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Ha megkérdezné Önt egy tündér, mik 
az életében a legfontosabb dolgok, 
azok, amikért mindent megtenne, 
bizonyára az elsők között a boldog 
párkapcsolatot, összetartó családot, jó 
egészséget és a megélhetést említené. 
Bármi hiányzik ezek közül, az üressé, 
boldogtalanná teszi az életünket, mert 
egyik sem létezik a másik nélkül! Saj-
nos ezek a dolgok azok is, amiknek je-

lentőségét legtöbben csak akkor érzik, 
amikor már elvesztették őket! Ön le-
gyen bölcsebb! Addig értékelje, amíg 
van! Ha egyszer már megtapasztalta a 
veszteség fájdalmát, építse újra, de ez-
úttal jobban! Vegye kezébe a gyeplőt 
sorsa szekerén! Őrizze meg, teremtse 
meg, ami az Ön életében a legfonto-
sabb érték! Az „Alkotó közösségek a 
családokért” programmal segítünk 

Önnek! Gyakorlati tanácsok, hiteles 
előadóktól, a párkapcsolattól a szülé-
sen és gyermeknevelésen át, a békés 
családi életig! Választ kap egészséggel, 
megélhetéssel kap csolatos kérdéseire. 
Bővebb információ: a Kossuth Mű-
velődési Házban (7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.), a 337-838 te-
lefonszámon és a http://kobeko.hu/ 
honlapon. Forduljon hozzánk biza-
lommal! Az Ön boldogulása fontos a 
számunkra is!

Miről álmodunk 2013-ban?

Ez a kép egy a sok közül, ami az SHV 
Facebook oldalán található. Már egy-
re több embert háborít fel a sok ron-
gálás, fi rkálás, szemetelés, amivel saj-
nos nap, mint nap találkozunk. Miért 
tesszük tönkre, csúfítjuk el a saját la-
kóhelyünket? Azt mondják, a madár 
sem piszkít a saját fészkébe,  közülünk 
mégis sokan megteszik. Sokkal ren-

dezettebb, tisztább, kellemesebb hely 
lenne Vasas, Somogy, Hird, ha le tud-
nánk szoktatni a gyerekeket a fi rká-
lásról, ha  a rongálásokat komolyab-
ban venné a rendőrség, és komoly 
büntetést szabnának ki! Elegünk van 
a rombolásból! Minden jó ötletet vá-
runk, mit lehetne tenni ez ellen!

SHV szerkesztőség

Álmok helyett a valóság…

A KOBEKO Művelődési Központ idén 
első alkalommal csatlakozik az egyéb-
ként már hetedik alkalommal megren-
dezésre kerülő „Kultúrházak éjjel-nap-
pal országos közművelődési akcióhoz. 
A program megvalósításával a főszer-

vezőnek, a Magyar Népművelők Egye-
sületének, az a célja, hogy a kultúrate-
remtés és terjesztés házai, a benne 
dolgozó szakemberek és elsősorban a 
közösségek teremtsenek egy olyan al-
kalmat, amely során felhívják a figyel-
met azokra a kulturális és közművelő-
dési értékekre, amelyek ezekben a 
házakban, szervezetekben, közösségek-
ben születnek és kerülnek nyilvános-
ságra. Helyi szinten a programok koor-
dinálását a Tegyünk Egymásért 
Egyesület vállalta magára, együttmű-
ködve a „Napüdvözlet” Egészségmeg-
őrző és Életmód Egyesülettel. 
Program:
Február 8-án, pénteken 15.00-17.30 

Tea-ház (Ifjúsági klub), 
17.30-19.30 Jóga a nagy teremben, 

Jiu Jitsu az edző teremben, 

19.30-hajnalig Lan party a nagy te-
remben, 

19.30-filmvetítés az edző teremben, 
ahol egy igazi filmkuriózum kerül 
vetítésre, Ron Fricke és Mark Ma-
gidson Világok arca: BARAKA című 
filmje. A szó szufi jelentése áldás, 
életeszencia, lélek. A dolgok legbelső 
lényegére világító film 6 kontinens 
24 országába, a Föld lehető legkü-
lönfélébb helyeire kalauzol el min-
ket. Egyszerre borzongat és gyö-
nyörködtet. Felvonultat különböző 
tájakat, kultúrákat, vallásokat. Le-
nyűgöző képekben érzékelteti az ősi 
tiszta és a mai sérült túlzsúfolt vilá-
gunk közti különbséget.

Február 9-én, szombaton 10 órakor 
pedig palacsintasütő verseny lesz a 
konyhában. 
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A Vasasért Egyesület „Építő közösségek” c. pályázati 
programjának befejezésével nem állt meg az élet a 
Pécs-somogyi és a Pécs-Vasasi iskolákban. Kerestük az 
újabb lehetőségeket, és ennek köszönhetően Az „Egy 
Hajóban Alapítvánnyal” együttműködve az Infóka II. 
programjában folytatjuk az abban elkezdett munkát. 
2012. május óta a Pécs-somogyi iskolában ifjúsági 
klubfoglalkozások keretében zajlanak az események, 
mely első sorban a 12 év feletti fiatalok számára nyújt 
tanórán kívüli elfoglaltságokat. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a rendelkezésre álló 
anyagi forrás teljesen ingyenes részvételi lehetőségeket 
biztosít a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére.

Ennek első állomása a júniusban összesen 65 fő 
részvételével megrendezésre kerülő éjszakai sportese-
mény volt. A helyi és a belvárosi általános iskolás tanu-
lókon kívül középiskolások is részt vállaltak a felada-
tokból, hozzájárulva a program sokszínűségéhez. 
A helyi fiatalok igen szép számmal képviselték a tele-
pülés iskoláit. Külön köszönet az iskolák pedagógusa-
inak, és az alapítvány munkatársainak, akik önként 
vállalták a program zavartalan lebonyolítását. A hely-
színt a vasasi iskola biztosította. 

A tanév végeztével a folyamatosan és napi nyitva 
tartással működő nyári napközis táborunk várta a fia-
talokat a Pécs-somogyi iskolában, majd pedig újabb 
feladat az őszi, 3 napos orfűi öko-táborban való rész-
vétel volt, ahol gyakoroltuk a környezet tudatos életet, 
de az időjárásnak köszönhetően barlang túrán és bi-
cikli túrán is részt vehettünk. 

Októberben, a Pécs-somogyi füves labdarúgópályán 
megrendezésre került a „Sporttal a drogmentes éle-
tért” ifjúsági találkozónk 88 fő részvételével.

Az ifjúsági klub tartalma többek között: a heti rend-
szerességgel működő kreatív manuális művészeti tevé-
kenység, sport (foci, floorball, ping-pong), tánc-, zene-
foglalkozások, dráma- és színházfoglalkozások, de 
ezeken kívül szívesen szerveztünk és szervezünk ki-
rándulásokat az évszakoknak megfelelően. 

Amíg az igazi havazás egy remek túrához meg nem 

érkezik, addig 1 napot eltölthetünk a Zsolnay-negyedben, 
és a frissen felavatott korcsolyapályát is kipróbálhatjuk. 

Februártól újra örömmel csatlakoznak hozzánk a 
belvárosi iskolák is. Az ott tanuló fiatalok számára a 
diákjaink egy közös kirándulás keretén belül szívesen 
mutatják be a településünk kincseit: bányászati emlék-
helyek, iskolatörténeti múzeum, az erdő kínálta egyéb 
szabad idős tevékenységek, valamint végállomásként a 
Misina Állatmenhely.

A gyerekek igényeire válaszolva márciustól folytat-
juk a bicikli, valamint az erdei túráinkat, látogatásun-
kat a Zsolnay negyedbe, de új programelemként, 1-2 
alkalommal kipróbálhatjuk a falmászást is. 

A munkák eredményét a szeptemberi konferencia 
után, a január 29-én megtartott szülők nevelők fóru-
mán láthattuk egy rajz, szobor és fotó kiállítás keretén 
belül, ahol kisebb ajándékokkal díjazni tudtuk az elké-
szült alkotásokat.

Sok gyereknek van testvére és ezáltal külön örül-
tünk, hogy a három település óvodásai is részt vettek a 
kiállításon, valamint a nevelőkkel, szülőkkel kiváló 
előadásokat hallottunk Doma Lajostól, a Pécsi Eszter-
gár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatigaz-
gató helyettesétől, Platthy Istvántól, a Pécsi Gyermek-
otthon igazgatójától, országos gyerekvédelmi 
szakértőtől, és a Budai-Városkapu Iskola új főigazgató-
jától Csovcsics Erikától „A mi iskolánk” címmel.

Megköszönjük azoknak a szülőknek a munkáját, 
akik motiválják gyermekeiket, velünk együtt részt 
vesznek a programokban, és ezáltal segítik nem csak 
az iskola, hanem a településünk életének színvonala-
sabbá tételét. 

Szende Csabáné – programvezető

A somogyi iskola hírei



 2013. február További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 3

A lakosságtól a legtöbb bejelentést az 
utak, a csapadékvíz elvezető árkok 
és átereszek állapotával kapcsolato-
san kapom. A bejelentéseket minden 
esetben továbbítom a Biokom felé, 

ugyanis a városüzemeltetési felada-
tokat már évek óta ez a cég látja el. A 
rendelkezésükre álló pénzügyi lehe-
tőségek és az időjárás függvényében 
a cég igyekszik a települések lakóinak 
kívánságát teljesíteni. Nagyobb javí-
tási munkák esetében, vagy ha a cég 
nem rendelkezik megfelelő nagyságú 
forrással a képviselői keretemből és 
a részönkormányzati költségvetésből 
próbáljuk megoldani az aktuális javí-
tási, felújítási munkálatok elvégzését.

Még a 2012-es év végén elkészült 
Vasason a Gubér köz teljes hosszá-

nak útjavítása. Erre nagy szükség 
volt, mert a köz szinte járhatatlanná 
vált. A Szövetkezet utca végén lévő 
autóforduló és a forduló utáni útsza-
kaszok kavicsozása is megtörtént. A 
Somogyi Bányatelepen is történtek 
jelentős útjavítások. Muromban a 
meredek Gilice sor mart aszfalt bur-
kolatot kapott.

A lakók kérésének megfelelően 
kértem továbbá az alábbi utcák felújí-
tását és néhány csapadékvíz elveze-
tési probléma megoldását. Remélem, 
hogy ha az időjárás tavasziasra fordul, 
ezek az utak is elkészülnek, illetve a 
„vizes” problémák is megoldódnak:
Útjavítás:
– Vasas, „B” utca és Bethlen Gá-

bor utca közötti gyalogos átjáró 
(templom mellett)

– Vasas, Kút utca patakon túli része 
párhuzamosan a patakkal, folytat-
va a Gabona utca K.-Ny.-i ágával

– Szövetkezet utca 37-41 előtti út-
szakasz 

– Vasas, Szövetkezet utca 16. sz. 
előtti komoly kátyúzási munka

– Somogy, Bányatelep mellékutak, 
különös tekintettel a 20-as számú 
háznál és a Kodály Művelődési 

Házhoz vezető útra
– Murom, Muromi út teljes hosszá-

ban vagy legalább a kritikus útsza-
kaszok

– Hird, Kenderfonó utca
– Hird, Pázsit utca

Csapadékvíz elveztetés:
– Hirden a Kenderfonó utca elején 

csapadékvíz elvezető rács tisztítása
– Hirden a Szathmáry u. keleti vég-

ében lévő csapadékvíz árok tisztí-
tása

– Hird, Hirdi u. 42. előtti árok tisztí-
tása az áteresz előtt

Ezen kívül kértem, hogy a Biokom 
vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy a Kút utcában az árvíz idején 
tönkrement és elbontott híd helyett 
legalább egy gyalogos híd létesüljön.

Huba Csaba

A civilek várják az érdeklődőket 
közösségi kerthálózat létrehozásá-
hoz. A KoBeKo Művelődési Köz-
pont civil szervezetei közösségi 
mezőgazdasági központokat indí-
tanak. 

A közösségi gazdálkodás elő-
nye, hogy a növények palántázá-
sát, gondozását, védelmét a helyi 
közösség szervezi. Így mindenki, 
aki szívesen hasznosítaná földte-
rületét, vagy jelenleg is termel, 
pénzt és energiát illetve időt taka-
rít meg. A kezdeményezéshez csat-

lakozók a helyben élők minőségi 
élelmiszerellátását segítik elő, meg-
élhetésükhöz pedig hozzájárulhat a 
terményfeleslegek értékesítése kis-
termelői piacokon és helyi szerve-
zeteken keresztül (pl. Pécsi Tüke 
Piac, Tüke Kosár – Kerékpáros ház-
hozszállítás, Magyarok Szövetsége, 
Netkamra). 
Keressük azokat akik:
– termelnek, gondozzák kertjüket 

vagy kistermelők
– szabad, nem művelt földterület-

tel rendelkeznek

– szívesen termesztenének növé-
nyeket (zöldség-gyümölcs, fű-
szer, virág stb.)

– feldolgozott termékeket készíte-
nének (lekvár, savanyúság stb.)

– szívesen dolgoznak a közösségü-
kért.

A helyi lakosságot a kerthálózat 
szervezői személyesen is megkere-
sik a következő időszakban, hogy 
időben tájékoztatást nyújtsanak a 
hasznosítási lehetőségekről.

Információ: 
KoBeKo Művelődési Központ
Nagy Emese 
kerthalozat@gmail.com
Fülöp Péter: 20/9569983, 
Radnóti Zsolt: 70/2081366

Út- és árokjavítások

Felhívás
Közösségi mezőgazdálkodást indítanak a helyi civilek.

Közösségi Kert a Kossuthban – „A mulcs a kulcs!”
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Miért és mikor alkotta meg Isten az Uni-
verzumot, benne a földet, és az embert?

Az Univerzum a világegyetemet 
jelenti. A Szentírás a hat napos te-
remtéstörténettel csak a Földünk és 
a naprendszer teremtéséről tudósít 
részletesebben. Az Isten igéjének 
kijelentése alapján bizonyosak le-
hetünk abban, hogy „az Úr szavára 
lettek az egek, és szájának leheleté-
re minden seregük” (Zsolt 33,6; Ézs 
45,12), és hogy az Atya Krisztus által 
teremtette a világokat (Zsid 1,2; Kol 
1,15-16). Úgy tűnik, hogy először 
az anyagot (a „vizeket”) teremtette 
meg, mert kezdetben „a Föld kietlen 
és puszta volt (Zsolt 104,5-9), és sö-
tétség volt a mélység („tehóm” = ős-
víz), színén és Isten Lelke lebegett a 
vizek felett” (Ter 1,1-2). Mivel Péter 
apostol azt írja, hogy „…az egek rég-
től fogva voltak, és a föld, mely vízből 
és víz által állott elő az Isten szavá-
ra” (2Pt 3,5), a Biblia összefüggései 
alapján azt mondhatom, hogy Isten 
előbb a mennyei világot, a mennyei 
lényeket és a kozmoszt teremtette, és 
ezután a naprendszerűnket a Föld-
del együtt. És ez utóbbit teremtette 
hat nap alatt. Ez az ember számára 
teljesen hihetetlennek tűnik, de a 

Mindenható számára semmi sem le-
hetetlen (Mt 19,26), mert Ő teremtő. 
Ezután teremtett az Úr minden mást, 
az élőlényeket is, és ezeket a saját faj-
tájuk szerint (Ter 1,11.21). A bibliai 
kronológia belső időrendje szerint 
a Földünk, mint egy hatezer éves, a 
tudomány jelenlegi álláspontjának 
ezzel kapcsolatos évmilliói sehogyan 
sem állnak meg ugyan is nem számol-
hatunk azzal, hogy a jelenlegi termé-
szeti törvények és törvényszerűségek 
ugyan ilyen módon az élet keletkezé-
se óta fennállnának, mivel az óta, két 
hatalmas „töréspont” is volt: a bűn-
beesés, és az özönvíz, amely átren-
dezte az egész Föld légkörét és annak 
életfeltételeit. Jó tudni azt, hogy az 
Úr lakásul alkotta (Ézs 45,18; 40,22) 
a Földet, amely a teremtést követően 
a bűnesetig, és még valamennyire az 
özönvízig igen kellemes és otthonos 
környezet lehetett az ember számá-
ra (Ter 2,6). A Biblia tud világító 
égitestektől független világosságról 
is, amely közvetlenül a Teremtőtől 
származó világosság (Ter 1,3-5; Jel 
21,11.23). Az Isten az embert a te-
remtés koronájaként a saját képére és 
hasonlatosságára teremtette, férfinak 
és nőnek alkotta meg (Ter 1,27; 2,21-
24). Amikor a Teremtő végignézett 
a teremtett világon, látta, hogy íme, 
minden igen jó lett (Ter 1,31).
Mennyi ideig tartott a teremtés? 

A Biblia szerint Isten a naprend-
szerünket, a közvetlen világunkat hat 
nap alatt teremtette, és a hetedig na-
pon, szombaton megpihent, amelyet 
a teremetés emlékünnepeként meg-
áldott és megszentelt (Ter 2,1-3). A 
Mindenható és a minket szerető Isten 
évszázadok, vagy évmilliók alatt is 

 teremthette volna a világot, de Ő azért 
választotta a hat napot, hogy ezzel a 
hat plusz egy napos ciklussal megha-
tározza az ember munkájának és pi-
henésének az egyedül helyes, Istentől 
rendelt életrendjét, amely az emberért 
lett (2Móz 20,9-11; Mk 2,27). 
Mikor teremtette Isten az angyalokat?

Jób könyve szerint, amikor a Te-
remtő a Földnek alapot vetett, akkor 
„együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, 
és Istennek minden fiai vigadoztak” 
(Jób 38,4-7). A Földünk és az ember 
teremtésekor az angyalok és az álta-
lunk nem látható más szellemi lények 
már korábban meg voltak teremtve. 
A teremtő minden szellemi lényt jó-
nak, bűntelennek és értelemmel fel-
ruházottnak teremetett. Luciferben, 
az egykori legkiválóbb szellemi te-
remtményben mégis megfogant a bűn 
(Ez 28,15-16), aki a hitetésével maga 
mellé állította Isten törvénye elleni 
lázadásában az angyalok egyharma-
dát (Jel 12,7-9). Ők a bukott angyalok, 
akik a bűnnel azonosulva gonosszá, 
embergyilkossá lettek (Jn 8,44). Az Úr 
azonban a kezdet kezdetén figyelmez-
tette az első emberpárt a mennyben 
elkezdődött bűn valóságára (Ter 2,15) 
és megváltási, szabadítási tervet is ké-
szített minden ember számára, arra az 
esetre nézve, hogy ha még is elbukná-
nak a bűnben (Ter 3,15; Jel 13,8b). 
Milyen feladatot kaptak az angyalok 
az Istentől? 

Az el nem bukott angyalok nagy 
erejű szellemi lények, akiknek „szel-
lemi testük” van, értelmi képességeik 
meghaladják a legkiválóbb emberek 
képességeit is. Azt a feladatot kapták 
Istentől, hogy szolgálják az emberek 
üdvösségét, és közben döbbenten 
szemlélik a bűn és az Isten kegyel-
mének a nagy küzdelmét. Tanulják a 
hívő emberek életét látva Isten sok-
színű bölcsességét (Ef 3,9-10), amely 
mind nyilvánvalóbbá válik előttük, 
amint a megváltási terv a végéhez 
közeledik. Isten parancsait önként 

Az Univerzum és az ember teremtése
Az evolúció tana mai napig közkedvelt elmélet. Az iskolákban úgy tanítják, 
mint meghatározó jelentőséggel bíró tudományos állásfoglalást. Ez a tan 
viszont szöges ellentétben áll a Biblia teremtéstörténeti tanításával, és sok 
kérdésre nem is ad választ. Ezúttal is Pongrácz Róbertet, a Keresztény Advent 
Közösség pécsi gyülekezetének egyik lelkészét kérdezem arról, hogy mit 
üzennek a Szentírás lapjai számunkra, hogyan jött létre az univerzum, honnan 
származunk, és milyen céllal vagyunk itt a földön.
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és örömmel hajtják végre, hatalmas 
sebességgel közlekednek a világmin-
denségben (Dán 9,22-23), fizikailag 
is védelmezik a hívő embereket, a 
gonosz angyalok ténykedését Isten 
parancsára megfékezhetik. Az isteni 
kinyilatkoztatás átadásában, megma-
gyarázásában is van Istentől rendelt 
szerepük (Jel 1,1; 22,6; Dn 9,21-22). 
Mikor teremtette Isten az embert és az 
milyen feladatot kapott Istentől? 

Az ember tehát a Földünkkel együtt, 
mint egy hatezer éves. Ezen az adaton 
a legtöbb ember elmosolyodik, de ha 
valaki alaposan megvizsgálná a Biblia 
könyveinek és szavainak hitelességét 
(2Pt 1,19-21; Mt 4,4; Zsid 6,18), és 
a teremtést valló jelenkori tudósok 
érveléseit, akkor lehet, hogy változ-
tatna korábbi evolúciós álláspontján. 

A fejlő déselmélethez ugyanúgy hit 
szükséges, ami ráadásul minden ala-
pot nélkülöz, mert a tudomány mód-
szereivel sohasem igazolt elméletről, 
hipotézisről van szó. Ezzel kapcsolat-
ban ajánlom az olvasó figyelmébe a 
következő tudós megjegyzését: „Be-
bizonyosodott, hogy az élet alapjának 
tekintett egyszerűség merő ábránd. A 
sejt belsejét ijesztően összetett és to-
vább nem egyszerűsíthető rendszerek 
népesítik be. Az ebből levonható kö-
vetkeztetés, miszerint az életet intel-
ligens tervező hozta létre, sokkolóan 
hat ránk, akik a 20. században hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy úgy gondoljunk 
az életre, mint egyszerű természeti 
törvények következményére.” (Mi-
chael J. Behe: Darwin fekete doboza, 
Harmat Kiadó, Bp., 2002, 314.o.) Egy 

másik ezt erősítő álláspont szerint: „A 
legegyszerűbb élőlény genetikai kódja 
is könyvtárnyi információt tartalmaz. 
Azt feltételezni, hogy ez véletlenül jött 
létre, annyira megalapozott, mint-
ha azt feltételeznénk, hogy a British 
Múzeum könyvtárában található va-
lamennyi könyvet nem intelligens 
szerzők alkották volna meg, hanem 
véletlen szülöttei lennének.” (Je-
szenszky Ferenc: Az evolúció a termo-
dinamika és az informatika fényében, 
Sola Scriptura, 2002/2, 32. o.) Ezen kí-
vül ajánlom az olvasó figyelmébe még 
Walt Brown „Kezdetben” című köny-
vét, valamint Werner Gitt könyveit.

Tisztelettel: Pongrácz Róbert,
a Keresztény Advent Közösség lelkésze 

Pécsvárad, 2013. 01. 22.
Kérdező, Bocz József

Irodalmi kalandtúrára hívjuk!
25 órás Kárpát-hazai maratoni felolvasás

Wass Albert műveiből –
Időpont: február 15-e (péntek)

18 órától 16-a (szombat) 19 óráig 
Helyszín: Pécs-Somogy, Kossuth Művelődési Ház

Idézzük meg együtt a csodálatos lelkű írónk hagyatékát!
Program: ünnepélyes megnyitópénteken 18 órakor.
– folyamatos felolvasás a jelentkezők által választott,

Wass Albert művekből 
– filmvetítések, 
– gondolatébresztő beszélgetések, 
– más helyszínekkel való kapcsolatteremtés
– a gyerekeknek külön meseblokkszombaton 10 órától, az 

író páratlan szépségű meséiből,
– délután3 órától pedig a Kulturális és Környezetvédelmi 

Egyesület irodalmi köre közel két órás összeállításban-
Wass Albertverseit kelti életre.

A háziasszonyok főzés, mosogatás közt is beugorhatnak egy–
egy órára és a gyermekeiket is érdemes magukkal hozni. A 

férfiak a hazafiságról, közös dolgainkról kaphatnak gyönyörű 
gondolatokat az író műveiből.

– Ünnepélyes zárás szombaton 19 órakor
Valódi kihívást jelent az éjszakai olvasólánc fenntartása, vár-
juk az efféle kuriózumokra nyitott olvasókat és hallgatókat is.

Várjuk még felolvasók jelentkezését
minden korosztályból az alábbi elérhetőségeken:

Kocsisné Nagy Margit:06/20/545-7133
Szőts Rózsa: 06/30/603-6507

„Vágy és öröm
Minden vágyadnak eleget tenni: ez az 
emberi élet legnagyobb művészete. Aki-
nek sikerül, az boldog. Ehhez azonban 
fontos, hogy kevés vágyad legyen. A vágy 
az emberi lélek növényzete. Gyökere van, 
szára, és csúcsán időnként kivirágzik az 
öröm. Minden gyökérnek az a célja, hogy 
virágot hozzon. Azonban a jó kertész 
gondosan ügyel kertjének növényzetére. 
Csak olyan növényt enged meghonosulni 
benne, melynek virágai szépek és illato-
sak. Vagy melyek kellemes ízű gyümöl-
csöket teremnek. Dudvát, gyomot nem 
tűr meg maga körül. Olyan növények 
gyökerét sem ülteti el, melyek fejlődéséhez 
a kert fekvése és éghajlata nem alkalmas. 
Melyeknek kivirágzásához esélye nem le-
het. Így tesz az okos és jó kertész.

Légy tehát okos és jó kertésze a lelked-
nek. Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának 
és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. 
Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül 
lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, 
hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, 
amit a holnap hoz,és örvendj annak, ami 
ma van. Minden talajban megterem va-
lamiféle virág. Minden napnak van vala-
milyen öröme. Neveld rá a szemedet, 
hogy meglássa azt.”

/Wass Albert /
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1.pillér : Táplálkozás
Az utóbbi években alapvetően 

megváltoztak a táplálkozási szoká-
saink. Időhiány miatt rengeteg kész-
ételt, nagyiparilag előállított kétes 
eredetű és összetételű, ízfokozókkal, 
térfogatnövelőkkel manipulált ételt 
eszünk. A hús tele van antibiotiku-
mokkal, hiszen a nagyüzemi állat-
tartás nem nélkülözheti a gyógysze-
reket. A bizonytalan helyről 
származó zöldségekkel és gyümöl-
csökkel is hasonló a helyzet. Miért 
olyan fontos a megfelelő tápanyag-
bevitel? Szervezetünkben állandóan 
zajlanak a biokémiai folyamatok, az 
immunrendszerünk, hormonrend-
szerünk állandó működésben van, 
sejtjeink folyamatosan megújulnak. 
Ehhez jó alapanyagra van szükség. 
Amit eszel, azzá leszel-tartja a mon-
dás. Mi a jó táplálék? Elsősorban a 
saját magunk megtermelt és elkészí-
tett étel. Nem kell újat kitalálni, csak 
nézzük meg, hogy nagyanyáink ho-
gyan főztek. Gondoljunk a gyer-
mekkorunk ízeire. Az egyszerű egy-
tálételekre különféle gabonákból ( 
melyek télen fűtenek, és fehérre 
koptatás nélkül minden szükséges 
vitamint, ásványi anyagot és nyom-
elemet tartalmaznak a sejtépítés-

hez). A fáról szedett gyümölcs ízére, 
az aszalt szilvára, dióra, mogyoróra, 
mákra, befőttekre. A konyhakertek-
re, ahol minden szükséges megter-
mett a boltba pedig csak sóért és 
élesztőért kellett menni. És nem igaz 
az, hogy ma már csak vegyszerekkel, 
permetezéssel lehet kertet művelni. 
Csak a megfelelő magvakat, facse-
metéket kell beszerezzük és ezek 
még szerencsére elérhetőek. A sze-
retettel gondozott növények, állatok 
immunrendszere erősebb, ezt már 
kutatások bizonyítják.

2.pillér: a mozgás.

Fontos, hogy rendszeres legyen a 
testmozgás, minimum heti 30-40 
perces, három, ha lehet inkább öt al-
kalommal. A mozgással karbantart-
hatjuk csontjainkat, ízületeinket. A 
csontritkulás ma már népbetegség, s 
most már nem csak az idős korosz-
tályt érinti. Megelőzésére legjobb a 
csontokat terhelő mozgás (futás, ug-
rálás, túra és az életkornak megfelelő 
torna). A rendszeres testmozgással 
megelőzhető az elhízás, ami számos 
egyéb súlyos betegség kiindulópont-
ja. A rendszeres testmozgás pozití-
van hat a lelkiállapotunkra is, oldja a 
stresszt és erősíti az önbizalmat, ja-

vítja a hangulatot. Legjobb depresz-
szió elleni szer. Az erdei séta során a 
rácsodálkozás a természet szépségé-
re és gazdagságára életvidámmá tesz.

3. pillér: egészséges psziché és lel-
kiállapot.

A gondolataink teremtő erővel 
bírnak. Figyeljük csak meg egy si-
kertelen, beteg ember milyen kifeje-
zéseket használ, hogyan gondolko-
dik. Hány önsorsrontó kifejezést 
használ! Csak néhány ízelítő: nekem 
semmi nem sikerül, meg kell bolon-
dulni, nem rajtam múlik, stb. Pedig 
csak rajtunk múlik. Ma már egyre 
inkább elfogadja a nyugati orvostu-
domány is, hogy a betegségeinknek 
lelki eredete, pszichés oka van. A tes-
ti és lelki állapot elválaszthatatlan 
egymástól. Egy lehangolt, depresszi-
ós, pesszimista, rosszindulatú, irigy 
ember nem marad sokáig egészsé-
ges. Az egészséges test és az egészsé-
ges lélek szoros kölcsönhatásban 
oda-vissza hat egymásra. Az egész-
séghez elengedhetetlen a pozitív 
gondolkodás. Tudatosan tartsuk ma-
gunkat vissza a rossztól, a negatívtól 
az élet minden területén. keressük a 
jót, a pozitív dolgokat. Hogy ez öntés 
kérdése. Mit szeretnénk? Jó hangu-

Egészségünk 3+1 pillére
Manapság mindannyian észlelhetjük az emberek egészségi állapotának romlását: találkozhatunk fiatal dagana-
tos betegekkel, 40 év alatti gerincsérvben szenvedőkkel, allergiás, asztmás és ízületi betegekkel. Mit tehetünk, 
hogy ezt elkerüljük? Hogyan őrizhetjük meg a rugalmasságunkat, életerőnket, az egészségünket?

Három alappillére van a hosszú, egészséges életnek (és egy ráadásról is szó lesz majd a végén):
A megfelelő táplálkozás, mellyel felépítjük a testünk. Rendszeres mozgás. Egészséges lelkiállapot, pozitív 

gondolkodás, optimizmus.
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A Pécs Hird Pol-
gárőr Egyesület 
2012. szeptember 
1-én kezdte meg 
rendszeres szol-

gálatát Hird biztonsága érdekében.
Szolgálatunk megkezdése óta aktív 
tagjaink jóvoltából mozgalmas évet 
zártunk, szolgálati idővel, jelenléti 
idővel, gépjárműfutási idővel, vala-
mint események szabályszerű ke-
zelésével, most részletes számszerű 
adatok nélkül.

Csak egy-két esemény: sürgős és 
azonnali segítségnyújtás lakótár-

sainknak, vendéglátó egységeknél 
rendfenntartás, rendezvényeken je-
lenlét, megmentettünk a kihűléstől 
egy hideg éjszakán szerencsétlenül 
járt idős hölgyet, eljártunk tetten-
éréses falopás alkalmával, hajlék-
talan polgártársunkkal szembeni 
intézkedéssel, természetesen az 
események szabályos intézkedése 
végett a rendőrség támogatását is 
igénybe véve.

Köszönjük a lakóság egyre na-
gyobb bizalmát felénk, melyet to-
vábbra is becsületes szolgálattal, 
és segítséggel fogunk honorálni. 

Ezennel is kérünk minden hirdi 
lakót, hogy esemény észrevételekor 
bejelentést azonnal tegyék meg a 
Polgárőrség 06 20 388-8679 tele-
fonszámára, hogy időben tudjunk 
intézkedni.

Kérjük támogatásukat, valamint 
segítségüket, együttműködésüket 
lopások, betörések, rendbontások, 
megelőzése érdekében 2013-ban is.

Vegyék igénybe minden Csütör-
tökön 1700-tól 1900-ig  tartó foga-
dóóránkat a Hirdi u. 18. /Vasútál-
lomás/ irodánkban.

Vezetőség
Köszönettel a szerkesztőség felé:  

Csőkör Lajos 

Hirdi Polgárőrség hírei

Már a januári hónap is elrepült. 236 órát töltöt-
tünk szolgálatban. Ugye mindenki látja, tudja, 
hogy a településen éjjel-nappal sűrűsödnek a 
nem kívánt mozgások. Mindenféle ürüggyel 
bekéredzkednek a lakásokba, és terepszemlét 
tartanak. Kifigyelik a család napirendjét, moz-
gását. Sajnos nagyon vigyáznunk kell magunk-
ra, értékeinkre. Sok a felügyelet nélküli gyer-
mek, sokat rongálnak unalmukban. Mi még 
több szolgálatot szervezünk a megelőzések ér-
dekében! Ismételten köszönjük a 2012-es tá-
mogatásukat. Amire idén is számítunk, akár 
információval, pénzzel, tárgyi eszközzel tudják 
segíteni a munkánkat, hogy egyre hasznosab-
bak tudunk lenni.          Vezetőség

Vasasi Polgárőrség hírei

latban, optimistán, egészségesen él-
ni, vagy betegen depressziósan vege-
tálni? Hippokratész mondta: ha nem 
vagy kész változtatni az életeden, 
nem lehet segíteni rajtad. Aktuális ez 
manapság is! Mindenkinek vannak 
nehézségei, de ezekre nem problé-
maként, hanem megoldandó fel-
adatként, fejlődési lehetőségként kell 
gondolni. Csak el kell kezdeni a vál-
tozást, el kell szánnunk magunkat a 
változtatásra.

A ráadás!
A pszichológia legújabb ága, a 

boldogságkutatás egy negyedik té-
nyezőt is feltárt, mely az egészség-

hez elengedhetetlen. Az altruizmus, 
más szóval az önzetlen cselekedet, 
az odaadó szolgálat és a jó szociális 
kapcsolatok. Gondolkodtunk-e 
már azon, hogy a szenteket vajon 
miért „boldoggá” avatják? …Lát-
tunk-e már fájdalmas ábrázatú 
szentet? Mindnek ragyog a szeme, 
a lelke tükre. Vajon Teréz anya mi-
ért nem kapta el a sok ápoltjától a 
különféle betegségeket, a leprát! 
Mert a másokkal törődés, az oda-
adó szolgálat boldoggá tesz. Jó ér-
zést, elégedettséget generál. Próbál-
juk ki! Kezdjük kis dolgokkal. 
Mosolyogjunk a szembe jövőre, és 
szívvel köszönjünk. Legyünk fi-

gyelmesek a körülöttünk élőkkel, 
forduljunk feléjük őszinte érdeklő-
dő kérdésekkel. A mi pozitív viszo-
nyulásunkra a válaszok is pozitívak 
lesznek és a meglátjuk, hogy a világ 
megváltozik, felragyog körülöt-
tünk.

Szőts Rózsa 

E hónapban felajánlották számunkra a mindenki karácsonyfáját,
mellyel nagy segítséget kaptunk a fűtéshez. 
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KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 Ft; 

Vastag: 800 Ft. Az ár a felhasznált lapokat, a spirált és az elő,- hátlapot is tartalmazza. 
Laminálás: A/4: 100 Ft, A/5: 50 Ft, A/7: 20 Ft. 
Nyomtatás: Oldalanként – Fekete-fehér: A/4: 10 Ft; A/4 kép: 30 Ft; A/3: 20 Ft; 

Oldalanként – Színes: Rövid határidőn belül, előre bejelentés alapján! A/4: 30 Ft. 
Fénymásolás: Oldalanként: A/4: 10 Ft; A/4 lap: 15 Ft; A/3: 20 Ft; A/3 lap: 25 Ft. 
Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4: 25 Ft/ oldal; A/3: 25 Ft/ oldal. 
Fax fogadása és küldése: Belföld: 100 Ft/ oldal; Külföld: 300 Ft/ oldal. 
Igazolványkép készítés /digitális önéletrajzhoz,vagy pendrive-os elvitelre, 

e-mailes átküldésre/: 250 Ft; Kép utánszerkesztése + 50 Ft. 
Internet használat: Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!150 Ft/óra. 
Géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 100 Ft/óra. 

Iskolai jegyzetek digitalizálása: begépelése 12-es betűméretben – 50 Ft/ oldal. 
CD- írás, másolás: – Hozott cd-re: 200 Ft; – Cd – vel: 400 Ft.

KARRIER: Önéletrajz írás és tanácsadás, Motivációs levél írás és tanácsadás: 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 11:00-19:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

NŐNAPI  BÁL
A Tegyünk Egymásért Egyesület nagyon sok szeretettel vár minden kedves hölgyet és párját!

2013.március 9-én 19 órakor a Kossuth Művelődési házba. 2013.március 9-én 19 órakor a Kossuth Művelődési házba. 
Zene: Jimmboy Kovács József; Jegy ára: 2000 Ft/fő

A jegy ára tartalmazza: érkezéskor egy pohár üdvözlőitalt sör, bor és üdítőital korlátlan 
fogyasztását (ezen felüli italfogyasztásról, és étkezésről mindenki maga gondoskodjék

Asztalfoglalás:  Kocsisné Nagy Margit: 20/5457-133
Bartókné Anitánál: 20/9750-255

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI 
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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RENDELKEZŐ NYILATKOZATA BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02
A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület

Hogyan rendelkezhet?
• Ha Önegyéni vállalakozó, akkor február 15-ig adhatja le adóbevallását, vele együtt az 1%-ról szóló 

rendelkező nyilatkozatot.
• Amennyiben magánszemélyként saját maga készíti el adóbevallását, ami egyben tartalmazza a ren-

delkező nyilatkozatot is, május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
• Elektronikus bevallás benyújtásakor is lehetősége van elektronikus űrlapon rendelkezni az 1%-ról.

FONTOS!
Amennyiben az adóbevallása leadásakor nem rendelkezik az 1%-ról, később is lehetősége van felajánlani 
rendelkezését egészen május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban, vagy elektronikus formában. 
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító je lét 
(számát) pontosan tüntesse fel, és írja alá a borítékot.
A lezárt borítékot a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje 
meg az adóhivatalnak, vagy adja le munkáltatójának.

Miért nekünk adja az 1%-ot?
– Mert a befolyt összeget a Sok Hírünk Van c. újság kiadására fordítjuk
– Mert adója 1%-ával esélyt adhat a helyi közösségi újságunk további 
  folyamatos megjelenésére
– Mert a tavaly nekünk adott 1%-ok lehetővé tették, hogy színes 
   naptármelléklettel és sokszor 12 oldalon jelent meg az SHV
– Mert úgy támogathatja a helyi újságunkat, 
hogy az Önnek egy forintjába sem kerül

Kérjük, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével segítsen bennünket 
abban, hogy a 2007-óta folyamatosan megjelenő Sok Hírünk Van c. 
közösségi lapunkat idén is meg tudjuk jelentetni, eljuttatni Önökhöz.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az alábbi civil szervezetek juttatták el szerkesztőségünkhöz adataikat az idei 
adó 1%-os felajánlások érdekében. Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van 
rá, akkor az alábbi - helyi - civil szervezetek közül választva rendelkezzenek ez évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról.

Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!
Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti Általános Iskoláért: ............18314487-1-02
Bányász Torna Club Sport Egyesület: ........................................................................................18329577-1-02
Hirdi Nőegylet: ..................................................................................................................................18305221-1-02
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület: ..............................................................................18324565-1-02
„Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód Egyesület: ...................................................18038866-1-02
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: ...............................................18311958-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: ...........................................................................................18328600-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület: .................................................................................................18322996-1-02
Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: .........................................................................18300972-1-02
Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület: ..................................................................18331750-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület: ..................................................................................................18328772-1-02
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület .............................................................................18218696-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

Adó 1 százalékok

Köszönettel:

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület
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H I T É L E T
Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
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 Istentisztelet
Református templom, Hird: minden vasárnap, 10 órakor, 
a hónap 1. és 3. vasárnapján ugyanakkor gyermek-
foglakozás is.

Evangélikus Istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban február 10-én és 
február 24-én vasárnap 11.00-kor Istentisztelet.

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (02. 03.) 11.00 
mise

9.45
mise

8.30
mise

Vasárnap (02.10.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (02.17.) 11.00
mise

9.45
mise

8.30
mise

Vasárnap (02.24.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (03.03.) 11.00
mise

9.45
mise

8.30
mise

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat 
a Szendrey Júlia utca felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033
H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268
H., Sz., P.: 08:00-12:00; 
K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708
H., Sz., P.: 8.00-12.00, 
K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvosok, Somogy, Vasas, Hird: 
Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. 
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POLGÁRŐRSÉG, VASAS: 0-24-ig, 
30/641-27-50

POLGÁRŐRSÉG, HIRD: 0-24-ig, 
20/388-8679

Képrejtvény
E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A megfejtéseket a szer kesz-
tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzaka-
lász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes megfejtők között 
meglepetés ajándékot sorsolunk ki.

A múlt havi rejtvény megfejtése: A somogyi busz végálomás. A szerencsés 
nyertes: Zóka Benjámin hirdi olvasó. Nyereményét a gyógyszertárban veheti át.

Ökumenikus estek Pécs-Somogyon
Minden év január harmadik egész hetét szerte a vilá-
gon, a Krisztushívők ökumenikus imaesteknek szán-
ják. Ebben az esztendőben a Pécs-Somogyi Baptista 
Gyülekezet is úgy gondolta, hogy tartsunk legalább 
két estén közös istentiszteleti alkalmat a környeze-
tünkben élő egyéb gyülekezetekkel. Azzal a céllal szer-
veztük, hogy egy kicsit együtt legyünk, beszélgessünk 
egymással, és ami a legfontosabb, hogy együtt imád-
kozzunk, keressük Isten akaratát. 

A téma ezen a héten nagyon megragadó volt: „Úton 
Istennel”. Hisszük mindannyian, hogy az életünk út-

ján csak úgy haladhatunk előre eredményesen, ha Isten 
akaratát keressük, ha kikérjük az ő döntését. Különben 
túl sok kudarcot fogunk tapasztalni.

Január 20-án a helyi római katolikus gyülekezet volt 
a vendégünk. Igét hirdetett Bartha Zsolt káplán. 

Január 27-én a Hirdi református gyülekezet volt a 
vendégünk, igét hirdetett Peterdi Dániel esperes.

Örülünk az együttléteknek és bátorítunk minden-
kit, hogy a sok elfoglaltságunk között szakítsunk időt 
egy kicsit egymásra is ebben az évben. Járjuk utunkat 
Isten segítségével ebben az esztendőben.

Tóth Zoltán
Baptista lelkész

februári miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Sorsoltunk! A KoBeKo Művelődési Központ tavaly év végén kérdőíves felmérést vég-
zett, amelynek kitöltői közül egy fő szerencsés a vasasi Mosoly Étterem családi menüjét 
nyerhette meg. Örömmel értesítjük Kedves olvasóinkat, hogy a sorsolás eredménye-
képpen a nyertes Bánfusz Nikolett lett, aki nyereményét a Kossuth Művelődési Házban 
veheti át. Ennek érdekében a 337-838-as telefonon kérjük jelentkezzen a részleteket ille-
tően. Gratulálunk a szerencsés nyertesnek!               Sok Hírünk Van Szerkesztősége
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Eseménydús téli szünet
Január 8-án került megrendezésre a Vasasi Bányász 
régóta halogatott tisztújító közgyűlése, amely jelentős 
változásokat tartogatott. A játékosok, valamit a csa-
pathoz közel álló személyek új elnökséget választottak 
annak reményében, hogy így hatékonyabban tudják 
majd képviselni a csapat érdekeit. A leköszönő elnök, 
Loboda Tamás helyét így id. Bodor Attila veszi át, al-
elnök  Berényi Zoltán lett, munkájukat pedig többek 
közt  Pataki Zoltán, Forr Bálint, Róth Norbert, Schmidt 
 Csaba, Dömse Dénes és Papp Tamás segítik a különbö-
ző tisztségek betöltésével.

Ám nemcsak  az elnökségben zaj-
lik az élet, hanem a csapatban is: 
a kezdőcsapat két állandó tagja, 
Schneider Zsolt és Kordé Csaba 
tavasszal már a rivális Lovász-
hetény csapatát erősítik, ami nyil-
vánvalóan érzékenyen érinti a va-
sasi csapatot, ám a pótlásuk már folyamatban van.

Február 2-án a megye III. és IV. csapatai számára ki-
írt mohácsi teremtornán vesz részt az együttes, ezen 
kívül pedig több felkészüli meccset is lekötött már a 
csapat, hogy a március 9-i bajnoki rajtra a legjobb for-
mában legyenek.

2013. január 19-én került megrendezésre a diákolim-
pia tornaversenyének városi döntője a Budai-Városka-
pu Iskolában.

A vasasi tornászok I. helyezést értek el az I-II. kor-
csoportos csapatversenyben.

A győztes csapat tagjai: Pápai Ferenc, Pohl Domi-
nik, Hollósi Barnabás, Benkő Sándor, Pohl Tamás, 
Ábel Donáth, Bálint Gergő, Zsagár Patrik, Felhoff er 
Rajmund.

Az I. korcsoportos egyéni verseny:
1. Ábel Donáth
2. Bálint Gergő
3. Pohl Dominik
5. Hollósi Barnabás

A II. korcsoportos egyéni verseny:
2. Felhoff er Rajmund

A III. korcsoportos egyéni verseny:
1. Korom Norbert
2. Engelsbach Balázs
3. Bárhoff  Dominik.

Ügyesek voltak a fi úk! Gratulálunk Somogyi Attila 
bácsinak tanítványaihoz! Két hét múlva jön a megyei 
döntő, drukkolunk a jó szereplésért!

Floorball: A DIÁKOLIMPIA Pécs városi döntőjén 
csapatunk 3. helyezést ért el. 
A mérkőzéseket a Budai-Városkapu Iskola Komlói úti 
tornatermében rendezték 2013. január 10-én hat csa-
pat részvételével.
Csapattagok voltak: Bartalos Patrik, Buzás Sándor, 
Dallos Attila, Kósa Kristóf, Osztertág Bence, Pataki 
Ákos, Tornai Benjámin, Tóth Erik, valamint az elő-
mérkőzéseken segítették a csapatot a jó eredmények 
elérésében Bogdán Márk ás Bogdány János.
Felkészítő tanár: Szigetiné Keresztes Andrea.
Gratulálunk a szép eredményért! 

Veres Péter 2. osztályos tanulónk U8-as labdarúgó 
tornán vett részt a PVSK korosztályos csapatában, me-
lyen ezüstérmet szereztek.

A vasasi iskola hírei

S P O R T H Í R E K
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

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: havonta, 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 

Murányi Éva  +36/30/595-62-47

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

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.

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 
cseréje konyhában, WC-

ben, fürdőszobában, vízve-
zeték csere épületen belül, 
épületen  kívül, szennyvíz-

csatorna, csapadék-
csatorna fektetés 

Tel.: 06-30-8693779

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
Műszak i  v i zsga

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033

APRÓ

80 m2-es családi ház Vasason, 
csendes helyen eladó.

Érdeklődni:06-30-269-2474.

Vasas- Somogy, Hírdiek figyelem!
A Globusbau – Pécsiglas 

kiterjeszti  az üvegező szolgáltatását
a pécsi keleti városrészre! 

Ingyenes felméréssel vállalunk.
Üveges szolgáltatásokat,

szobafestést, mázolást, kerítés
és házfestést, hőszigetelést. 30 éve 
készítünk ajtóvédő előtetőket, fe-
lülvilágítókat, szélfogókat, terasz-
fedéseket, polikarbonát és plexi 
szerkezeteket. Vállaljuk, üveg és 
fémkorlátok készítését, újra üve-
gezését, javítását, kosarasgéppel, 
ház mellett lévő veszélyes, nem 

dönthető fák favágását fentről da-
rabolással, és lakás zavarok elhárí-

tását, javításokat, karbantartást.

Pécs Zsolnay u. 25.
Tel.: 72 33 33 66 napközben, vagy

20 957-7166  weblap: www.pecsiglas.hu

Vállalom társas vállalkozások és 

egyéni vállalkozók könyvelését, 

bérszámfejtését, valamint személyi 

jövedelem adó bevallás elkészítését. 

Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
 Tel.: 06/308205590

mail:cseszti@freemail.hu

Kedves Vásárlók!

 A vasasi csárda udvarában talál-

ható ÉLELMISZERÜZLET a hét

minden napján várja Önöket:

tejtermékkel, hentesáruval,

tisztító és vegyiáruval, csütörtöktől 

friss sertés és csirkehússal.

Nyitvatartás: H-P: 6-18-ig,

Sz: 7-12-ig, V: 7-11-ig

Adó 1%
A kedvezményezett adószáma: 

18305434-1-02
A kedvezményezett neve:

Vasasért Egyesület

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033


