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Az eltelt hónapokban sokan megkerestek a Bencze József 
utcai fakivágások és a bekötő út melletti szemétlerakás 
ügyében. A nagy érdeklődésre való tekintettel igyekszem 
kimerítő tájékoztatást nyújtani a két esettel kapcsolatban.
A Bencze József utcai régi meddőhányó vagy közis-
mert nevén „sturc” területén a tél során fakitermelés 
folyt.  Egyik napról a másikra megjelentek az erőgé-
pek és a láncfűrésszel felszerelt munkások, megkezd-
ték a fák kivágását. Az első bejelentés után próbáltam 
tájékozódni, hogy vajon ki rendelte meg a fák kivá-
gását, ki a terület tulajdonosa és vajon rendelkezik-e 
vágási engedéllyel? Ez a Bencze József, Parcsin utca és 
a sturc közepén kelet-nyugat irányban húzódó egye-
nes által határolt terület, melyet a vízfolyás választ két 
külön helyrajzi számú telekké két magánszemély tu-
lajdonában van. A magánszemélyek nem helyi illető-
ségűek az egyik Bogádon, a másik Pécsen lakik. Ők 
adtak megbízást egy vállalkozónak a fakitermelésre. 
A helyszínen járva személyesen meggyőződtem arról, 
hogy a vállalkozó birtokában voltak a vágási engedé-
lyek. A bejelentésemre a városüzemeltetést végző Bio-
kom szakemberei is ellenőrzést tartottak a helyszínen. 
Sikerült telefonon beszélni az egyik tulajdonossal is. 
Arra kértem – lévén, hogy más lehetőségem nem volt 
- hogy a fakitermelés során lehetőleg hagyjanak meg 
néhány fát a természet megóvása érdekében, illetve a 
munkájuk végeztével a területet rendezve hagyják el.

A nagyobb felháborodást a vasasi bekötőút mellett 
található, bontási törmelékből magasodó szemétdomb 

váltotta ki. A területet egy magánszemélytől vásárolta 
meg egy épületek bontásával foglakozó cég. A város 
hivatalos térképein ez a terület „Szemétlerakó” elne-
vezéssel van ugyan ellátva, de ilyen mennyiségű és 
összetételű hulladék lerakása nem  megengedett. (El-
képzelhető, hogy régen ez lehetett Vasas község sze-
métlerakója?) 

A cég nem ismeretlen előttünk, mert Szabolcsi 
Bontó Kft . néven már az elmúlt években is hatalmas 
mennyiségű bontási törmeléket raktak le a 6-os útról 
Bogád irányába haladó átkötő út mellé. Ide került le-
rakásra több pécsi bontott építmény törmeléke. (B52 
Diszkó és a körülötte lévő épülettömb, Boccaccio 
diszkó épülete, a Zsolnay negyed bontási törmeléke, 

Bántja a vasasiak 
szemét a szemét

Nőnap
alkal má ból 

köszönti telpülé-
seink minden
hölgy lakosát 

a Sok Hírünk Van 
szerkesztősége
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AGORA telep stb.)  A Környezetvédelmi Felügyelőség 
hatósági eljárást folytatott le, melynek során a jogsértő 
magatartás megszüntetésére, valamint hulladékgaz-
dálkodási bírság megfi zetésére kötelező határozatot 
adott ki. Az említett céggel szemben jelenleg felszá-
molási eljárás van folyamatban. Úgy tűnik, a szemét 
ott fog maradni.

A cég új néven folytatja „áldásos” tevékenységét, 
ma már Profi  Bontó Kft . néven. A vasasi területet te-
lephelynek jegyeztették be és hatalmas teherautóik-
kal most Vasas határát elcsúfítva a POTE 400 ágyas 
klinika és a Megyeri úti szennyvíztelep stb…. bontási 
törmelékét rakják le.  November 26-án képviselőként 
közérdekű bejelentést tettem a Dél-dunántúli Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ségre. A Felügyelőség január 8-án kelt levelében kö-
zölte számomra, hogy a tényállás tisztázása érdekében  
nyilatkozatra felhívó végzést adott ki, melyben köte-
lezte a céget arra, hogy nyilatkozzon a bontási hulla-
dék elhelyezési céljáról, mennyiségéről és származási 
helyéről. A Kft . nyilatkozata alapján „az ingatlanon a 
saját tevékenységéből származó inert hulladékok át-
meneti deponálását végzi, későbbi hasznosítás, illetve 
ártalmatlanítás céljából”. A felügyelőség levele azt is 

tartalmazta, hogy a „Felügyelőség részéről intézkedés-
re okot adó körülmény nem merült fel.”

Úgy gondoltam, nem kellene megvárnunk, hogy ez 
a cég is felszámolás alá kerüljön és a hulladék ezen a 
helyen átmeneti deponálás címén véglegesen itt marad-
jon, ezért megkerestem a Felügyelőség h. vezetőjét. Az-
zal érveltem, hogy „átmeneti deponálás” meglehetősen 
tág fogalom, időben nem behatárolható és a novemberi 
bejelentésem óta  több száz köbméter nagyságrendű to-
vábbi hulladék lerakása is megtörtént. A szállító jármű-
vek folyamatosan sarat hordanak fel az útra és ez bal-
esetveszélyes. Nem tapasztaltam, hogy a Felügyelőség a 
bejelentésem óta ellenőrizte volna a Kft . hulladékkeze-
lési tevékenységét.  A vezető közölte, hogy február 20-i 
dátummal határozatban szólítják fel a Kft .-t a jogsértő 
magatartás megszüntetésére.

Február 20-án a PécsTV is forgatott a helyszínen, 
ahol néhány vasasi lakos is jelen volt. A cég tulajdo-
nosa azt az ígéretet tette, hogy péntekre (febr. 22.) egy 
mobil betondarálót fognak üzembe helyezni a helyszí-
nen, ahol az összes hulladékot két hét alatt (?!) le fogják 
darálni és azt útalapba építhető  termékként eladják, 
elszállítják. Számomra nem volt meggyőző az általa 
felvázolt munkafolyamat, már csak azért sem, mert ha 
ez a közeljövőben valóban megtörténne - amit nehe-
zen tudok elképzelni ismerve a Kft . múltját - kilátásba 
helyezte, hogy további bontásból származó hulladékot 
is ezen a helyszínen kívánják deponálni és feldolgozni.

Vasas és környéke természeti értékekben gazdag, 
szép helyen fekszik. Ez nagy értéke a településnek.  
Ebbe a tájba nem illik bele egy bontási törmelékekkel 
teli szemétlerakó. 

Huba Csaba

1937. február 23. A Pécs-Vasasbányatelepen levő Tho-
men-aknában (később Petőfi) majd 300 bányász föld-
alatti éhségsztrájkba kezdett egy korábban elrendelt 
8%-os bérlevonás miatt. Az éhségsztrájk 66 óra kitartás 

után eredménytelenül végződött. Történészek szerint 
ez volt a közvetlen előzménye a feb ruár 24-i, három ha-
lálos áldozatot követelő csertetői „csendőrsortűz-
nek”(?) „dulakodás közbeni fegyverhasználatnak”(?) 
ennek megítélését a mindenkori politikai hatalom be-
folyásolja. A tény az, hogy Faitig Imre (bányamozdony 
vezető), Hegedűs Mihály és Keller János (csillések) ott 
és akkor a lövések következtében életüket vesztették. A 
csendőrök ügye 1959-ben került újra bíróság elé, ahol 
Noé János csendőrt halálra ítélték. Az eset mai tanulsá-
ga, hogy a mindenkori aktuálpolitika a történelmet fo-
lyamatosan átértékeli, pedig a tények magukért beszél-
nek, egyszerű emberek válnak a mai napig az épp en 
uralkodó nézetek áldozataivá. Történeteinket megőriz-
ve, hagynunk kéne a történelem értelmezését a történé-
szekre, hiszen ez egy tudomány. 

Dahn Nóra szakmai vezető
Vasasért Egyesület 

Kossuth Művelődési Ház

TÖRTÉNELMÜNK A TÖRTÉNETÜNK
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Még az elmúlt esztendő novembe-
ri számában jeleztem, hogy nagy 
esély mutatkozik a vasasi iskola 
felújítására.

A február 28-i Közgyűlés hatá-
rozatában véglegesítette a projekt 
megvalósítását. Nagy eredmény-
nek könyvelhetjük el, hogy a város 
iskolái közül a Leőwey Klára Gim-
náziumra és a Vasasi Általános Is-
kolára esett a választás.

Az iskola energetikai felújításához 
elkészültek a tervek és a pontos költ-
ségvetés. Az elvégzendő munkála-
tok teljes költsége 222 574 039 Ft-ba 
fognak kerülni, 85%-ot, 189 187 933 
Ft-ot pályázati támogatásból fi nan-
szíroznak, melyhez a város 15%-os 
önerőt, 33 386 106 Ft-ot biztosít.

A felújítás során elkészül a lapos-
tető 25 cm-es és a padlásfödém 20 
cm-es hőszigetelése, valamennyi 

külső nyílászáró cseréje, a homlok-
zatok hőszigetelése, felújítása és a 
fűtési rendszer teljes korszerűsítése.

Én nagyon remélem, hogy a 2014-
es évben a felújítási munkálatokat 
elvégzik és egy korszerűbb, esztétiku-
sabb iskola fogja fogadni a települé-
sünk gyermekeit. Ilyen nagyságren-
dű felújítás, beruházás már nagyon 
régen nem történt ebben a térségben.

Huba Csaba

Vasasi Általános Iskola energetikai felújítása

Kutyaterápia
A vasasi óvoda zöld csoportja november, december, ja-
nuár hónapban részt vehetett a Misina állatmenhelyen 
egy több alkalomból /7/ álló kutyaterápiás foglalkozás-
sorozaton. Az okos kutyák és a gyerekek is rengeteget 
fejlődtek, sokat tanult egymástól kutya-gyerek egya-
ránt. Minden alkalmat nagyon élveztek az óvodások. 
A bátortalan, csendes, a kutyától félő kisgyerek egyre 
bátrabban, felszabadultabban játszott ezekkel a tün-
déri állatokkal; Tapival, Grétivel, Árnyékkal, Snoopi-
val, Málnával. Mariann, a játékok levezetője türelme-
sen, szeretettel bánt a gyerekekkel. Minden alkalom 
élmény volt számunkra. A foglalkozásokon résztvevő 
gyerekek nevében szeretném megköszönni Fazekasné 
Leidecker Barbarának, és Farkas Tamásnak, az állat-
menhely vezetőjének, a kutyákkal és gyerekekkel fog-

lalkozó felnőtteknek a lehetőséget. A gyerekeknek(és 
nekünk, nevelőknek is) maradandó élményt szereztek.

KÖSZÖNJÜK!
(A vasasi zöld csoportosok nevében:

Kámánné Kelemen Csilla óvónő)

A nőnap története
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbe-
csülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyar-
országon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. 
A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt 
tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, ked-
veskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgal-
mi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad 
munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben tör-
tént, amikor március 8-án emberibb munkafeltétele-
ket és magasabb fi zetést követelő textilipari nődolgo-
zók tüntettek New York utcáin.

1917. március 8-án (a juliánus naptár szerint február 
23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszország-
ban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal 
később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a ha-
tására – II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány 

alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel 
vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb 
országában március 8-a.

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban 
csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság 
röplapokat osztott. A következő év-
ben, 1914-ben már országszerte 
rendezvényeket szerveztek. A 
Rákosi-korszakban a nőnap 
ünneplése kötelezővé vált, és 
az eredetileg különböző idő-
pontokban rendezett nőna-
pot 1948-tól szovjet mintá-
ra március 8-án tartották meg.

A rendszerváltás után a nő-
nap Magyarországon is elvesz-
tette eredeti munkásmozgalmi 
hangulatát, helyette a virág-
ajándékozás dominál.

Kocsisné Nagy Margit

gos Nőszervező Bizottság 
ző év-
te 
A 

.
nő-
sz-
mi 
-
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Kamaszklub
2013 áprilisától kamaszklubba várjuk 
mindazokat a 15-24 éves közösségbe 
vágyó fi atalokat, akik szabadidejüket 
szeretnék kortársaik társaságában 
tartalmasan eltölteni. A klubban a 
tagok megbeszélhetik majd egymás-
sal gondjaikat, problémáikat, együtt 

örülhetnek egymás sikereinek, és 
felfedezhetik a közös játék varázsát. 
Minden résztvevő klubtag kedvé-
re pingpongozhat, társasozhat, vagy 
akár közösen nézheti kedvenc fi lmjét 
régi-új barátaival a Kodály Művelő-
dési Házban. Az első foglalkozásra 
hozd magaddal ötleteidet, segítsd 
kitalálni, hogy milyen témák kerül-

jenek be a klub programjába, töltsük 
meg közösen tartalommal a pályázat-
ból fi nanszírozott összesen 20 klub-
foglalkozás alkalmait. Hívjunk életre 
egy hosszútávon működő közösséget. 
Jelentkezni a Somogyi Iskolában vagy 
a Kossuth Művelődési Házban lehet.

Mindenkit szeretettel vár Kocsisé Nagy 
Margit, Manyi néni

Magyarországon régi hagyománya van 
az önfoglalkoztatásnak, melynek célja az 
volt, hogy a családi gazdaságot erősítse, 
a munkahelyen megtermelt jövedelmet 
kiegészítse, nagyobb anyagi biztonságot 
teremtsen azok számára, akik vállalták a 
többletmunkát. 

Mára rosszabb lett a helyzet, az ön-
foglalkoztatás sok esetben a megélhetés 
forrásává vált munkahelyet jelent az 
érintettek számára. 

Az Építő közösségek a családokért 
projekt keretében a Napüdvözlet Egye-
sülettel karöltve szakértők és gyakor-
lati szakemberek segítségével önfog-
lalkoztatóvá válást segítő programot 
hirdetünk és valósítunk meg. Prog-
ramunk arra a fontos alapelvre épül, 
hogy vegyük kezünkbe a sorsunkat, 
alakítsuk és építsük azt úgy, hogy fenn-
tartható, közösség által támogatott és 

megerősített munkavégzésre épüljön. 
Az önfoglalkoztatóvá válásra felkészí-
tő programunk 14 alkalomból áll, havi 
rendszerességgel 3 órát töltünk együtt. 
A foglalkozásokon, többek között az 
alábbi témákról esik szó:

 – az önfoglalkoztatás, mint életesély 
- lehetőségek, kockázatok a mai jogi, 
gazdasági környezetben – jogi, adózási 
feltételek, sikerek és kudarcok 

 – az önálló vállalkozóvá, kistermelő-
vé válás jogi keretei 

 – vállalkozói életpálya feltételrend-
szere, működése egy sikeres virágker-
tész útjának bemutatásán keresztül

 – csere és szívességi kereskedelem 
 – a kiskertekben megtermelt termé-

kek piacra jutásának feltételrendszere 
– a helyi piacok működtetése

 – háztartásgazdasági tanácsadás – 
háztartási praktikák

 – szövetkezeti együttműködés jogi, 
szervezeti keretei, lehetőségei

 – gyümölcstermesztés és feldolgozás 
 – állattartás, mint megélhetési forrás
 – zöldségtermesztés, feldolgozás, be-

főzési, tárolási tanácsok, technikák

A szervező szeretettel várja mindazokat a 
sorsukat már saját kezébe vett és kezük-
be venni szándékozó lelkes érdeklődőket, 
akik nyitottak új ismeretek befogadására, 
gyakorlati tapasztalataik megosztására, 
akik egy közösség támogató segítsége és 
ereje révén lendületet, biztonságot várnak 
és kapnak. A program kezdete: 2012. áp-
rilis.

Jelentkezni lehet: Sólya Mónikánál 
a 06/30/311-8010-es telefonszámon, 
vagy a napudvozlet@gmail.com e-mail 
címen.

Schleich Mária

Önfoglalkoztatást támogató kezdeményezés

Áprilisban induló pályázatunk ke-
retében megvalósuló, az öngondos-
kodás képességét fejlesztő progra-
munkhoz résztvevőket várunk! A 
jelentkezők 14 hónapon keresztül 
folyamatos segítséget kapnak a ház-
táji gazdálkodáshoz, hogy képesek 
legyenek a maguk, illetve a családjuk 
számára, egészséges, ízletes élelmi-
szerek előállítására, feldolgozására. 

Azok jelentkezését várjuk, akiknek 
otthon még rendelkezésre áll az inf-
rastruktúra: csibe ól, nyúl ól, esetleg 
disznó ól, alkalmas terület egy kiskert 
kialakításához, az ő számukra ingye-
nesen személyre szabott szakmai se-
gítséget /mentorálást/ biztosítunk. A 
célunk, hogy a résztvevők a folyamat 
végére annyi tapasztalatot szerez-
zen és a program végére önállóan is 

boldogulni tudjon. A galambok már 
sajnos elfogytak, nincs mire várni! 
Érdeklődni, jelentkezni: Kóta László 
30/256-9421, illetve a http://kobeko.
hu/ Vasasért Egyesület, Kossuth Mű-
velődési Házban (7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.), a 337-838 tele-
fonszámon.

Kóta László (gazda), Somogyi 
Betyárok Lovas Egyesület elnöke

Segíts magadon, Isten is megsegít!

TÁMOP pályázati melléklet

A Vasasért Egyesület,
mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 azonosítási 

számú, „A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése” tárgyú 

„Építő közösségek a családokért” c. pályázat
kedvezményezettje.



 2013. március További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 5

A Vasasért Egyesület,
mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 azonosítási 

számú, „A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése” tárgyú 

„Építő közösségek a családokért” c. pályázat
kedvezményezettje.

A Vasasért Egyesület megalakulásá-
tól gyógymódokat keres a helyi mű-
velődési, szociális, egészségügyi 
gondok orvoslására. A diagnózis is-
mert, a terápiás lehetőségek alkal-
mazásának finanszírozása a köztu-
dott gazdasági körülmények között 
csak pályázati úton lehetséges. Így 
vállalkoztunk a tavaly májusban vé-
get ért TÁMOP-os pályázatunkra. A 
felhasznált 34 milló forint célszerin-
ti és korrekt felhasználásáról bárki 
meggyőződhet az NFÜ http://www.
nfu.hu/content/58 linkre kattintva 
(majd az NSRK fejlesztési program-
fület kiválasztva a legördülő menü-
ben, és a pályázónál a vasasért-ra 
rákeresve). Még a folyamat közben 
2011. november 14-én sajnos a la-
kosság igen csekély érdeklődése 
mellett, nyílt napot tartottunk, 
melynek fő témája a pályázati forrás 
felhasználása volt.  Azóta közel 20 
pályázatot írtunk meg kb.2400 mun-
kaórában, melyek sorsa még nem 
dőlt el. Közöttük volt az Építő kö-
zösségek a családokért című TÁ-
MOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-

mú is. Ezt a pályázatunkat 2012. 03. 
28-án elutasították, az elutasítás 
alapjául szolgáló értékelést szakma-
ilag méltánytalannak tartottuk, 
ezért az elutasító döntést megfel-
lebbeztük. Ennek eredményekép-
pen tavaly december 4-én kedvező 
döntés született – és idén február 
21-én szervezetünk részéről aláír-
tuk a támogatási szerződést. A pro-
jekt 2013 áprilisában indul 
29.236.607 forint uniós támogatás-
sal, tartalmáról korábbi számaink-
ban már hírt adtunk, ingyenes 
programjainkra folyamatosan invi-
táljuk Önöket e lap hasábjain. A 
több 10 millió forintos projekttá-
mogatások hallatán gondolhat-
nánk, hogy az egyesület által mű-
ködtetett Művelődési Házak 
fenntartása egyenletesen megol-
dott. Sajnos ez félreértés. Ezekből 
az összegekből a rezsiköltségek, a 
szükséges karbantartások, átalakí-
tások nem finanszírozhatóak! Sőt! 
Bizonyos tevékenységek folytatása 
a támogatott tevékenységi idősza-
kon túl saját költségünkön is köte-

lezettségünk! A házak fenntartásá-
nak pályázati úton nem 
finanszírozható költségeit a csekély 
önkormányzati „normatív” támo-
gatásból és a még csekélyebb bérle-
ti díjakból fedezzük. Lezárt és fo-
lyamatban lévő projektjeinkről 
személyesen, vagy honlapunkon 
http://www.kobeko.hu készen ál-
lunk , hogy bárki számára átlátható, 
világos, friss adatokkal szolgáljunk 
a felhasznált támogatásainkról. 
Emellett idén és jövőre is ren-
dezünk nyílt napokat, ahol tiszte-
lettel várjuk a kétkedőket, kérdező-
ket. Jöjjenek bátran és kérdezzenek, 
mert választ kapnak minden felme-
rülő kérdésükre, várjuk továbbá öt-
leteiket, javaslataikat arra vonatko-
zóan, hogy a feltámasztott 
pályázatot hogyan lehet egészsége-
sen életben tartani.

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnök

A sírból visszahozott pályázat
– Építő közösségek a családokért!

Könnyebb megelőzni, mint helyrehozni!
Igen, az egészségünkről van szó. 
Magyarországon népbetegségnek 
számítanak a szív és érrendszeri va-
lamint a mozgásszervi, megbetege-
dések melyek a magyarok az európai 
átlaghoz képest jelentős korai halá-
lozásának fő okai is. Sok honfitár-
sunk még közöttünk lenne, ha pár 
percet szán önmagára és egyszerű, 

fájdalommentes szűrővizsgálatokon 
részt vett volna.  Érdemes tudnunk, 
hogy a lelki és testi folyamatok szo-
ros összefüggésben állnak egymás-
sal, tehát a megelőzés sem képzelhe-
tő el mindkét folyamat figyelembe 
vétele nélkül. Áprilisban megvaló-
suló EGÉSZSÉGNAPUNKON in-
teraktív formában szó lesz, a pszi-

choszociális kockázatokról, a lélek 
és test kapcsolatáról, alternatív meg-
előzési módszerekről és a hozzánk 
bizalommal fordulók INGYENES 
szűrővizsgálatok segítségével képet 
kaphatnak általános egészségi álla-
potukról. 

Taar Ilona
Berényiné Simon Andrea
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ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK A CSALÁDOKÉRT

ÉREZD JÓL MAGAD ÉS FEJLESZD GYERMEKEDET!

Jóllétünk erőforrásai az egészségünk, 
családunk és a megélhetést biztosító 
munkánk. Bármelyikük kerül ve-
szélybe, az válságot okoz, ezért is ele-
mi érdekünk óvni, védeni, megőrizni 
ezen értékeinket amennyire csak le-
hetséges. A Vasasért Egyesület TÁ-
MOP-5.5.1.B-11/2 „Építő közösségek 
a családokért” címmel pályázatot 

nyert, melynek keretében ingyenesen 
vehet igénybe olyan szolgáltatásokat 
melyek az Ön hétköznapi problémái-
ból kivezető utat jelentenek. Gyakor-
lati tanácsokat kap hiteles előadóktól 
a párkapcsolattól a szülésen és gyer-
meknevelésen át, a békés családi éle-
tig! Választ kap egészséggel, megélhe-
téssel, öngondoskodással kapcsolatos 

kérdéseire. A programokra jelentkez-
ni lehet, ill. bővebb információk 
http://kobeko.hu/ Vasasért Egyesület, 
Kossuth Művelődési Házban (7691 
Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.), a 
337-838 telefonszámon.

Dahn Nóra szakmai vezető
Vasasért Egyesület

Kossuth Művelődési Ház

Bizonyított, hogy a gyermek értelmi, érzelmi fejlettségének kul-
csát az élet első három évének tapasztalatai adják. Baba-mama 
klubunkban olyan fogásokra teszel szert, melyekkel gyermeke-
det fejlesztheted, miközben még jól is szórakoztok. Szó lesz töb-
bek között a fejlődési szakaszokról, a személyiség alakulását be-
folyásoló tényezőkről, a gyermek helyzetéről a családon belül, a 
szeretet kapcsolat hatásairól, és természetesen arról, hogy milyen 
érzés anyának lenni. Megbeszéljük a csoport tagjai által hozott 
aktuális kérdéseket, megosztjuk tapasz talatainkat miközben a 

kicsik a játszósarokban biztonságban vannak.  A foglalkozásokat 
gyakorlott szakemberek vezetik, akik maguk is anyukák. A prog-
ramokra jelentkezni lehet, ill. bővebb információk http://kobeko.
hu/ Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Házban (7691 
Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.), a 337-838 telefonszámon. 
Szeretettel várunk legyen a gyermeked még pocaklakó, vagy már 
majdnem óvodás. Tapasztald meg, mennyi örömet nyújt nektek 
ez a program és mellette észrevétlenül tanultok, fejlődtök. 

Dahn Nóra szakmai vezető
Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház

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

Teaház (játszóház és gyermekfelügyelet):
A foglalkozások alatt a gyerekeknek szakszerű felügyeletet biztosítunk.

Érdeklődni: Nagy Emese önkéntes és szakmai koordinátornál. Tel.: 72 337 838 
Bővebb információ: www.kobeko.hu; Kossuth Művelődési Ház (7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)

Meghívó
A Vasasi Bányász Nyugdíjas Szak-
szervezet értesíti tagságát, hogy 
2013. március 21-én - csütörtökön 
- 14.30 órakor a vasasi bányászott-
honban taggyűlést tart.

A tagság megjelenésére számít-
va kíván  Jó Szerencsét:

a Vezetőség

Nőnapi meghívó!
A Vasasi Szent Borbála Egyesület március 9-én 15-óra-
kor a Berze Nagy János Műv. házban Nőnapi ünnepséget 
rendez. Az ünnepi műsort a Berze Nagy János Népdalkar, 
vezényel: Mesterné Strausz Emőke és a Vasasi Bányász 
Fúvószenekar, vezényel: Gotthard Imre szolgáltatja.

Mindenkit sok szeretettel várunk.
Vasasi Szent Borbála Egyesület

A Vasasért Egyesület,
mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 azonosítási 

számú, „A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése” tárgyú 

„Építő közösségek a családokért” c. pályázat
kedvezményezettje.
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A Pécs Hird Polgárőr 
Egyesület 2013. ja-
nuár és február hó-
napja sajnos ese-
ménydús volt, ahol 

több ügyben intézkedniük kellett pol-
gárőreinknek.Eljártunk tettenéréses 
falopás alkalmával, hajléktalan pol-
gártársunkkal szembeni intézkedés-
sel, természetesen az események sza-
bályos intézkedése végett a rendőrség 
támogatását is igénybe véve. Február 
15.-én segítséget nyújtottunk a ren-
dőrségnek a 6-os úti kamion baleset 
színhelyén egész nap hét fővel. Betö-
réses riasztásra kivonult 6 fő február 
18.-án a Tömörkény utcába ahova 
megint több mint egy órával később 
értesítettek bennünket.  Kérjük Önö-

ket!  Ne engedjenek idegeneket laká-
saikba, udvaraikba. Legyenek minden 
idegennel szemben bizalmatlanok. 
Tartsák zárva ajtóikat, kiskapuikat 
nappal is. Mert sajnos besurranó tol-
vajok és betörők járják utcáinkat csak 
az alkalomra lesve. Ha idegeneket lát-
nak  környezetükben akik lehet, hogy 
a helyzetet mérik fel, jelezzék ügye-
letünkre. Köszönjük a lakóság egyre 
nagyobb bizalmát felénk, melyet to-
vábbra is becsületes szolgálattal, és se-
gítséggel fogunk honorálni.  Ezennel 
is kérünk minden hirdi lakost, hogy 
esemény észrevételekor a bejelentést 
azonnal tegyék meg a Polgárőrség 
folyamatos ügyeleti 06 20  388-
8679 telefonszámára, hogy időben 
tudjunk intézkedni. Kérjük anyagi 

támogatásukat is aki teheti, mert saj-
nos a sok szolgálat és járőrözés a sa-
játgépjárművek használata minden 
polgárőrnek személyes kiadása. Kér-
jük segítségüket, együttműködésüket 
lopások, betörések, rendbontások, 
megelőzése érdekében továbbra is.                                                                                                               
Vegyék igénybe minden Csütörtökön 
1700-tól 1900-ig  tartó fogadóóránkat 
a Hirdi u. 18. /Vasútállomás/ iro-
dánkban.

Vezetőség

Hirdi Polgárőrség hírei

Februárban Vasason a polgárőrök 220 órát töltöttek 
szolgálattal. Nagyon s ok családdal jó kapcsolatot sike-
rült kialakítani. Ők is segítenek bennünket informáci-
óval, személyleírásokat adnak, rendszámot felírnak.  
Segítséget kérnek, ha félnek, hisz egyre fertőzöttebb a 
környezetünk. Sok esetben polgárőreink plusz órákat 
vállalnak, hogy minél hatékonyabbak legyünk.

Most van az adóbevallás ideje, az elő-
ző számban már megjelent ugyan az 
adószámunk, de tévesen! 
PÉCS KELETI VÁROSRÉSZ POLGÁRŐR EGYESÜLET
18218697-1-02

Köszönjük segítségüket! 
Vezetőség

Vasasi Polgárőrség hírei

Az élet  legizgalmasabb kérdéseire  ke-
ressük a választ !

Ki vagyok én? Honnan hová tar-
tok? Mi szerepem a világban? Hogyan 
lehetek boldog?

Ha érdekelnek a válaszok csatlakozz 
hozzánk és fedezzük fel együtt  önma-
gunkat!

Biztosítalak, ha megismerjük és meg-
értjük a belső működésünket, csodálatos, 
rendezett és reményteljes világ tárul fel!

A Napüdvözlet Egészségmegőrző és 
Életmód Egyesület tavaszi kezdéssel 
önismereti és meditációs klubot indít, 
mely önsegítő csoportként fog működni.

Kötetlen beszélgetések során megta-
nulunk önmagunk és mások számára 
megnyílni, megfogalmazni az érzésein-
ket, felismerni a bennünk munkáló mo-
tivációkat. Mindezekben szakember (Ta-

kács Bálint fiatal pszichológus) segít 
majd bennünket megfelelő ismeretek 
átadásával és játékos tréningekkel. A 
minket érő napi feszültségeket és stresszt 
relaxációval és irányított meditációval 
oldjuk majd fel, melyeket jógaoktató 
(Szőts Rózsa) és kineziológus coach (élet-
vezetési tanácsadó )termé szetgyógyász 
(Batánovics Angéla) vezet majd.

Terv szerint 2 heti rendszerességgel 
találkozunk kb.2-4 óra időkeretben, az 
időpontot pedig a jelentkezők lehetősé-
geinek ismeretében alakítjuk ki.

Aki szívesen részt venne a csoportban, 
annak várjuk a jelentkezését a 
06/30/603-6507-es telefonon, március 
15 ig. Azok is telefonáljanak, akik bi-
zonytalanok, vagy további információkat 
szeretnének a döntéséhez.

Szőts Rózsa

ÖNISMERETI KLUBOT INDÍTUNK!!! FOGADÓÓRA

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2013. március 18-án (hétfőn)
FOGADÓÓRÁT TART

Hirden
1600  órától 1700  óráig 

a Harangláb utcai faluházban,
Somogyban

1715  órától 1815  óráig
a részönkormányzat irodájában 

(Búzakalász u. 3.), és
Vasason

1830  órától 1930  óráig 
a Berze Nagy János
művelődési házban.
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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: Oldalan-
ként – 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-ma-
iles átküldésre/: 250 Ft; Kép utánszerkesztése + 50 Ft. Internet használat: Könyvtártagoknak napi 1 óra ingye-
nes!150 Ft/óra. Géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 100 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digitalizálása: begé-
pelése 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

Újra és újra Wass Albert felolvasás!
Február 15-én este hattól-más-
nap, 16-án este hétig Pécs-So-
mogyban a Kossuth Művelődési 
házban a Tegyünk Egymásért és a 
„Napüdvözlet” Egészségmegőrző 
Egyesület szervezésében immár 
másodszor csatlakoztunk a Wass 

Albert emlékére életre hívott felolvasás-maratonhoz.
Irodalmi kalandtúra a lélek mélyére- így hirdettük meg a 

rendezvényt- és valóban a résztvevők különleges utazást te-
hettek az író műveinek nyomán az emberség, a becsület, az 
Isten és hazaszeretet, a természet és a mesék birodalmába.

A nyitást követően a Berze Nagy János népdalkar köz-
reműködésével csendült fel a magyar és a székely himnusz, 
majd felolvasásra került a szervezők köszöntője egy időben 
itt, és mind a negyven csatlakozó településen egyaránt. 

Az emelkedett hangulatú nyitást követően kezdetét vet-
te a felolvasás. Felváltva ültek ki az olvasó asztalhoz a je-
lentkezők és osztották meg a hallgatósággal az általuk ki-
választott regényrészleteket, verseket, meséket, beszédeket 
és esszéket. A felolvasókból hamar elmúlt a kezdeti feszé-
lyezettség, és aki tehette szívesen vállalkozott újra és újra, 
hogy további gondolatokat, megéléseket osszon meg a 
hallgatósággal. 

Rendezvényünknek összesen hetvenkét látogatója és 
felolvasója volt. Elsősorban a három helyi településről So-
mogyból, Vasasról és Hirdről érkeztek, de Pécsről, Orfű-
ről is többen jöttek olvasni. Az első nap estéjén a progra-
mot az Ősforrás zenei műhely fellépése színesítette, ők 
Gyűrűfűről érkeztek közénk és moldvai, gyimesi dalokat 
hoztak. Felejthetetlen előadásukban őseink zenei világát 
idézték meg „átitatva lelkük mai hangjaival”. Éjfél körül 
megnéztük az író utolsó éveiben készített dokumen-
tumfilmet, majd folytatódott a felolvasás. Az éjszakában 
kicsit megcsappant a résztvevők száma, de többen kitar-
tottak a szervezőkkel reggelig. A másnap délelőtt a gyere-

keké volt. Egy teljes másodikos osztály jött el Pécsről kö-
zénk és olvasott kitartóan az erdők és tavak meséiből. 
Délután a Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Iro-
dalmi Köre adott lelket gyönyörködtető két órás műsort 
Wass Albert verseiből és legismertebb regényéből a Fun-
tineli boszorkányból. Műsorukat Vókó János nyugdíjas c. 

igazgató úr állította össze. Aztán ismét folytattuk a felol-
vasást és úgy belemerültünk, hogy még rá is húztunk egy 
kicsit a 25 órára. A többi településsel közös zárást követő-
en még maradtunk, mert annyi gondolat, mondani és ol-
vasni való maradt bennünk, melyeket muszáj volt meg-
osztanunk egymással. A megnyitóra nem tudott eljönni, 
de örömünkre a zárás előtt betoppant körünkbe dr. Hop-
pál Péter, aki maga is lelkes rajongója az írónak és az utol-
só órákat velünk töltötte a zárásig. Érdekesség, hogy orfűi 
látogatóink egyike igazi kuriózumot, 1959-ben kiadott 
Funtineli boszorkányt hozott magával. A legnépszerűbb a 
felolvasók körében az idén is az író székely humort meg-
csillogtató művei voltak, de hallhattunk a beszédeiből, 
esszéiből és kevésbé ismert regényeiből filozófikus mély-
ségű gondolatokat is. Köszönet a résztvevőknek, hogy je-
lenlétükkel, aktív közreműködésükkel megtisztelték az író 
emlékét. Jövőre újra várjuk őket és azokat is, akik most 
ugyan nem voltak velünk, de szeretik, tisztelik a tiszta ma-
gyar lélek íróóriását.

Szőts Rózsa 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZATA A 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 .............................................................................18218697-1-02

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
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet, a hónap első és harmadik 
vasárnapján 10 órakor gyermekfoglalkozás

Evangélikus Istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 11.00-kor Isten-
tisztelet:

Március 10. Böjt 4. vasárnapja
Március 24. Virágvasárnap
Március 29. Nagypéntek
Március 31. Húsvétvasárnap

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (03.10.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (03.17.) 11.00 mise 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (03.24.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

márciusi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Mivel 2012. aug. 01-től egyházközségeink területe 5 faluval megnövekedett, a nagyheti szertar-
tások Igeliturgia tartók bevonásával lesznek megtartva!

A következőkben egy tervezetet olvashatnak kedves híveink a szertartások időpontjáról. Az 
esetleges változások miatt, kérjük fi gyelmesen olvassák el templomaink hirdetéseit is! A nagy-
heti szertartásokra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket!

Kövesi Ferenc plébános

Nagyheti szertartások(tervezet)
Somogy Vasas Hird

Nagycsütörtök 
(03. 28. )

Virrasztás
17.00

Liturgia, 
virrasz tás 

16.00

Mise,
virrasztás 

17.00
Nagypéntek (03. 29. )
Szigorú böjti nap 15.00 16.00 mise 17.00

Nagyszombat (03. 30.)
Húsvéti Vigília

14.30
Liturgia

14.30
Mise

16.00
Mise

Húsvétvasárnap (03. 31)
Urunk Feltámadása –

11.30
Mise

08.30
Mise

Húsvéthétfő (04. 01)
9.45
Mise –

08.30
Liturgia

A keresztyénség legnagyobb ün-
nepe: Krisztus feltámadását ünne-
peljük ekkor. Sok helyen a hajnalt 

egy magas hegyről várják énekkel, 
imával. A katolikus egyház már 
szombaton este körmenettel ad há-
lát Istennek, hogy kihozta Megvál-
tónkat a sírból.

De nem árt tudni, hogy nem csak 
mi ünnepeljük ezt a napot, hanem 
a zsidóság is. – Ezért volt olyan sür-
gős Jézus megfeszítése, hogy még 
az ünnep előtt megtörténjen. –

Az egyiptomi kivonulás ese-
ménytörténetére emlékeztető zsidó 
ünnep a peszah. Az ókori Izraelben 
a Szentély fennállásáig (Kr.e. 70) 
zarándokünnep volt, ekkor az or-
szág lakói kötelezően Jeruzsálem-
be vonultak. (Jézus is már 12 éves 
korában) Az ünnep két részből állt. 
Niszán (az első tavaszi hónap) 14-
én volt a pászka ünnepe, az egyip-
tomi tízedik csapástól való meg-
menekülésre emlékezve.

Ezt követte a kovásztalan kenyér 
hétnapos ünnepe, melynek első 
napja a csodálatos egyiptomi kivo-
nulásra, a hetedik pedig a Sás-ten-
geren való átkelésre emlékeztet.

Miután az Ószövetség leírása sze-
rint a kivonulás éjszaka történt, az 
ünnep előestéjén tartják meg a szé-
der estét. Ezen az estén fogyasztják 
el ma is, családi körben a vacsorát: 
kovásztalan kenyeret, keserűfüvet 
(tormát), és a bárányt. A vacsora, 

tojással kezdődik és csemegével fe-
jeződik be. Közben a családfő elbe-
széli a kivonulás történetét.

Sokan állítják, hogy az utolsó 
vacsora – nagycsütörtökön – egy 
korabeli széder-este leírása. Tehát 
Jézus is megünnepelte a peszah-ot.

Húsvéthoz számtalan népszokás 
is csatlakozik: tojásfestés, locsolás, 
stb. De a legfontosabb, hogy Jézus 
megtörte a halál erejét. A pápa a vi-
lág minden nyelvén elmondja ilyen-
kor: Krisztus feltámadt! Halleluja!

Az ortodox egyházban a hívek is 
ezzel a mondattal köszöntik egy-
mást húsvét reggelén, amire a vá-
lasz: Bizony, feltámadt! Erdélyből 
ideszármazott testvérünk felelete 
az igazi, húsvéti hitvallás: „Hiszem, 
hogy feltámadt!”

Bárcsak nagyon sokan monda-
nák el 2013 húsvétján is:

Hiszem, hogy feltámadt!
Korcsmárné Weyse Klára

Húsvét
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S P O R T H Í R E K

Ezüstérmes 
a Bányász!

2012.01.19-én a szentlőrinci csar-
nokban került lebonyolításra hat 
csapat részvételével a TÉLI kupa.

Ezen a meghívásos tornán a BÁ-
NYÁSZ TC kispályás labdarúgó 
csapata is képviseltette magát. 

Immár ötödik alkalommal vet-
tünk részt eme eseményen. Kiéle-
zett és izgalmas mérkőzéseket vív-
tunk jól felkészített ellenfeleinkkel 
szemben.

Lelkes és a végsőkig küzdő kis 
csapatunk az egész torna során ki-

tűnően szerepelt, meccsről meccsre 
jobb játékot produkálva.

Az útólsó, döntő mérkőzés is igen 
sok izgalmat hozott. A kupa sorsát 
végül a büntetőpárbaj döntötte el. 
Ezeket  az ellenfél nyugodtabban és 
higgadtabban értékesítette, így ne-
künk meg kellett elégednünk ezút-
tal  a második hellyel. 

Az ezüstérmes csapat névsora:
Veres Zsolt, Kordé Csaba, Schmidt 
Csaba, Kanizsa Tivadar, Bátor Nor-
bert, Sipos Zsolt, Schneider Zsolt, 
Róth Norbert, Szegvári Péter

A képről hiányzik: Vörösvári Fe-
renc technikai vezető

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

A múlt havi rejtvény megfejtése: A hirdi 
katolikus templom a Szővőgyár utcából 
fotózva. A szerencsés nyertes:  Kungl Já-
nos, hirdi lakos olvasó. Nyereményét a 
gyógyszertárban veheti át.

Pro Christ műhol das közvetítésű 
evangelizációs alkalmat rendezünk 

gyülekezetünkben 
2013. március 4-11 között.

Az igehirdető Ulrich Parzany német-
országi evangélikus evangélista
A 2013-as év estéinek témái:
1. Hol találjuk a boldogságot?
2. Mennyi biztonsági háló kell?
3. Mi köze van a pénznek a hithez?
4. Mi segít, ha a szenvedés 

megkeserít?

5. Enyém, tiéd, senkié - kinek az Istene?
6. Mitől értékesek az értékeink?
7. Mi történik, ha meghal a szeretet?
8. Eltékozoljuk a jövőt?
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
A rendezvények minden este 18 órakor kezdőd-
nek a somogyi Csap utcai Baptista imaházban.

Tóth Zoltán - baptista lelkész

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók! Sok szeretettel várjuk 
önöket tavaszi, nagy ruhavásárunkra!

Helyszín:
Pécs-Somogyi Baptista Imaház

Csap u. 10-12.
Időpont:

2013 március 19:    9-18-ig
2013 március 20:    9-17-ig
Gyermek, női, férfiruhák 

nagy választékban!
100 Ft/db.

Kérjük rendelkezzen jövedelem adójá-
nak második 1%-ról! Pécs-Somogyi 
Reménység Közhasznú Alapítvány

Kedvezményezett adószáma: 
18330340-1-02

Számlaszáma: 
12072507-00166175-00100001

Köszönjük azok támogatását,
akik tavaly minket választottak.

A befolyt összeggel gyülekezetünk
bábcsoportját támogatta! 

S P O R T H Í R E K

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
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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

 ABLAKCSERE akció
Hőszigetelt 6 kamrás műanyag 
ablakok gyártása, forgalmazása, 

szakszerű beépítése, 20 éves 
nemzet közi tapasztalattal.

 INGYENES szaktanácsadás, 
árajánlat.

Hőszigetelt biztonsági bejárati 
ajtók nagy választékban!
Redőnyök, szúnyoghálók

 06-30-997-6521, 06-30-713-1199

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

Méz akció:
Akác: 1500 Ft/kg, hárs: 1500 Ft/kg,

repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 
1200 Ft/kg Schweitzer Antal,

Vasas, Berkenyés u. 32.
/focipálya felé/

06-72-337-034 , 06-30-9392-842

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

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


