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Mindenki sokáig szeretne élni, de a 
40 év fölöttiek sokszor azt is hozzáte-
szik: csak akkor, ha egészséges, mun-
kaképes, önellátásra képes leszek!

Magyarországon, hála a gyerekor-
vosi-védőnői-iskolaorvosi hálózat-
nak, a gyerekek, 20 év alatti fiatalok 
egészségi állapota elég jó. De utána, 
mikor már mindenkinek magának 
kellene törődnie az egészségével, ka-
tasztrofálisan romlik a helyzet. Ki 
gondolná, hogy a középkorú lakos-
ság halálozási mutatói az afrikai or-
szágokéval vannak egy szinten? Pe-
dig ez a szomorú igazság!

Ahhoz, hogy egészségesek marad-
junk idősebb korunkban is, már fia-
talon úgy kell élnünk, hogy megelőz-
zük a megelőzhető bajokat. Ez nem 
igényel sem különleges felszerelést, 

sem sok pénzt, csak odafigyelést. Hi-
szen napi fél óra sétát mindenki 
megengedhet magának, és ha NEM 
eszünk csipszet, NEM iszunk cukros 
üdítőt, alkoholt, NEM dohányzunk, 
az se kerül egy fillérbe sem. Ilyen ké-
zenfekvő, apró dolgokból tevődik 
össze az egészséges élet, mégis, úgy 
látszik, sokan nem tudatosítják ezt 
magukban.

Ezért kell minél többször felhívni 
ilyesmikre a figyelmet, ez a célja a 
Vasasért Egyesület által elnyert Építő 
közösségek a családokért című TÁ-
MOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjének keretében 2013. április 
20-án megrendezésre kerülő vasasi 
egészségnapnak is. A rendezvény 
reggel 9 órától 15 óráig tart a Berze 
Nagy János Kultúrházban.

Az első lépés a tudatos egészségvé-
delem érdekében, hogy tisztában le-
gyünk a jelenlegi állapotunknak, 
ezért lesz ingyenes vérnyomás- vér-
cukor- súly, testzsír mérés, testtö-
meg-index számítás, önkéntesen ki-
tölthető kérdőívek. Ezekre a nap 
folyamán bármikor lehet jelentkezni. 
A helyes táplálkozásról, mozgásról, 
gyógytornáról, stresszhelyzetek ke-
zeléséről az adott téma hiteles szak-
emberei fognak előadásokat tartani, 
filmet vetíteni. Közben lehet egészsé-
ges ételeket, házi magos kenyeret, 
mézet, sajtot kóstolni, sőt 5 fő sze-
rencsés résztvevő 20 perc masszíro-
zást is nyer!

A pontos programokról szóróla-
pokon, plakátokon tájékozódhatnak 
hamarosan mindenkit szeretettel vá-
runk!

Taar Ilona
Berényiné Simon Andrea

Nyert a Kulturkohó!
A TÁMOP Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában c. programban a 
Vasasért Egyesület TÁMOP- 
3.2.13- 12/1-2012-0380. sz. KULTUR-
KOHÓ című pályázata 23.851748,- 
Ft támogatást nyert el.

Az örömteli értesítés a márciusi 
szám lapzárta után, 2013. március 1-én 
érkezett. Nagyszerű lehetőség, hiszen 
ráépülve a jelenlegi családi pályáza-
tunkra kellő folytatása lesz a tavaly má-
jusban véget ért pályázatnak. Ezt a 3-3 
helyi iskolával és óvodával közös mun-
kában valósítjuk meg, kiegészülve az 
Abaligeti Általános Iskolával.

A pályázat keretében a helyi iskolák, 
ovik a „kultúrházzal” együtt működve 
viszik el a gyerekeket táborokba, tarta-
nak különféle szakköröket, versenye-
ket, vetél ke dő ket és foglalkozásokat. 
Csak felsorolva ezeket, heti szakkörök: 
dráma szakkör, okosító mozgás, me-
selámpa, kreatív képesség kibontakoz-
tató műhely, mural, négy évszak, 
énem-képe, komplex kompeten-
cia-fejlesztés, élet küszöbén, manó-vár. 
havi szakkörök: barangoló a termé-
szetben és lokálpatrióta szakkör.

így éltek itt címmel lesz tehetség-
gondozás is. témanapok, témahetek a 
következőkben: családok napja, Már-
ton- napi felvonulás, adventi készülő-
dés, világlátás, állatok világnapja, in-

tegrált öko-, hagyományőrző- és él-
ménytábor, hagyományőrző tábor. a 
vetélkedőkből sem lesz hiány, mert 
rendezünk: földrajz emlékversenyt, 
szavalóversenyt és mesemondó ver-
senyt is.

A programok várhatóan 2013 má-
jusában kezdődnek és egy évig tarta-
nak majd. Természetesen következő 
számunkban további információkkal 
szolgálunk, de addig is készüljön ki-
csi-nagy, mert mozgalmas, esemény-
dús nyarunk, évünk lesz.

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnök

Kincsünk az egészség

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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       EBOLTÁS 
Az ebek összevezetett oltásának helyszínei és időpontjai:
Április 15. hétfő  15.30-17.00-ig   Vasas- Tűzoltószertár
Április 16. kedd  15.30-17.00-ig  Somogy- Mázsaház
Április 17. szerda 16.00-17.00-ig  Hird-Alsóbolt
Április 18. csütörtök 16.00-17.00-ig  Hird-Gázcseretelep
Április 19. péntek  15.30-17.00-ig   Vasas- Tűzoltószertár

Eboltás díja:   3500 Ft  Féregtelenítés (tabletta): 200 Ft/10kg
Chip berakás:   3500Ft   Háznál oltás:    4500 Ft
Oltási könyv pótlása:  500 Ft  Háznál chip berakás:   4000 Ft
     (Időpont egyeztetés telefonon.)

2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008.  (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:

„Veszettség ellen csak chippel megjelölt eb oltható.”

Dr. Hartung István
7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 32.
Tel.: 72/267-257; Mobil: +3630/ 9478-949
Rendelés: H-P 18-20-ig

Iskolai Közösségi 
Szolgálat

Élményszintű közösségi szolgálatra 
várunk elsősorban somogyi, vasasi 
és hirdi középiskolásokat: közös-
ségépítésre, családi-, kulturális-, és 
sportrendezvények szervezésére, 
karitatív tevékenységekre. Amit 
kapsz: jó fej csapat, önismeret, 
 kreativitásfejlesztés, mentorálás. 
További információ:
Nagy Emese 
önkéntes és szakmai koordinátor
Vasasért Egyesület, Kossuth Műv. Ház 
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: 06 72 337 838
E-mail: nemeset@kobeko.hu   
Web: www.kobeko.hu

Nőnapi szerenád a „Jószerencsét” asszonyklubnak
Március 8-án délután fergeteges, jó hangulatú nőnapot 
tartottak nekünk a Bányászzenekar tagjai a Berze Nagy 
János művelődési ház előtt tartott műsorukkal.

A zenekar szerény, rögtönzött megvendégelését kö-
vetően, mi, asszonyok, igazi meglepetésként egy-egy 
szál virágot is kaptunk a zenekartól. Ez az esemény 
amolyan civil-civil összefogás volt, előzetes szervezke-
dés nélkül, de természetesen szívesen vennénk, ha 
mindez egy hagyományteremtő első akció lenne! Igazi 
öröm volt, hogy nekünk muzsikáltak! Hálás köszönet a 
zenekar minden tagjának!

Szívből üzenjük: Jövőre veletek ugyanitt!
Kissné Hering Irén, klubvezető

Berze Nagy János népdalkar hírei
2013-ban is aktívan működik a Berze Nagy János nép-
dalkar. Számos felkérésnek teszünk eleget, és a lehető 
legtöbb fellépést elvállaljuk, hogy hírét vigyük kedves 
kis falunknak. Örömmel fogadjuk más falvak érdeklő-
dését is kórusunk iránt. 

Az elmúlt évben is sok helyen fellépett énekkarunk, 
csak néhányat említenék ezek közül:
– Komlón a színházban
– Kozármislenyben
– Szederkényi templomban, és még számos közeli 

helyen.
2013-as fellépéseink, eredményeink:
Február 23-án részt vettünk a Pécsváradon megrende-
zett Ki Mit Tud-on, ahol továbbjutottunk a harkányi 
középdöntőbe. Április 10-én lépünk színpadra. Ez-

úton is szeretnénk köszönetet mondani a Vasasért 
Egyesületnek, akik teljes összegben finanszírozzák a 
nevezési díjunkat.

Március 9-én a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 
adott otthont „Három megye” találkozójának, ahol 
szintén nagy sikerrel szerepelt énekkarunk. Dicséretek-
kel, elismerésekkel és egy szép oklevéllel tértünk haza.

Március 15-én a zord idő ellenére, a somogyi Kos-
suth Művelődési házban szívmelengető műsort ad-
tunk a Kulturális  Egyesület irodalmi körének tagjaival 
és vezetőivel. 

Ha Önök is szeretnének kultúránk részévé válni, 
akkor kövessék tevékenységünket, és ha tehetik tisztel-
jenek meg jelenlétükkel.

Mesterné Strausz Emőke
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A vasasi iskolában már túl vagyunk a téli programokon, 
betegségeken, és már nagyon várjuk a tavaszt!

Sok izgalmat okozott a 8. osztályosoknak a felvételire 
való készülés, és maga a felvételi megírása. Tanulóink jól 
szerepeltek, összességében elmondható, hogy országos 
átlag feletti eredményeket hoztak. Van olyan tanulónk is, 
akit jó eredménye miatt felvételi vizsga nélkül vettek fel 
az egyik neves pécsi gimnáziumba. Jó érzéssel tölt el ben-
nünket az is, amikor megkapjuk a tavalyi nyolcadikosok 
eredményeit, és azt látjuk, hogy volt tanítványaink fel tud-
ják venni a versenyt a többiekkel. 

Elmúltak a farsangi bálok, amelyek időpontjai ebben 
az évben a böjti időszakba csúsztak. Ennek az volt az oka, 
hogy el kellett halasztanunk a farsangot két héttel, mert 
a fertőző betegségek miatt majdnem elfogytak a tanulók 
és a tanárok is az iskolából. Tukacs Anita tanárnő fer-
geteges nyitótáncot tanított be a nagyrészt nyolcadikos 
és a néhány hetedikes tanulónak. A lányok csodaszép 
ruhákban, a fi úk elegánsan és mindannyian rendkívül 

fegyelmezetten, összehangoltan táncoltak. Nagy élmény 
volt látni őket! Köszönjük! Persze a farsangi bál legizgal-
masabb része a bálkirály és bálkirálynő választás. Ebben 
az évben legtöbb szavazatot a diákoktól Messzinger Ma-
riann és Kliebert Bence kapta, utánuk következett Sípos 
Fanni és Tornai Benjámin, majd harmadikként Nagy 
Alexa és Tóth Erik is dobogós lett. Gratulálunk nekik!

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfor-
dulója alkalmából a vasasi iskolában egy szép és felemelő 
műsort adtak a 7. és 8. osztályos tanulóink. Köszönjük a 
munkájukat! 

Ilyenkor téli álmot alszik a természet, de szerencsére 
nem ez volt a jellemző a mi diákjainkra, akiknek kiváló 
sporteredményekkel sikerült megdobogtatniuk a vasasi-
ak szívét. Tornászaink teljesítményeire nagyon büszkék 
vagyunk, ugyanis egészen az országos döntőig jutottak, 
ahol 9. helyezettek lettek! Ez úgy kezdődött, hogy a vá-
rosi döntőn a vasasi tornászok I. helyezést értek el az I-II. 
korcsoportos csapatversenyben. A győztes csapat tagjai: 
Pápai Ferenc, Pohl Dominik, Hollósi Barnabás, Benkő 

Sándor, Pohl Tamás, Ábel Donáth, Bálint Gergő, Zsagár 
Patrik, Felhoff er Rajmund.

Kiváló egyéni eredmények is születtek: Az I. korcso-
portos egyéni versenyben Ábel Donáth 1., Bálint Gergő 
2., Pohl Dominik 3., Hollósi Barnabás 5. helyezést ért el. 
A II. korcsoportos egyéni versenyben Felhoff er Rajmund 
ezüstérmes lett. A III. korcsoportos egyéni versenyben 
Korom Norbert 1., Engelsbach Balázs 2. és Bárhoff  Do-
minik 3. lett. Ezt olvasva mindenkiben felmerül az a kér-
dés, hogy hagytak-e érmet tanulóink más iskolának is, 
vagy mindet a vasasiak hozták el?Ügyesek voltak a fi úk! 

Két hét múlva jött a megyei döntő, ahol az I-II. kor-
csoportos fi úcsapatunk ezüstérmes lett. Egyéniben Pohl 
Tamás 2., Ábel Donáth 4., Felhoff er Rajmund 5. helye-
zést ért el. III-IV. korcsoportos fi úk egyéniben indultak, 
és nyolcadikosok ellen versenyeztek: Bárhoff  Dominik 
7., Korom Norbert 6., Engelsbach Balázs 5. lett.

A megyei verseny után az országos elődöntő követke-
zett. Itt iskolánk I-II. korcsoportos csapata összetettben 
újra ezüstérmet szerzett! Csapattagok voltak: Benkő Sán-
dor, Bálint Gergő, Ábel Donáth, Pohl Tamás, Felhoff er 
Rajmund, Zsagár Patrik. Egyéni összetettben bronzérmet 
szerzett Pohl Tamás, míg Felhoff er Rajmund 6. lett. Ug-
rásban a csapat tagjai nyakába aranyérmet, míg gyűrűn 
ezüstérmet, talajon pedig bronzérmet akasztottak. Ezek 
az eredmények lehetővé tették, hogy újra az országos dön-
tőben szerepelhettünk, amely most Budapesten volt, ahol 
csapatunk 9. helyezést ért el! A csapat tagjai voltak: Ábel 
Donát, Felhoff er Rajmund, Bálint Gergő, Pohl Tomi, Zsa-
gár Patrik, Benkő Sanyi. Mindegyikük igazgatói dicséret-
ben részesült! Gratulálunk Somogyi Attila tanár úrnak a 
csapatához!

Floorball-csapatunk szokásához híven az idén is hoz-
ta a formáját. A Diákolimpia Pécs Városi Döntőjén csa-
patunk 3. helyezést ért el.

Csapattagok voltak: Bartalos Patrik, Buzás Sándor, 
Dallos Attila, Kósa Kristóf, Osztertág Bence, Pataki Ákos, 
Tornai Benjámin, Tóth Erik, valamint az előmérkőzése-
ken segítették a csapatot a jó eredmények elérésében 
Bogdán Márk és Bogdány János. Felkészítő tanár: Szigeti-
né Keresztes Andrea. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Ezekkel a jóleső eredményekkel és az érmekkel kí-
vánnak a vasasi iskola tanulói és dolgozói boldog, áldott 
húsvétot minden olvasónak!

A vasasi iskola hírei
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Önfoglalkoztatást támogató kezdeményezés Pécs-Vasason
Az előző lapszámban már kedvcsinálóként beszámoltunk 
az Önfoglalkoztatást elősegítő programunkról. A Vasasért 
Egyesület által elnyert Építő közösségek a családokért című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projektjének kereté-
ben a Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület 
szervezésében 14 alkalomból álló programsorozaton vehet-
nek részt az érdeklődők. 

Most emlékeztetőként szóljunk újra pár szót a foglalko-
zásokról.

Havi rendszerességgel, (14 hónapon át) tanácsadást biz-
tosítunk azoknak az érdeklődőknek, akik boldogulásukat 
önfoglalkoztatással, szövetkezéssel, helyi munkalehetőségek 
megteremtésével kívánják megvalósítani. 

A találkozások alkalmával az előadást követően lehetőség 
nyílik egyéni és csoportos konzultációkra, a hallottak megbe-
szélésére, a résztvevőket érdeklő kérdések megválaszolására. 

Első foglalkozásunk időpontja 2013. április 13-án, 14-
17 óráig.

Helyszín: Napüdvözlet Egyesület székháza, Pécs-Vasas, 
Bethlen G. u. 8. (volt gyógyszertár épülete)

Első alkalommal Bunyevácz Angéla a gyermekjóléti szol-
gálat módszertani munkatársa lesz a vendégünk és Jövőd 
biztosítéka a gyermek címmel tart bevezető előadást és 
konzultációt a többgenerációs család erősségeiről, a gyer-
mekvállalás fontosságáról, a gyermek munkára nevelésének 
hagyományos és modern lehetőségeiről.

Egyesületünk szeretettel várja mindazokat, akiknek gondo-
latébresztőre, egy ötletre, egy utolsó lökésre, egy közösség se-
gítségére van szükségük, hogy saját kezükbe vegyék sorsukat.

A további előadások időpontjáról az újság következő szá-
maiból értesülhetnek.

Jelentkezni lehet: Sólya Mónikánál a 06/30/311-8010-es te-
lefonszámon.

Napüdvözlet Egyesület

A Vasasért Egyesület által elnyert 
Építő közösségek a családokért című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében  április-
tól önsegítő, önfoglalkoztatást segítő 
programok indulnak településeinken 
(Somogy, Vasas, Hird), melyek kere-
tein belül, kert és állatok témakörben 
várunk minden érdeklődőt. A prog-
ram célja a területen lakó a maguk, 
és családjuk érdekében tenni akaró 
polgárok visszavezetése a háztáji gaz-
daságok munkás világába. A részt-
vevők, megtanulhatják a kiskertben 
előállítható élelmiszernövények ter-
mesztését, feldolgozását. Mindezek-
kel párhuzamosan az udvarokat is 

szeretnénk megtölteni állatokkal. Az 
állattartás/ minimum baromfi/újra 
elterjedése érdekében is segítséget 
nyújtunk minden résztvevőnek, lehe-
tőség van őshonos baromfiak beszer-
zésére, magyar óriás nyulak, gyön-
gyösök, stb. Senkit ne riasszanak el 
a takarmány árak, mert ugyan lehet, 
hogy pénzügyileg jobban járunk, ha a 
boltban vásároljuk meg a húst, és még 
a munkát is megspóroljuk, de akkor 
nem élhetjük át a teremtés, gondos-
kodás, megnyugtató érzését sem. 
Meg persze tudjuk, hogy mit eszünk, 
és még az étkezés élménye is teljesen 
más lesz!  Egyébként is az anyagi rá-
fordítás sem egy összegben jelentke-

zik, és emellett még termelődnek a 
kiskertben az állatok számára kiváló 
abrak kiegészítő anyagok.  Sok szere-
tettel várunk minden érdeklődőt!

Első tájékoztatónk időpontja:
2013. április 11. 17 óra

Helyszín: Vasasért Egyesület, 
Kossuth Művelődési Ház (7691 

Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Kérdéseikkel megkereshetnek szemé-
lyesen, vagy telefonon: Kóta László 
30/256-9421, illetve a Vasasért Egye-
sület, Kossuth Művelődési Házban 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 
47.), a 337-838 telefonszámon., és a 
http://kobeko.hu/ weblapon.

Kóta László
Somogyi Betyárok

Lovas Egyesület elnöke 

Segíts magadon Isten is megsegít!

A Vasasért Egyesület által elnyert Épí-
tő közösségek a családokért című TÁ-
MOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjének keretében 2013. április 
11-én csütörtökön 15 órakor két heti 
rendszerességgel ifjúsági klub indul, 
amely 2014. januárjáig tart. Várjuk 
mindazokat a 15-24 éves közösségbe 
vágyó fiatalokat, akik szabadidejüket 

szeretnék kortársaik társaságában tar-
talmasan eltölteni. A klubban a tagok 
megbeszélhetik majd egymással gond-
jaikat, problémáikat, együtt örülhetnek 
egymás sikereinek, és felfedezhetik a 
közös játék varázsát. Minden részt-
vevő klubtag kedvére pingpongozhat, 
társasozhat, vagy akár közösen néz-
heti kedvenc filmjét régi-új barátaival 
a Kodály Művelődési Házban. Az első 
foglalkozásra hozd magaddal ötletei-

det, segítsd kitalálni, hogy milyen té-
mák kerüljenek be a klub programjá-
ba, töltsük meg közösen tartalommal 
a pályázatból finanszírozott összesen 
20 klubfoglalkozás alkalmait. Hívjunk 
életre egy hosszútávon működő közös-
séget. Jelentkezni a Somogyi Iskolában, 
a 20/5457133-as telefonszámon, face-
book-on vagy a Kossuth Művelődési 
Házban lehet. Klubvezető: Kocsisné 
Nagy Margit

TÁMOP pályázati melléklet

Kamaszklub
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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 által elnyert Épí-
tő közösségek a családokért című TÁ-
MOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjében  megtartott valamennyi 

foglalkozás alatt a gyerekeknek ingye-
nes és szakszerű felügyeletet biztosí-
tunk Teaház (játszóház és gyermek-
felügyelet) keretében.

A részletekről érdeklődni: Nagy Emese 
önkéntes és szakmai koordinátor Vasa-
sért Egyesület, Kossuth Művelődési 
Ház.  7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 
47. Tel: 06 72 337 838. E-mail: nemeset 
@ kobeko.hu  Web: www.kobeko.hu

Teaház (játszóház és gyermekfelügyelet):

Az élet legizgalmasabb kérdéseire ke-
ressük a választ! Ki vagyok én? Hon-
nan hová tartok? Mi szerepem a vi-
lágban? Hogyan lehetek boldog?

Ha érdekelnek a válaszok csatlakozz 
hozzánk és fedezzük fel együtt önma-
gunkat! Biztosítalak, ha megismerjük 
és megértjük a belső működésünket, 
csodálatos, rendezett és reményteljes 
világ tárul fel! 

A Vasasért Egyesület által elnyert 
Építő közösségek a családokért című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében a „Napüd-
vözlet” Egészségmegőrző és Életmód 

Egyesület áprilisi kezdéssel önisme-
reti 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 
(Takács Bálint fiatal pszichológus) segít 
majd bennünket megfelelő ismeretek 
átadásával és játékos tréningekkel. A 
minket érő napi feszültségeket és stresz-
szt relaxációval és irányított meditáció-
val oldjuk majd fel, melyeket jógaoktató 
(Szőts Rózsa) és kineziológus coach 

(életvezetési tanácsadó), természetgyó-
gyász (Batánovics Angéla) vezet majd.

Az első, bemutatkozó beszélgetés 
időpontja 2013. április 20-án, 14 
órakor lesz.

Helyszín: Napüdvözlet Egyesület 
székháza, Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 
8. (volt gyógyszertár épülete)

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

Aki szívesen részt venne a csoport-
ban, annak várjuk a jelentkezését a 
06/30/603-6507-es telefonon. Hívja-
nak bátran azok is, akik bizonytalanok, 
vagy további információkat szeretnének.

Önismereti klubot indítunk Pécs-Vasason!

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

 ABLAKCSERE akció
Hőszigetelt 6 kamrás műanyag 

ablakok gyártása, forgalmazása, szak-
szerű 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

FŐZŐ KLUB FÉRFIAKNAK!
Hogy a környezetünkben, családunkban 
feladatot tudjunk átvállalni. Hogy mi is 
megmutassuk, a főzés nem is ördöngös-
ség. Hogy a gasztronómiai ismeretekkel 
fejlesszük magunkat. Hogy főként az 
egészséges életmód irányába nyissunk. 

Hogy új főzési technikákat és recepte-
ket sajátításunk el. Hogy egy jó, egymást 
segítő közösségben töltsünk néhány órát.

A Vasasért Egyesület által elnyert 
Építő közösségek a családokért című 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjének keretében nyitott vállalkozó 
szellemű férfi közösséget kívánunk ismét 
életre kelteni a szakkör segítségével, akik 
bátran nyúlnak az újszerű ízek, és a válto-
zatos főzési technikák irányába, szívesen 
megismerik a helyi és más nemzetek éte-
leit. A háztartásokban főzhető egyszerű 
és egészséges ételek elkészítését sajátíjuk 
el, és ismerjük meg az új alapanyagokat, 
tanuljunk meg új és egyszerű főzési tech-
nikákat, amik jóízű, de egészséges étele-
ket eredményeznek.

Az első három foglalkozás időpontja: 
05.25., 06.22., 07.06., szombat délutánon-
ként 14:00-tól. Helyszín Somogy Kossuth 
Művelődési ház konyhája. 

A szakkört férfiak számára szervezzük, 
a belépés feltételhez nem kötött. 

A jelentkezését kérem, hogy 05.20-ig a 
lenti elérhetőségen megerősíteni szíves-
kedjen.

Szívesen látunk minden érdeklődőt!  
Rácz Gábor
06-30-9567-852
raczgaborstm@gmail.com
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Csodálatos idényt zár-
tunk, viszonylag nyu-
godt téli időszakkal, 
de a március 14.-étől 

majd három napig tartó ítéletidő ke-
gyetlen napokat rótt ránk.

 Polgárőrségünk tagjai felelősségér-
zettel viseltettek községünk lakói iránt, 
mely azzal teljesült be, hogy két fő meg-
becsült polgárőr tagunk a lakosság főleg 
idős, vagy nagy családos lakhelyeinél a 
bejáratot hólapáttal a vállukon közelí-
tették meg, és a bejárataiktól ellapátol-
ták a havat, melyet a majdnem 120 km 
sebességű szél hordott oda. 10-15 család 
házainál képződött hótorlaszokat taka-
rítottak el polgárőrtársaink. 

Ez idő alatt útjainkon még három 
polgárőr segédkezett a hófúvások miatt 
elakadt gépjárművek mentésénél. Öt 
esetben kellett segítségre szoruló autó-
kat kimenteni, köztük két külföldi autót.  

 A többi polgárőr a szolgálatok telje-
sítése mellett, óriási lendülettel rendez-
te a községünk kissé rossz időpontban, 
de a terv szerint rendezett nőnapi bálját, 
amit a polgárőrség javára szerveztünk. 
Igaz nagyon kevesen jöttek el, de aki 

részt vett rendezvényünkön, az csodála-
tos érzéssel, és megelégedéssel távozott 
a bál végén. Műsorunkban a négytagú 
zenekar mellett büfé, tombolasorsolás 
és versenytánc is helyet kapott, vala-
mint minden a rendezvényünkön meg-
jelent hölgy, egy szál tulipán tulajdono-
sa lehetett.  

Igaz ekkor zsúfolt hétvégénk volt, de 
Polgárőrszolgálatunk most is példamu-
tatóan helytállt mindenütt. 

Szükséges megemlíteni azt, hogy 
Hird Polgárőrség a megye második he-
lyét érte el, az eddig végzett munkájáért 
polgárőrségünk négy tagja a Polgárőr 
Szövetség Kitüntetését vehette át, mely 
egy arany érme, valamint egy elismerő 
Oklevél. Az elismerésünk legfontosabb 
tárgya hogy a közeljövőben a rendőrség 
által leadott, teljesen felújított „NIVA” 
típusú terepjáró autót ad át a Belügymi-
niszter úr, támogatásul az eddig végzett 
munkánkért.  A továbbiakban kevésbé 
kell igénybe venni magán járműveinket, 
melyeket eddig támogatás nélkül, saját 
költségeinken üzemeltettünk.

A napokban kapcsolati szerződést kí-
vánunk kötni a Vasasi Kelet-térség Pol-

gárőr Egyesülettel, valamint a hosszúhe-
tényi, és majd a környezetünkkel határos 
polgárőr egyesületekkel munkánk maga-
sabb szintű szervettsége érdekében.

Reménykedünk, hogy a  hozzánk 
tartozó terület lakóinak elismerését is 
élvezhetjük, abban is hogy a lakossá-
gunk 1/3-a, akik jelenleg  személyes 
sértésekkel, és már-már becsületsértés-
sel áskálódnak ellenünk, jobb belátás 
reményében megbékélnek szolgálatunk 
fontosságával, és jelenlétünkkel. 

A lakosság biztonsága érdekében 
továbbra is folytatjuk tevékenységün-
ket, a Belügyminiszter úr által indított 
„100x100 Biztonság” program 2013-
2014 évekre kiadott célkitűzések végre-
hajtása érdekében.

Kérjük, hogy támogassák Önök is 
adományaikkal a támogatásból működő 
polgárőrség fennmaradását, mert saj-
nos, csak így érezhetjük valamennyire 
biztonságban tulajdonunkat, értéktár-
gyainkat, valamint nyugalmunkat.

Mi a Pécs-Hird Polgárőr Egyesület 
garantáltan minden lehetőt megteszünk 
az Önök érdekében. Ügyeletes telefon-
számunkat megtalálhatják újságunkban 
a hivatali telefonszámok között.

Tisztelettel: Polgárőr vezetőség

Hirdi Polgárőrség hírei

Kérjük gyümölcsadományaikat!
A Kossuth Művelődési Házban működő Tea-ház fia-
taljai számára várjuk szeretettel  gyümölcs-adomány 
felajánlásaikat. Kinek-kinek lehetősége szerint a kert-
ben termő gyümölcseiből kérünk egy kevés, nélkülöz-
hető mennyiséget, akár olyan módon is, hogy előzetes 
egyeztetés alapján segítünk a betakarításban. Így a fel-

ajánlott gyümölcs egy része a fiatalok „munkadíja” 
lesz. Köszönettel, a Hétpróbás Ifjúsági Klub nevében: 
Nagy Emese önkéntes és szakmai koordinátor

Információ: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.) 
Tel.: 72 337 838 

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
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Bányatelep: Kolonia: n. Koloni, Kolo-
nie. A Csobányok részén épült bánya-
telep. A DGT (Duna Gőzhajózási Tár-
saság) létesítette még a múlt század 
végén. Három része van: Alsótelep, 
Felsőtelep, Heinrich-telep. Az 1850-
es években már működött Somogy 
község határában szénbánya, és So-
mogy-bányatelepnek is volt néhány 
lakosa. A telep ezután egy időre elnép-
telenedett, majd 1865 körül kezdett 
ismét benépesedni. A környékbeli bá-
nyatelepekhez hasonlóan itt sem ma-
gyarok, hanem idegen anyanyelvűek 
telepedtek le. A múlt század utolsó 
évtizedében a telep lakóinak száma 
még csak 200 körül járt. 1930-ban 865 
magyar, 79 német és 16 egyéb anya-
nyelvű lakosa volt.
Barát köz : Kis köz (szőlőhegyi út) 
volt a Somogy nevű városrészben, a 
mai Iparos utcától É-ra [1982, 2003: 
~, út, köz]. Valamikor gyalogösvény 
volt. Barát Kovács János épített itt 
elsőként lakóházat.

Búzakalász utca: A Somogy nevű 
városrész (1946-ig önálló község) 
főutcájának számít régtől fogva 
[1952, 1979, 2003: ~, u]. De e rang-
ban szinte azonos vele a Somogy 
utca. (Nevéről l. ott!) A mai Búza-
kalász utcát a népi névhasználatban 
Belső utca és Fő utca néven is emlí-
tik. Neve valószínűleg arra utal, hogy 
a településnek ezen a részén paraszti 
birtokokon folyt a gazdálkodás, és el-
sősorban gabonaféléket termesztettek 
és ezen az utcán szállították a betaka-
rított terményeket.

Csap utca: Kis utca (egykor köz) a 
Somogy nevű városrészben, az Iparos 
utcától D-re [1979, 2003:  ~,  u]. A  
Csap utca név  korábban  két  útsza-

kaszra  vonatkozott:  egyik része volt a 
Trafó köz vagy Baptista köz, a másik 
fele pedig a Nagyági köz. Az utcában 
baptista imaház áll. Bár az itteni 
transzformátort lebontották, sokáig 
használták a Trafó köz nevet a somo-
gyiak. Az egykori szőlőhegyi út (köz) 
az ott lakó Kovács János Nagy- ági ra-
gadványnevéről kapta nevét. Későbbi 
nevét (Csap utca) onnan kaphatta, 
hogy elején közkút (csap) állott.
Csósi utca: Kis köz, szőlőhegyi út a 
Máladó utca és az Erdőalja utca kö-
zött, a Somogy nevű városrészben 
[1979, 2003: ~, u]. A Csósi út (utca) 
név korábban az alatta levő (mai) 
Mázsaház utcára is vonatkozott. Mi-
vel ettől D-re vízjárta rétek vannak, 
biztosan meg- termett itt is a csuhé 
(csuhi), csohé ’fekete káka, zsombék. 
káka’. Erről kaphatta a hely Csuhés, 
Csuhos, Csohos nevet. Majd rövidü-
léssel alakulhatott ki a Csós névfor-
ma. Ha itt a csohó ’bozót’ jelentésű, 
akkor még az is lehet, hogy a csohós 
köznév az előzménye a mai Csósi 
névnek. Akkor a Csósi név alapszava 
’bozótos’ jelentésű.
Pécs 2003-as térképén tévesen Csócsi 
utca szerepel. – A köz népi nevei vol-
tak 1973- ban: Csósi út, Csósi köz, Páli 
köz, Rostás köz. Páli Panna néni lakott 
itt, majd a Rostás család.
Régen vízjárta hely volt. A hegyekből 
lefolyó víz itt gyakran tóvá szélesedett. 
A rétben sok csuhé ‚vékony fű’ volt. 
Ebből a gyerekek ostort szoktak fon-
ni, illetve rafia hiányában ezzel szőlőt 
is kötöztek.

Erdőalja utca: Utca a Somogy nevű 
városrészben, a Határ utca és a Csósi 
utca között [1979: Erdőalja utca, u 
2003:, u]. Az utca a mecseki (somo-
gyi) erdőség aljában van.

Földműves u.: A Csap utcából nyíló 
utca, kertek, művelhető területek van-
nak a környékén, innen kaphatta nevét.

Gát utca: Utca a Somogy nevű vá-
rosrészben, a Pernecker István utca 
és a Széna utca között [2003: ~, u]. 
Vízfolyás (gát) van az utca közelében

Határ utca: Utca a Somogy és Vasas 
nevű városrészek belterületi hatá-
rán, az Erdőalja utca (Somogy) és 
a Mérleg utca (Vasas) között [Kor.: 
Krajcár köz, köz 1979, 2003:, u]. A 
határ: ’két szomszédos földterületet 
elválasztó rész, sáv; ill. bizonyos egy-
séget alkotó terület pereme, szegé-
lye’ jelentésű közszavunkról.

Iparos utca: Kis utca a Somogy 
nevű városrészben, a Somogy utca 
és a Csap utca között [1979, 2003: ~, 
u]. Népi nevei: Mestör utca, Fromm 
köz. A zsákutca jellegű közben lakó 
Fromm család nevéről. Az utca 1973-
ban mesterek (iparosok) utcája volt.

Kőbánya utca: Utca és út a Somogy 
nevű városrészben, a Csap utca és a 
Somogy utca között [1982: István-ak-
nai út, út 1979, 2003: ~, u]. A kőbá-
nyák mellett vezet István- akna felé.
Máladó utca: Szőlőhegyi út (köz) a 
Somogy nevű városrészben, a Csósi 
utca és a Sas utca között [1979, 2003: 
~, u]. Közelében van a Mál-ódó vagy 
Máladó nevű erdőség. Ez régtől fog-
va szálerdő. A Mál-ódó név a mál 
’hegyoldal’ és az oldal szó összetéte-
léből alakult. Bizonyára akkor, amikor 
a mál jelentése elhomályosult. Ezért 
egészítették ki a nevet a szinte azo-
nos jelentésű oldal szóval. Az újabb 
Máladó név népetimológiás alakulat 
a Málódó névből. Az utca népi nevei: 
Guggyogó és a Naca köz. A Guggyo-
gó nevű hely felé vezet. Lehet, hogy 
a guggyog ’rogyadozva megy’ ige 
(ÚMTSz. 2: 700) vagy a kuttyog ’las-
san ballag’(ÚMTsz.3: 673) ige rejlik 
a Guggyogó névben. Vagyis nehezen 
járható hegyoldal neve a Guggyógó? 
–1973-ban még Dobos Naca (Anna) 
néni lakott a köz elején.

Bocz József
 folytatás a következő számban

Somogy utcaneveinek eredete 1. rész
E több részesre tervezett sorozatban első részében szeretnénk bemutatni 
Somogy utcaneveinek eredetét, a most megjelent Pesti János: Pécs 

utcanevei 1554−2004 című könyv segítségével. A könyvet a KRONOSZ 
Kiadó boltjában Pécs, Nagy Jenő u. 12-ben megvásárolhatják, de a 
somogyi, vasasi és hirdi (református) könyvtárban is megtalálhatják, 
elolvashatják.
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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 április 14-én és 
április 28-án vasárnap 11.00 órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (04.07.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (04.14.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 mise

Vasárnap (04.21.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (04.27)
muromi keresztnél
Vasárnap (04.28.)

10.00 mise

– 9.45 mise 8.30 mise

Vasárnap (05.05.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

áprilisi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

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: Vasasi 
Csarnok-köz. A szerencsés nyertes:  Kiss 
Mihályné, Somogy olvasó. Nyereményét 
a gyógyszertárban veheti át.

Állt a bál
2013. március 9-én este hét órától egy nagyon jó hangulatú 
nőnapi bál vette kezdetét a Kossuth Művelődési Házban. A 
zenét a jelenlévők nagy megelégedésére Jimmboy szolgáltatta, 
aki az éjszaka folyamán szinte megállás nélkül gondoskodott 
a megfelelő zenéről és hangulatról. A résztvevők visszajelzései 
olyan pozitívak, hogy a közeljövőben valószínűleg újra szer-
vezünk hasonló mulatságot. A bál jótékonysági volt, ezért a 
bevételéért, melyet a Tegyünk Egymásért Egyesület 2013. évi 
programjaira fogunk fordítani, szeretnék köszönetet mon-
dani minden résztvevőnek, hiszen ők tették lehetővé, hogy a 
bál megvalósuljon. Köszönetemet fejezem ki a Vasasért Egye-
sületnek és külön köszönet mindazoknak, akik tombolatár-
gyakat adományoztak, hiszen a tombolajegyek vásárlásával 
tovább növelték a rendezvény sikerét. Név szerint szeretném 
megemlíteni az adományozók között a Pannon Filharmoni-
kusokat, akik koncertjegyeket, a vasasi Gyógyszertárat (Taar 
Ilonát), ahonnan vitaminokat és teákat, a Simonyi Károly 
Szakközépiskolát, akiktől fából készült nyereményeket kap-
tunk, valamint Cseh Anikót, Kóta Lászlót és Horváth Ildikót, 
akik élelmiszer csomagot adtak.             Kocsisné Nagy Margit

Szent György nap
A Tegyünk Egymásért Egyesület idén is megszer-
vezi Szent György napi rendezvényét, melynek 
időpontja 2013. április 27. szombat.  A szokások-
hoz híven a program 10 órakor szentmisével kez-
dődik, melynek végén állatszentelésre is sor kerül. 
Ezután ünnepi műsor következik, melyben többek 
között fellépnek a somogyi óvodások is. Tervezett 
programok: Jiu jitsu és Judo bemutatók, lovas ko-
csikázás, állatsimogató, szalmás játszó, csikós be-
mutató, néptánc csoport(ok), játékok, kézműves 
foglalkozások, főzőverseny, melyre várjuk csa-
patok jelentkezését. A rendezvény fővédnöke dr. 
Hoppál Péter országgyűlési képviselő úr, aki egy-
ben az ünnepi szónok is lesz. Végleges és részletes 
programról plakátokon és szórólapokon, valamint 
a facebook-on tájékoztatjuk az érdeklődőket. Ha 
valaki a tegyegy@citromail.hu-n megadja email 
címét, emailban is értesítjük.

Kocsisné Nagy Margit

Vízvezeték
szerelés

Vízvezeték szerelvények 
cseréje konyhában,

WC-ben, fürdőszobában, 
vízvezeték csere

épületen belül, épületen  
kívül, szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna
fektetés 

Tel.: 06-30-8693779
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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

elnök
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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

A Szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény alap-
ján aktív korúak ellátására való jogosult-
ság, pénzbeli ellátásként foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás állapítható meg 
az aktív korú munkanélkülieknek, mely-
nek jogosultságát évente felülvizsgálják. 
Annak a személynek lesz folyósítható az 
ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát 
megelőző egy évben legalább 30 nap 
munkaviszonyt tud igazolni.

Amennyiben a jogosult számára nem 
tudtak közfoglalkoztatás körébe tarto-
zó munkát felajánlani, és az illető a 30 
nap munkavégzést egyéb módon nem 
tudja teljesíteni (egyszerűsített foglal-
koztatás, háztartási munka), akkor a 

30 nap számításánál az általa teljesített 
közérdekű önkéntes tevékenység idő-
tartamát is figyelembe kell venni.

A közérdekű önkéntes tevékenység 
igazolásának kiállításához 30 nap tevé-
kenységet szükséges igazolni, ehhez napi 
4 órás foglalkoztatás ajánlott Pécsett, 
melyet egy éven belül kell teljesíteni.

Fogadó szervezet lehet a miniszté-
riumban regisztrált civil szervezet. Itt 
ugyanazok a munkavédelmi előírások 
vonatkoznak a közérdekű önkéntes 
munkát végző személyre, mint egyéb 
foglalkoztatási formáknál (pihenőidő, 
védőfelszerelés, stb.). Ezeket a feltétele-
ket a foglalkoztató szervezetnek bizto-
sítania kell.

Az önkéntes személy köteles a Mun-
kaügyi Központtal együttműködni, je-
lentkezési kötelezettségének eleget ten-
ni, közfoglalkoztatásba való bevonás 
esetén a felajánlott munkát elfogadni. 
Ellenkező esetben, egy teljes évre el-
veszti az ellátásra való jogosultságát!

Bővebb információ: 
a városi és megyei lehetőségekről: 
Knyihár Éva, Baranya Megyei Önkén-
tes Centrum vezetője. 7624 Pécs, Szent 
István tér 17. Tel.: 06 72 210 794; 06 
20 263 7659, E-mail: onkentespecs@
gmail.com, Web: www.bmoc.hu

és a helyi lehetőségekről:  Nagy 
Emese önkéntes és szakmai koordinátor, 
Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési 
Ház. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 
47. Tel: 06 72 337 838. E-mail: nemeset@
kobeko.hu; Web: www.kobeko.hu

Az atlétáknak az elmúlt egy hónap 
igencsak mozgalmas volt, hiszen a fe-
dett pályás versenyeket bonyolították 
le. Minden korcsoportban, és verseny-
számban szép eredmények születtek, 
annak ellenére, hogy az infuenza jár-
vány többször írta át a rajtlistákat.

Szűkebb hazánk képviselői is kitet-
tek magukért!

Nézzük először a lányokat:
Czuth Réka előbb az összetett baj-

nokságon végzett a felnőttek között a 
3. helyen, a juniorok versenyét meg-
nyerve.

A felnőtt bajnokságon nagyon 
szép versenyzéssel, 180 cm-es egyé-
ni csúccsal megnyerte a versenyt és 
felnőtt Magyar Bajnok lett, a junior 
bajnokságon is hozta a” kötelezőt” és 
ott is bajnok lett! Három bajnokságot 
nyert ebben a szezonban!

Jó formája különösen azért bíztató, 
mert idén junior VB lesz!

A Récsei lányokat és Kovács Dórit 
sajnos utol érte a járvány, így csak Rita 
tudott elindulni egyetlen versenyen, a 
felnőtt bajnokságon, ahol alig 17 éve-
sen a 4. helyet szerezte meg szintén 
egyéni csúccsal, egyetlen másodperc-
cel lemaradva a dobogótól! 

A fiúknál új „szerzemény” van: 
Mayer Marcellt aki néhány évvel ez-
előtt középtávfutóként kezdett spor-
tolni, sikerült rábeszélnem, hogy 
kezdje el újból, gyaloglóként. A junior 
bajnokságon már el is indult, s igaz a 
betegség által megtizedelt mezőny-
ben, de, megnyerte a versenyt, junior 
Magyar Bajnok lett.

Kovács Ferenc is csak a junior baj-
nokságon tudott indulni, ott 800m-en 
a 4. helyezést szerezte meg.

Srp Miklós idén már utánpótlás 
korú (U23). A Budapest bajnokságot 
megnyerte, 

Úgy hogy végig „nyulazva” segítet-
te hozzá klub társát az ifjúsági csúcs 
eléréséhez. A felnőtt magyar bajnok-
ságon az olimpikon Hellebrant Máté-
val váltott vezetéssel mentek az élen, 
amikor teljesen váratlanul néhányszáz 
méterrel a cél előtt kiállították. Hát saj-
nos a gyaloglóknál ilyen előfordul. 

Czuth Réka felnőtt Magyar Bajnok!

Információ szociális ellátások – aktív korúak ellá-
tása – foglalkoztatást helyettesítő támogatásról

S P O R T H Í R E KS P O R T H Í R E K
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S P O R T H Í R E K

Somogy-Pécs 2:0
Már két felnőtt bajnokunk van atléti-
kában, Czuth Réka után Srp Miklós is 
felnőtt magyar bajnok lett! (pécsi at-
létának ebben az évben ez még nem 
sikerült)

Március 23-án a szlovákiai Dudin-
cén rendezték a 35 és 50 km-es nem-
zetközi és Magyar bajnokságot, ahol 
a csípős hidegben Miklós nagyszerű 
eredménnyel nyerte a versenyt 35 
km-es távon eredménye 2ó47p17mp.
Mivel az 50-esek is ugyanolyan rajt-
számmal mentek, csak a célba érke-
zés után pecekkel derült ki a végleges 
eredmény. 

Ugyanezen a versenyen az ifi 
lányoknál Récsei Rita 5 km-en 
24p15mp-es eredménnyel a 4. helyet 
érte el, teljesítve az ifi VB nevezési 

Majális kupa
A Pécs Somogyi Kulturális és Környe-
zetvédelmi Egyesület sportbizottsága 
idén is megtartja hagyományos kis-
pályás labdarúgó tornáját, a Majá-
lis-kupát.

Ideje: 2013.04.27. (szombat) 9 óra, 
helyszíne: Pécs-Somogy Pernecker 
István utcai pálya. Jelentkezés Ábel 
Józsefnél, a 72-610-736, vagy 20-426-
2578-as telefonon. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! 

A vezetőség

Kiváló eredmények a Pécs-Harkány 
országúti futóversenyen 

Az idén is szép számmal és jó eredményekkel szerepeltek a somogyi és vasasi 
futók a március elején tartott 25 km-es versenyen. Újságunk csapata- Schneider 
Pál-Bodor Miklós-Bógyi Attila összeállításban- 51 csapat közül a 12. helyen vég-
zett, 2.02.10. perces eredménnyel.Schneider Pál a férfiak mezőnyében a több, 
mint 500 indulóból a 116. helyezést érte el,1.58.06. eredménnyel, ezzel korosz-
tályában a 3. lett, egy szép kupát vehetett át. Nem helyi színekben, de több lakó-
társunk is futott még, Kovács Dóri a PVSK csapatával a női versenyben 1. 
lett./1.41.22., nagyon jó idő!/ Papp Ferenc a „Fut A Hivatal” csapattal a céges 
versenyben a 2. helyet/ 1.52.30./, Feitscher Dávid pedig  a „Gróf Hadik András 
SE” csapatával az összesített versenyben a 7 helyet szerezte meg./1-53.20/. A női 
egyéniben Dobos Éva a 85. helyezést érte el. Gratulálunk mindenkinek!

Bevált téli igazolások
Márciusban elkezdődött a bajnokság a 
Vasasi Bányász számára is, a csapat 
pedig magabiztosan nyerte meccseit, 
ami nagyban köszönhető a télen iga-
zolt játékosoknak.

Miután kikerültek a fékek a csapat-
ból, a vezetőség remek érzékkel iga-
zolt új embereket. A kapuban immár 
a 17 éves Temesi Nándor áll, a közép-
pályára visszatért Buzádi Zoltán, és 
érkezett a futó Kovács Ferenc, a csa-

társorba pedig Grávics Norbert és Pe-
re Gábor épült be azonnal. A tavaszi 
rajtra Györkő László is felépült sérülé-
séből, így igen erős kerettel rendelke-
zik a csapat.

A márciusi meccsek: 
Bányász TC – Hercegszántó FC  5-1
Gól: Sipos (11’, 28’, 37’), Buzádi (34’), 
Grávics (65’)

Ivándárda – Bányász TC: az időjárás 
miatt elmaradt! 

Bányász TC – Bári SE  3-1 
Gól: Buzádi (26’), Pere (30’), Veres (46’)

Bányász TC – Lovászhetény FC 0-1

Következik:
04.07. Borjád – Bányász TC 15:30 
04.14. Bányász TC – Sátorhely 16:00
04.21. Töttös – Bányász TC 16:00
04.28. Bányász TC – Kisnyárád 16:00

Köszönet a Csaba Szódának, 
és a Vasasi Gazdaboltnak 

a támogatásért!

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!

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O L T

KEDDI NAPOKON
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz
tartós élelmiszerek.

BÁBOLNAI NAPOS
ÉS ELŐNEVELT CSIBE.

AKCIÓ!
INGYEN ADUNK minden 20 kg és 
40 kg Purina takarmány mellé 
1 db. Vitapur E+Se vitamint.

Vetőmagok, műtrágya, lemosó 
permetszerek. 

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

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.

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAKI VIZSGA

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

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

MASSZÁZS Hirden
Svédmasszázs, illóolajos relaxációs 

masszázs, nyirokmasszázs,
talpmasszázs, Reiki, Chi Kung

ARADI GERGŐ – gyógymasszőr
30/337-3202

APRÓ

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

Érdeklődni:06-30-269-2474.

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

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

Nyilvántartás: 7-től 10-ig, 
garantáltan friss kenyérrel, 
péksüteményekkel, 
zöldséggel es gyümölccsel!


