lá-
tásuk, hallásuk, értelmük, mégis másképp vannak „be-
drótozva”, másképp reagálnak dolgokra, mint az meg-
szokott, ezért találják őket „furcsának”. Az iskolában 
gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik a 
gyerekek  tanulását és a pedagógusok munkáját. Külö-
nösen nagy figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók megfelelő fejlesztésére.

– Az iskola épülete milyen állapotban van, lenne szük-
ség javításra, felújításra?

Az iskola épülete öreg, de a belső környezet fiatalos, 
színes. Tantermeink világosak, tágasak. Rendelkezünk 
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interaktív táblákkal, számítógépekkel, fejlesztő eszkö-
zökkel, játékokkal.

Mivel a tanulói létszámunk jelentősen csökkent, 
ezért a Pécsi Tankerületi Központ szervezeti változta-
tást tervez 2021 őszétől. Az iskola újra a vasas-somogy-
hirdi iskola része lesz, a Pécsi Meszesi Általános Iskola 
Vasas-Hirdi Általános Iskolájának telephelyeként fog 
működni a tervek szerint. A gyermekek és a pedagógu-
sok maradnak, a munka folytatódik. 

Szeretettel várjuk az első osztályba jelentkező új ta-
nulóinkat!

Az érdeklődő szülők és gyermekek számára pró-
banapot biztosítunk, hogy megtapasztalható legyen a 
Vadgesztenye Iskola üzenete.

Mit kell tudniuk a mai kisiskolás gyermekeknek, 
hogy megállják a helyüket 20 év múlva a világban? A 
jelent!

Bocz József 

A Somogyi Tagóvoda bemutatkozása

Óvodánk Pécs külvárosában találha-
tó, két vegyes életkorú csoporttal mű-
ködik. Gyönyörű zöld udvarunk fák-
kal, virágokkal teli, udvari játékokkal 
jól felszerelt, biztonságos, biztosítja 
egészségük megőrzését, lehetővé teszi 
mozgás- és játékigényük kielégítését. 
Óvodai csoportszobáink barátságo-
sak, berendezéseik célszerűek, nyu-
galmat, otthonosságot árasztanak. 

Óvodánk fő szemlélete a nyugodt, 
derűs, családias, szeretetteljes légkör 
megteremtése. Közös szemlélet kiala-
kítására törekszünk a szülőkkel, társ-
intézményekkel. Nevelőtestületünket 
jellemzi a megújulásra való törekvés, 
a szakmai kreativitás és nyitottság.

Nagy hangsúlyt fektetünk a kör-
nyezeti kultúra fejlesztésére, a kör-
nyezettudatos magatartás alakításá-
ra. Több alkalommal megnyertük a 
„Zöld óvoda” címet. Fontosnak tart-
juk a gyermekek környezettudatos 
gondolkodását, a szülők szemlélet-
formálását. Pályázati forrásból  biz-
tosítjuk a lovaglást.

Kiemelt szerepet kap az egészséges 
életmódra nevelés is, a gyermekek 

életkorához szükséges testi-lelki fel-
tételek megteremtése és biztosítása. 

2021-ben kerül átadásra focipá-
lyánk, mellyel célunk gyermekeink 
mozgás- és sportszeretetének meg-
alapozása. Mozgás által fejlődjön 
mozgáskultúrájuk, mozgáskoordi-
nációs képességük. A Bozsik Ovis 
Foci Program keretein belül résztve-
vői vagyunk a Bozsik fesztiváloknak. 

Mazsorettfoglalkozásokat szerve-
zünk a lányoknak délutánonként. 
Valamint a városi úszásoktatás ke-
retein belül úszni járunk a nagycso-
portos gyerekekkel. 

Tehetséggondozó műhely kere-
tében „Társasjáték – társas játék” 
foglalkozásokon fejlesztjük a gyer-
mekeket. 

Hitoktatás lehetőségét biztosítjuk.
Pedagógiai munkánkat logopé-

dus, gyógypedagógus, pszichológus 
segíti. 

A település bányászmúltra tekint 
vissza, hagyományait megőrizzük, 
ápoljuk. Igyekszünk a lakosság 
kulturális életében aktív szerepet 
játszani. Részt veszünk a település 
közösségi, hagyományőrző ren-
dezvényein. Folyamatosan tartjuk 
partnereinkkel a kapcsolatot, közös 
programokkal színesítjük, gazdagít-
juk óvodai életünket.

Szeretettel várjuk érdeklődésüket!

Elérhetőségünk:
Keleti Városrészi Óvoda Somogyi 
Tagóvodája
7691 Pécs, Somogy u. 95.
somogyovi@gmail.com
Te l.: 30-827-3665
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A február havi újságban meghirdetett Kreatív karantén pályázatunkra szép számmal érkeztek be pályaművek. 
Irodalmi alkotások és kétkezi munkák egyaránt készültek a karantén alatt. Elsőként fogadják szeretettel Hege-
dűs Mónika meséjét, aki kisfiával közösen alkot történeteket, azzal a módszerrel, hogy öt találomra mondott 
szó felhasználásával szövik a mesét. A módszer nagyon jól megmozgatja a gyerekek és szüleik fantáziáját is. 
Nagyon vidám mesélős este tud kerekedni belőle. Próbálkozzanak önök is, és élvezzék az együtt töltött kelle-
mes estéket!

Hegedűs Mónika: Jancsi, a szentjánosbogár
Élt egyszer egy Jancsi nevű szentjánosbogár. Egy vi-
dám karácsonyestén ismertem meg őt. A mezőn ün-
nepeltem erdő- és rétlaki barátaimmal; tücskökkel, 
bogarakkal. Ennek a mezőnek a kellős közepén egy 
óriási, öreg fenyő tornyosult. Kicsit ferde, kicsit ritka, 
de pompásan mutatott ünnepi öltözetében, a móku-

sok festette aranyló tobozokkal, az ágak végén ékes-
kedő hópamacsokkal és a vibráló fényfüzérrel, melyet 
sok-sok apró szentjánosbogár alkotott. Ám még ezt a 
káprázatos látványt is felülmúlta a ragyogó csúcsdísz 
fénye, mely oly erősen tündökölt, akár a betlehemi 
csillag, ami távolról vezette útjukon a három királyo-

Megpihent egy Bányászszív
Bauman Rudolf (1955. 03. 18. – 2021. 02. 23.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baumann Rudolf pécs-
somogyi lakos életének 65. évében váratlanul elhunyt. 

Ki is volt Ő? Nagypapa, apa, fiú, élettárs, sporttárs, éne-
kes társ, zenész és egy igazi nyüzsgő, „minden lében kanál” 
ember, a szó nemes értelmében nézve, aki tele volt tervekkel 
életszeretettel és segíteni akarással.

1955-ben született bányászszülők első gyermekeként Pécs-
Somogyban, itt is járta ki az általános iskolát, majd lakatos-
nak és vízvezeték-szerelőnek tanult. Még fiatalon elment dol-
gozni István-aknára a bányába, először bányalakatos, majd 
fejtési csillés volt, de amikor egy alkalommal omlás alá került 
és megsérült, már nem szállt le többé a bányába, ezután ment 
el a Mecseki Szénbányák Külfejtési Üzemébe gépkocsivezető-
nek, majd innen ment nyugdíjba is. 

A később válással végződő házasságából két leánygyermeke 
született, Zita és Tercsi. Ők négy unokával ajándékozták meg 
Rudit. Válása, majd nyugdíjba vonulása után elvállalta a Somo-
gyi Bányász asztalitenisz-csapat ifjúsági edzői és a felnőtt csa-
pat vezetői szerepét. A gyerekek tisztelték és szerették a mindig 
vidám, de ugyanakkor határozott jellemét, egyszóval nagyon 
jól tudott bánni a gyerekekkel. Sok fiatallal szerettette és taní-
totta meg ezt a szép sportot. A somogyi felnőtt pingpongosok 
városi I. osztályú A csapatának pedig mindig ő szervezte le a 
mérkőzéseket, és kézben tartotta a csapat minden ügyes-bajos 
dolgát, mindenben lehetett számítani rá.

2016-ban lépett be a Bányászszív Dalcsapatunkba, melynek 
hamar oszlopos tagjává vált, együtt mentünk szerepelni min-
denhová, lelkesedése nem ismert határokat, a csapat pillana-
tok alatt befogadta. Jó hallásával, kitűnő hangjával nagyban 
emelte a színvonalat. Együttesünk akkor vált teljessé, amikor 
Strausz Emőke is csatlakozott hozzánk. Így a négy énekhang-

gal már nem volt előttünk akadály, minden dalt, amit csak 
szerettünk volna, fel tudtunk dolgozni és elénekelni. Farkas 
Sanyi tenor, Rudi és jómagam bariton, Emőke pedig a tisztán 
csengő női hangjával dalaink elismertté és szerethetővé váltak. 
A prózában pedig Vörös János csodálatos orgánumú hangja 
a ver seinket tette népszerűvé. Nézettségünk, népszerűségünk 
egyből nagyot ugrott és sok országából kaptunk elismeréseket, 
dicséreteket, jelenleg 32 ezer a Facebbok-követőink száma.

Március 20-ára terveztünk egy online koncertet a Horvát 
Színházban, melyre mindannyian lelkesen készültünk, de 
Rudi halála keresztbe húzott minden számításunkat, ami na-
gyon váratlanul következett be. Úgy gondolom, Rudi nemcsak 
a családjának, a Bányászszív Dalcsapatnak és a somogyi ping-
pongosoknak fog hiányozni, hanem nagyon sok barátjának, 
ismerősének is. Hiánya nagy veszteség mindannyiunknak. 
Isten veled, Rudi.

Bocz József
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kat. Bevilágította az egész sötét égboltot, s szinte nap-
pali fénnyel árasztotta el a mezőt.

Később, amikor már minden éhes bendő jóllakott a 
fahéjtól, szegfűszegtől, méztől és gyömbértől illatozó fi-
nomságokkal, és nyugovóra tért a vendégsereg nagyja, 
hogy már csak a legszorgosabb hangyák gyűjtögették 
a hátrahagyott morzsákat, végre kihunytak a fények és 
Jancsi is lemászhatott a hatalmas fenyőfáról. Fáradtnak 
tűnt. Már alig pislákolt. Takarékra állította magát. Meg-
hívtam egy utolsó nektárfröccsre, amit egykedvűen el is 
fogadott. Egy ideig csendben figyeltem, ahogy fásultan 
szürcsöli a szörpöt, aztán egyszeriben kitörtek belőlem 
az elismerő, rajongó szavak:

– Öregem, nem vagy semmi! Te meg a srácok! Bevilá-
gíthatnátok akár egy futballstadiont is!

– Tudom-tudom. Már megvolt – válaszolta közönyö-
sen.

– Vagy… vagy egy hosszú reptéri kifutópályát, hogy a 
gépek éjszaka is biztonsággal földet érhessenek! – lelke-
sedtem töretlenül.

– Igen-igen. Az is megvolt már – legyintett.
– Vagy… ha felváltva villognátok, tűzijáték lehetnétek 

a legmenőbb partikon!
– Isten őrizz! – csattant fel váratlanul. – Hát te még 

nem hallottál szegény, szerencsétlen kopoltyúsról, aki 
csupán egyetlen gyerekzsúr kedvéért öltözött bohócnak, 
és azóta is rajta maradt a bohóchal szerep? Hiába pró-
bál morcosan nézni, akkor is csak azt hiszik, viccel. Elég 
csak meglátniuk, és már dőlnek is a nevetéstől. Nem kell 
a cirkusz!

– Akkor esetleg... – próbálkoztam volna újra, de ő tü-
relmetlenül a szavamba vágott:

– Nézd, igazán rendes srácnak tűnsz, és köszi a lelke-
sedést meg minden, de hidd el, nem tudsz olyan szere-
pet mondani, amiben én még ne villantottam volna meg 
a tehetségemet. Be kell látnom, sajnos az élet már nem 
tartogat számomra új kihívásokat. Azt hiszem, kiégtem, 
barátom.

Ezután hosszú percekig szomorúan meredtünk ma-
gunk elé. Aztán mégiscsak eszembe jutott valami. Na, 
gondoltam magamban, ha ez sem fogja felvillanyozni, 
akkor szépen elbúcsúzom és elballagok haza, amúgy is 
későre járt már.

– Te Jancsi, a tengert láttad-e már?
– Nem, még soha.
– És hajókat? Hajókat láttál-e már?
– Csak egy öreg, rozoga csónakot, ami a tószéli ná-

dasban feneklett meg évekkel ezelőtt. Békák tanyáznak 
benne. Undok egy népség – zsörtölődött.

– Nem, nem olyat. Hanem igazi, hatalmas, többvi-
torlás óriást égbe meredő árbocokkal. Akkorát, hogyha 
beállsz az elejére, nem látod a végét, s ha a végén állsz, 
akkor meg nem látod az elejét. Oly sebesen és csendesen 
szelik a habokat, akár a halak.

– Biztosan csodaszépek, de miért érdekelnének en-
gem?

– Tudod, a tenger éppoly végtelennek tűnik, mint az 
égbolt. Főleg, ha a közepén ér az éjszaka. Bármerre né-
zel, csak vizet látsz és sűrű sötétséget. Mégis sietned kell, 
hogy partot érj, mert tegyük fel, sürgős rakományt szál-
lítasz a hajódon. És vajon ki mutatja meg neked, merre 
van az arra? Na ki? – szegeztem neki várakozásteljesen 
a kérdést.

– Kicsoda? – kérdezett vissza tettetett kíváncsisággal.
– Képzeld el, hogy egyszer csak feltűnik a horizonton 

egy körbe-körbe pásztázó fénysugár, és fényhidat épít a 
vízen a hajód és a part között. S neked nincs más felada-
tod, mint könnyedén átkelni ezen a hídon. Ezt az erős 
fényt pedig nem más okozza, mint... – nyújtottam el a 
szó végét.

– Mint mi? Mint mi? – villant fel Jancsi szeme most 
már őszinte izgalommal.

– …mint a világítótorony reflektora – böktem ki vé-
gül.

– Világítótorony? – ámuldozott Jancsi.
És én meséltem neki a barátomról, aki épp egy ilyen 

világítótorony őre, és akinek folyton-folyvást meggyűlik 
a baja ezekkel a bizonyos reflektorokkal, mert amikor 
kilazulnak vagy kiégnek, mindig fel kell másznia a to-
rony legtetejére, hogy megjavítsa vagy kicserélje azokat, 
pedig neki nagyon fájnak már a térdei. Épp ezért ponto-
san olyan megbízható munkaerőre lenne szüksége, mint 
amilyen Jancsi.

Attól a perctől kezdve egész télen át, éjt nappallá téve 
arra készült Jancsi, hogy eljusson a barátom világítótor-
nyába, és ő lehessen a legfényesebb reflektor, amit csak 
hajóskapitány látott, amióta világ a világ. Egyszóval is-
mét reflektorfénybe akart kerülni. Keményen edzett, 
hogy kibírja a hosszú utat, ami előtte állt, és türelmetle-
nül várta a percet, hogy elindulhasson álmai megvaló-
sítása felé. Ugyanis nekem megsúgta bizalmasan, hogy 
bizony elege van már a karácsonyfaizzó és a lampionégő 
szerepéből. Többre vágyott. Nemcsak szép, hanem hasz-
nos is akart lenni, hogy úgy emlékezzenek rá állatok és 
emberek egyaránt.

Könnyes szemmel, nehéz szívvel búcsúztattuk el Jan-
csit tavasszal, amikor az aranyesőbokor virágba borult. 
A fecskék jöttek, s ő ment. Tisztán emlékszem, milyen 
büszkén és bátran reppent fel az égre és tűnt tova a lá-
tóhatáron. Még sokáig integettünk utána sok szerencsét 
kívánva. Többé nem találkoztam Jancsival, de a bará-
tomtól több ízben is kaptam hírt felőle. Nagyon elégedett 
volt vele. Mindvégig lelkesen és lelkiismeretesen tette a 
dolgát. Amíg szolgálatban volt, soha egyetlen hajó sem 
ragadt a tengeren. S amikor fénye végleg kihunyt, úgy 
tudom, egy új csillag gyúlt az égen, mely fényesebben 
ragyogott minden más csillagnál.

VÉGE
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Pálffy Emőke: 
Fehér rózsa csendélet, 

18×24 cm olaj, vászon; 

Karantén – rózsa  
20×20 cm olaj, vászon

Szücsné Fazekas Erika 
Illatosítók

Velencei karnevál hangulatú 40×40 cm-es falikép részben az újra-
hasznosítás jegyében készült, mert egy régi gyerek falikép az alap-
ja. Ezt díszítettem maradék anyagból készült kitűzővel, maradék 

szalagokkal. A festés piros és fekete akrilfestékkel történt, amit 
repesztéses technikával és arany stencillel dobtam fel.

A farsang havában fogadják tőlem „Vörös és fekete” című  
fali dekorációmat. Papp Tímea, Pécs-Vasas

Régóta hobbim a keresztszemes hímzés, leginkább a kereszt-
szemes képek varrása. Sok általam készített munka díszíti 

mind az én, illetve a családom otthonát. Mivel a fiam nagy 
előszeretettel érdeklődik a japán kultúra, a nyelv, illetve a 
küzdősportok iránt, ilyen típusú képek elkészítése is felkel-

tette az érdeklődésemet. Így a már elkészült szamuráj mellé a 
karantén alatt megalkottam a japán gésa alakját is.

 Üdvözlettel: Ébert Antalné

Az alkotások a honlapon színesben is megtekinthetők www.shvonline.hu
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Kőszegi Tamás 

Családunk. Az alap fenyőfa, a középen  
álló anya-figura szilvafa, a hat gyerek  
amerikai (fekete) dió. A pici golyók  
az unokák. A lányok fején  
drótszálakból haj.

Pad, rajta két állatfigura.

Billeg Melinda 

Szerelem

Ma meglestem a Napot. 
Nekem küldte első sugarát. 

Mikor itt még mindenki aludt, 
Rám csókolta éltető mosolyát. 

20×30 festővászon, akril

Anyaság – szeretet
24 cm magas, natúr és festett csuhéból 
készült anya jobb karján kisgyermeket 
tart, bal kezével síró kislányát vigasz-
talja.

Nő ünneplőben
21 cm magas, natúr és  

festett csuhéból készült ruhában, 
a ruha dísze kerti növények 

magvaiból van kirakva.

Zsalakó Istvánné

Az alkotások a honlapon színesben is megtekinthetők www.shvonline.hu

 

 
 

Anyaság – szeretet 

24 cm magas, natúr és festett csuhéból készült anya jobb karján 

kisgyermeket tart, bal kezével síró kislányát vigasztalja. 

 
 

 
 
 Nő ünneplőben 21 cm magas, natúr és festett csuhéból készült ruhában, a ruha 

dísze kerti növények magvaiból van kirakva.  
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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
– Március 14. Vasárnap 11.00
– Március 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (03. 06.)

Vasárnap (03. 07.)
–
–

–
8:30 Mise

–
–

Szombat (03. 13.)

Vasárnap (03. 14.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (03. 20.)

Vasárnap (03. 21.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (03. 27.)

Vasárnap (03. 28.)
15:00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (04. 03.)
Húsvét

Vasárnap (04. 04.)

–
–

–

8.30 Mise

–
–

Márciusi miserend
A járványügyi helyzet korlátozásai következtében a hirdi vasárnapi 

katolikus szentmisék és igeliturgiák Vasason lesznek megtartva!

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 

Ismét rendkívüli születésna-
pot tartunk az asszonyklub-
ban!

Hisz az idén 20 éves klu-
bunk alapító tagjai, az akko-
ri 60-as 70-es bányászfelesé-
gek szép sorban megérik ezt 
az igen szép kort!

Sajnos sokan már nincse-
nek köztünk, és ez nem ada-
tott meg nekik, mint drága 
Gálos Antalné Annuskánk-

nak sem, aki legutóbb tavaly novemberben, életének 
88. évébe lépve ment el közülünk. Nagy hiányt és űrt 
hagyott maga után drága Annuskánk a mindig jókedvű, 
nótás-dalos lényével!

De a klubban mindig mellette ülő szomszédja és jó 
barátnéja, a mi Keszthelyi Józsefnénk Erzsike hál’ isten-
nek február 27-én ünnepelte 90. születésnapját!

Mi, a fiatalabbak, mindig csodáltuk hatalmas életigen-
lését, a mindig csinos megjelenését, és fantasztikus táncos 
lábait, hisz még a legutóbbi bálon is (amit még lehetett 
tartani) úgy ropta, hogy a 30 évvel fiatalabbak is megiri-
gyelhették!

Sajnos, mint a legrizikósabb korosztály, a korlátozások 
miatt neki most nem tarthatunk ünnepi klubnapot és kö-
szöntőt személyesen, együtt örömködve!

Drága Erzsikénk!
A sanyarú, covidos elzártságunk miatt, ezúton és ilyen 

formán kívánunk Neked tiszta szívből és sok szeretettel 
jó egészséget, boldogságot, sok szép évet még, és minden 
jót, amit magadnak szeretnél!!

Isten éltessen, és boldog születésnapot kívánunk!
Kisné Hering Irén klubvezető

Újból 90 az Asszonyklubban!

h i t é l e t
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Hamarosan bankkártyás fizetés és valamennyi SZÉP-kártya elfogadás is elérhető lesz!
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és 
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében,  
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ 
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838  
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles 

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek  
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

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
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

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

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

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, vala-

mint festés, melír, dauer.
Mágika Mobil FodráSzda, 

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

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. 

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

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

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!

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.
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