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Évekkel ezelőtt elkészült a Szövetkezet utcai játszótér. 
Akkor Görgye Laci gyönyörű fákkal ajándékozta meg 
a települést. Nem sokáig tartott az öröm, mert kis idő 
múltán a fákat megcsonkították, kitörték. Most Laci 
ismételten pótolta a fákat, négy koros fával lepett meg 
bennünket. Szeretnék köszönetet mondani a vasasi la-
kosok nevében így az újság hasábjain keresztül az ön-
zetlen felajánlásért.

Talán két éve lehetett, amikor cikket írtam a települése-
inken történő rongálásokról. Akkor „nulla toleranciát” 
hirdettem az elkövetőkkel szemben. Azóta több rendőr-
ségi feljelentést tettem, eljárás indult több személy ellen.

Ma már tanuk bejelentései alapján pontosan kiraj-
zolódnak azok a személyek, akik a buszmegállókat 
és telefonfülkéket összetörik, akik minden lehetséges 
helyre graffi  tit fi rkálnak, akik az elültetett fi atal fákat 
derékba törik vagy tőből kirángatják, akik a temetőből 
virágot, koszorút lopnak, a sírokat feldúlják, akik a köz-

területen elültetett rózsatöveket kihúzzák, akik a rava-
talozó ajtaját berúgják és lépcsőjére odahánynak, akik 
a játszótéri hintákat megrongálják, akik a hirdető szek-
rényt, postaládákat széttörik stb… sorolhatnám. Ne-
künk, vasasi lakosoknak nem kell ezt eltűrnünk. Nem 
kell eltűrnünk, hogy az energia italok fogyasztása utáni 
felajzott állapotban, vagy az alkohol és a drog hatása 
alatt a jórész fi atal elkövetők mindent tönkre tegyenek. 
Várom továbbra is a bejelentéseket és ha megalapozott 
a gyanú, ismét feljelentést teszek a rendőrségen. 

Ne legyünk szégyenlősek! Ezután ha tudomásomra 
jut az elkövető személye, a feljelentésen túl nevét, címét 
is közölni fogom az újságban, még akkor is, ha kiskorú 
személyről van szó. A szülő vállalja a gyermeke tettei-
ért a felelősséget, ha már megnevelni nem tudta.

Ha kell, sajtópernek is állok elébe. Ne engedjünk a 
nulla toleranciából!

Huba Csaba
képviselő

Valaki ülteti a fát és van aki tőből kitöri

Sokszínűség napja
A Vasasért Egyesület Tea-Háza és ifj úsági 
klubja szeretettel meghívja Önt és családját a 
Kossuth Művelődési Házban megrendezésre 
kerülő Sokszínűség napjára. Vendégeink az 
Európai Önkéntes Szolgálatban résztvevő 
spanyol, lengyel és tanzán fi atalok, akik 
hagyományos ételeiken és játékokon keresz-
tül mutatják be hazájukat. A program 2013. 
május 17-én, pénteken 15:30-kor kezdődik. 

Bővebb információ:
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

A 103 éves somogyi 
Tölgyes Erzsi néni köszöntése

A Pécs-somogyi Vöröskereszt Alapszervezete, a Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület a Pécs-somogyi Általános Iskola és a lakos-
ság nevében Bagó Andrásné, Walter József és Vókó János 
virágcsok rokkal és édességgel köszöntötték 103. születésnapján 
Tölgyes La josné. Csobány Erzsébetet. Hosszú évtizedeken át - 
nyugdíjazásáig - szakácsnője volt a somogyi iskola diákjainak.

Erzsi néni konyhája,szaktudásának kiválósága annakidején 
fogalom má vált a környékbeli szakács generációk számára.

A beszélgetés során kiderült,hogy Erzsi néni szellemi frissessége 
mit se változott az évek során, ma is érdekli minden,ami körülötte 
történik,és mindenhez van véleménye, javaslata. Egy balesete 
ugyan most kissé korlátozza a mozgásban,de már gyógyulófélben 
van és na gyon várja már a kerti munkákat.
Kedves Erzsi néni!
Mi hamarabbi gyógyulást és derűs, szép emlékekkel teli nyugalmas 
éveket kívánunk mindannyiunk nevében. Várjon Önre egy még 
dúsabb jutalom és szeretetünk is hadd legyen ajándék.

ISTEN ÉLTESSE MÉG SOKÁIG!
2013. ápr. 23.
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A somogyi Tegyünk Egymásért 
Egyesület az idei IX. Szent György 
napot is a mecsekszabolcsi Mecsek 
Lovas Egyesülettel közösen szervezte, 
rendezte és bonyolította le. A délelőtt 
a hagyományoktól kicsit eltérően 8 
órakor főzőversennyel indult, melybe 
8 csapat nevezett be, majd 10 órakor 
szokásosan szentmisével folytatódott, 
melyet Kövesi Ferenc plébános úr ce-
lebrált. A misén közreműködött a 
Silentium kórus Czimmermann 
László vezetésével. A mise évről-évre 
állatáldással ér véget, melyre a lovak 
mellett pár éve Hirdről galambok is 
érkeznek, és ők a szentelés után a ket-
recből kiengedve szépen haza is re-
pülnek. A mise után dr.Hoppál Péter 
országgyűlési képviselő úr, a rendez-
vény fővédnöke, köszöntötte az egy-
begyűlteket. Ezt követően került sor 
az ünnepi műsorra, melyben először 
a somogyi óvodásokat láthattuk a tő-
lük megszokott színvonalas Szent 
György napi jelmezes műsorral, Vet-
ró Lászlóné Évi óvó néni irányításá-
val, majd a somogyi Igrice citerazene-
kar jó hangulatú előadása következett 
Póra Krisztina vezetésével. 

A délután folyamán több program 
is zajlott párhuzamosan. A színpadon 
(mert idén már az is volt) a követke-
zők léptek fel: a Vasasi Általános Isko-
la Csillám majorett csoportja Kele-
men Csilla vezetésével, a Somogyi 
Általános Iskola Zumba csoportja 
Nagy Éva tanárnő vezetésével, aki az-
nap éppen születésnapját ünnepelte, 
mégis elvállalta a szereplést, a Kultu-
rális és Környezetvédelmi Egyesület 
Jiu Jitsu sportköre Peti János vezetésé-
vel, valamint a pécsi Spartacus Judo 
Klub Berki József vezetésével. Ezzel 
egy időben zajlott a rendészeti szak-
középiskolások (a komlói Nagy Lász-
ló, a pécsváradi II. Béla és a pécsi Szé-

chenyi) akadályversenye, valamint a 
színpadtól nem messze felállított aka-
dálypályán lovas ügyességi versenyt 
láthattak az érdeklődők. A harcászati 
eszközök iránt érdeklődők AK gép-
fegyver összerakásának bemutatóját 
is megtekinthették. Idén kézműves 
foglalkozás is szerepelt a kínálatban, 
ki lehetett próbálni a tűnemezelést 
Maricsné Bányai Editnél, és magos 
képeket lehetett készíteni Szilasiné 
Tündinél. Ezekkel a technikákkal 
gyönyörű kitűzők és szebbnél szebb 
képek (tehenek, kakasok és naprafor-
gók) születtek. Jó volt nézni, ahogy 
nemcsak a gyerekek, hanem a szülők 
is lelkesen alkottak. Ezen kívül volt 
állatsimogató, nyuszikat, és barikat 
lehetett simogatni, sőt a nyuszikat 
szabad volt ölelgetni is, és ezt sok gye-
rek meg is tette. Örömmel jelentem, 
hogy a nagy meleg ellenére minden 
jószág túlélte az egész napos tortúrát, 
mert szerencsére mindig volt, aki ár-
nyékba tette, és friss vízzel látta el 
őket, így nem voltak folyton a tűző 
napon. Lehetett magaslesről szalmára 
ugrálni, aminek szintén nagy sikere 
volt. A színes és változatos progra-
moknak köszönhetően idén talán 
még többen látogattak ki a Szent 
György hegyre, mint tavaly. Sokan 
most voltak itt először, és nemcsak a 
programokat élvezték, hanem nem 
győztek betelni azzal a csodálatos lát-
vánnyal sem, ami a Szent György 
hegyről eléjük tárult. Látható innen 
mindkét település, Vasas és Somogy, a 
Hármas-hegy, a Zengő, a magasabb 
pontokról pedig Hirdig is ellátni. A 
látvány leírhatatlan, jövőre jöjjenek el, 
és a saját szemükkel győződjenek meg 
az általam leírtak igazságtartalmáról. 

Végezetül a Tegyünk Egymásért 
Egyesület nevében szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik 

hozzájárultak e rendezvény sikeré-
hez. Elsősorban fővédnökünknek, 
aki amellett, hogy anyagi támogatást 
nyújt, személyesen is részt vett, saj-
nos csak rövid ideig, mivel szóvivői 
kötelezettsége Budapestre szólította. 
Köszönöm Oszoli Dénes önkor-
mányzati képviselő Úrnak, hogy idén 
is elvállalta a főzőverseny zsűrizését, 
valamint köszönet az ötletes okleve-
lekért és a frappáns értékelésért is. 

Köszönet továbbá -Reisch Dezső-
nek és munkatársainak a terepren-
dezésért; 
– a muromiaknak, hogy egész év-

ben rendben tartják a kereszt kör-
nyékét;

– a szereplőknek önzetlen munká-
jukért, hogy a tűző nap ellenére is 
kellemes perceket szereztek ne-
künk;

– a somogyi és a hősök terei polgár-
őröknek helytállásukért; 

– a Mecsek Lovas Egyesületnek a 
társszervezésért;

– Palotai Tímeának a kenyeret;
– Cseh Anikónak és Gyulának pedig 

a büfében való helytállásukat;
– és végül, de nem utolsó sorban a 

Tegyünk Egymásért Egyesület 
azon tagjainak, akik évről évre, fá-
radtságot nem kímélve dolgoznak 
e rendezvény sikeréért;

 Köszönjük továbbá a padokat és asz-
talokat a Hirdi Nőegyletnek, a Nap-
sugaras Ősz Asszonyklub Egyesület-
nek, a vasasi Asszonyklubnak, a 
Vasasi Szent Borbála Egyesületnek, a 
Vasasért Egyesületnek. Utóbbiak kez-
detektől rendelkezésünkre bocsájtják 
padjaikat és asztalaikat. Straub János-
nak köszönjük az aggregátort, a 
kővágószőlősi Önkormányzatnak a 
színpadot, a kővágószőlősi Sampo 
Kft.-nek a magaslest, a szalmát és 
mindezek szállítását. Remélem senkit 
nem hagytam ki a felsorolásból. 

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Szent György nap

Mazsorett
Az idei tanév novemberében a Vasasi isko-
lában mazsorett tánc csoport alakult. Jelen-
leg 3 csoporttal dolgozom. Óvodás, alsó- és 
felső tagozatosokkal. A Csillám, Pillangó 

és Mini Manó Mazsorett csoportok szí-
vesen vállalnak bármilyen rendezvényen 
fellépést Somogy-Hird-Vasas területén, de 
akár a megye bármely pontján. Ünnepé-
lyeken is, hiszen nem csak modern zenére, 
hanem fúvós zenekari indulókra is táncol-

nak. Minden korosztály számára kielégítő 
fél órás műsorral rendelkezünk. A csop ort 
számlaképes, de különös esetben, egyes 
rendezvényeken ingyenesen is fellépünk.

Kelemen Csilla, Művészeti Vezető, 
30/6095547
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Magyarország Kormánya a 2011. 
december 23-án elfogadott nem-
zeti köznevelési törvénnyel beve-
zette az iskolai közösségi szolgála-
tot, mint az érettségi kiállításának 
előfeltételeként teljesítendő tevé-
kenységet. Ez a tanulók különböző 
készségeit és kompetenciáit fejlesz-
tő pedagógiai eszköz, mely hozzá-
járul ahhoz, hogy a középiskolások 
megismerjék a közösségben való 
tevékenykedés erejét, az ily módon 
szerzett tudásukat pedig életük 
során jól hasznosítsák. Az iskolai 
közösségi szolgálat sokféleképpen 
megvalósítható tevékenység, mely 
az egyén személyiségének fejlesz-
tése mellett a közösség érdekét is 
szolgálja, valamint a pályaorientá-
cióban is fontos szerepet tölthet be. 
A témával kapcsolatban lapunkat 
Ágoston Gabriella a Baranya Me-
gyei Önkéntes Centrum munka-
társa tájékoztatta.

Mi is az önkéntesség és a közössé-
gi szolgálat közti különbség?

Klasszikus értelemben véve az 
önkéntesség a közösségi gondos-
kodás, a társadalmi szolidaritás és 
ezen belül a karitatív tevékenység 
része, amely az emberiség fejlődé-
sének alapértékei közé tartozik. Az 
önkéntességben juthat kifejezésre 
az állampolgári elkötelezettség és 
felelősségvállalás össztársadalmi 
„rehabilitációja” mindazokért, akik 
a segítségnyújtás érintettjei. Eb-
ből következik, hogy az önkéntes 
munkavégzés olyan humán erő-
forrás, amely egyrészt hozzájárul 
társadalmunk erkölcsi, szociális, 
kulturális fejlődéséhez, másrészt a 
gazdaság – nemzeti jövedelemben 
mérhető – erősödéséhez. 

A köznevelési törvény szerint a 
„közösségi szolgálat (…) szociális, 
környezetvédelmi, a tanuló helyi 
közösségének javát szolgáló, szer-
vezett keretek között folytatott, 

anyagi érdektől független, egyéni 
vagy csoportos tevékenység és an-
nak pedagógiai feldolgozása”. 

A közösségi szolgálat és az ön-
kéntesség nem azonos fogalmak. 
A két fogalom különbségei terén 
a legfontosabb elem a motiváció, a 
tevékenység végzésére vonatkozó 
belső indíttatás kiemelése, hiszen 
az önkéntes tevékenység a személy 
szabad akaratából valósul meg, 
nincsen semmilyen külső kény-
szerhez kötve, és végzéséért sem 
várható el semmilyen anyagi előny 
vagy ellenszolgáltatás. A közösségi 
szolgálat pedagógiai célzatú köte-
lezettség, amelynek végzése során 
csak a tevékenység kiválasztásában 
valósulhat meg a szabad döntés, 
ugyanakkor az érettségi előfeltéte-

leként valóban nem érdek nélküli. 
A közösségi szolgálat lehet kötele-
ző, mert ennek pedagógiai tartal-
ma pontosan a szociális érzékeny-
ség erősítése. Nem tekinthető az 
önkéntesség klasszikus esetének, 
bár sok elemében azonos azzal. 
Kiindulópontnak, bevezető lépés-
nek tekinthető a valódi önkéntes 
tevékenység végzésének irányába, 
melynek szerepét nem szabad alá-
becsülni. 

A közösségi szolgálat a követ-
kező tevékenységek elvégzésével 
valósítható meg:

egészségügyi tevékenységek kór-
házban vagy egészségügyi intéz-
ményekben, szociális-, oktatási-, 
kulturális-, közösségi-, környezet 

és természetvédelmi-, katasztrófa-
védelmi tevékenység, illetve közös 
sport- és szabadidős tevékenység 
óvodáskorú, sajátos nevelési igé-
nyű gyermekekkel, továbbá idős 
emberekkel.

A közösségi szolgálat megszer-
vezése és lebonyolítása az iskola 
és a fogadószervezetek együttmű-
ködésével valósul meg. A projekt 
során a tanulók nem egyszerűen 
adnak valamit, hanem sokat kap-
nak azoktól, akikkel együtt tevé-
kenykednek. Nagyon lényeges ele-
me a programnak, hogy minden 
mozzanatában a kölcsönösségre és 
együttműködésre építsen. Az is-
kolai közösségi szolgálat a tanulók 
későbbi önkéntes tevékenységének 
alapját képezheti.

Várjuk nem csak a fi atalok je-
lentkezését itt helyben, további 
kérdéseikkel keressenek szemé-
lyesen, vagy telefonon:

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

Iskolai közösségi szolgálat
A nemzeti köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga megkezdé-
sének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alka-
lommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulók-
nak kell igazolniuk.

FOGADÓÓRA

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2013. május 22-én (szerdán)
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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Családi egészségvédelem
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjének keretében ingyenes klub indul. 

Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk idősebb korunkban 
is, már fiatalon úgy kell élnünk, hogy megelőzzük a meg-
előzhető bajokat. Ez nem igényel sem különleges felszerelést, 
sem sok pénzt, csak odafigyelést. A klub célja az egészséges 
életmódhoz szükséges tudás és készségek kialakítása. A 15-
64 év közötti résztvevők mindennapi egészségmegőrző isme-
reteket szereznek. 

Első tájékoztató: május 17-én 18:00
Előadó és téma: Taar Ilona –A mozgás és a sportolás 

szerepe gyermek-, felnőtt-, és idős korban
Köv. előadó és téma: Magyar Zoltán kineziológus - 

Hogyan neveljünk boldog gyereket?
Időpont: május 31-én 18 óra 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 

(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Taar Ilona: 06 20/545 95 30

Baba-mama klub
Életre szóló ajándék! 
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjének keretében ingyenes klub indul. 

Egy gyermek születése a családban öröm, de egy apró kis 
ember mindent megváltoztat, hatással van a pár- és családi 
kapcsolatokra és nem utolsó sorban az anya önmagáról al-
kotott képére. Ez független attól, hogy elsőszülöttről vagy 
tizedikről van szó. A klubfoglalkozásokon szó lesz a babák 
fejlődésének segítéséről, az anya-, nő-, és párszerepről, a test-
vérféltékenységről, a családi kapcsolatokról, az otthoni szép-
ségápolásról és minden másról, ami az anyukákat érdekli.

Időpont: 2013. május 16. és 28.-án 10 órától 
(kéthetente csütörtökönként)

Téma: beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról 

Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)

Vezeti: Murányiné Molnár Ildikó

Szülésfelkészítés
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjének keretében ingyenes szülésfelkészítés indul. 

„Magasztalni kell az anyát, akinek szeretete nem ismer 
határt és emlőin nevelkedik az egész világ.” (Gorkij). Az új 

szemléletmódú szülésfelkészítésben a hangsúlyt az ösztönös-
ségre, a belső folyamatokkal való együttműködésre és a gyakor-
latiasságra helyezzük, tényszerű és egyszerű információkkal. 
Közelebb kerül a Nő Önmagához, a Gyümölcshöz, akit érlel, ill. 
a Párjához. A szülés alatt nem csak gyermek születik, hanem a 
Nő Anyává, a Férfi Apává születik újjá.

Időpont: 2013. május 23-án 16:00 induló 
3 napos program

Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)

Érd.: Harmat Hajnal, 06 30 223 89 10 

Szülőklub
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjének keretében ingyenes klub indul. 
Ha fiatal vagy, netán középkorú, ha szívesen beszélgetnél egy 
jó tea mellett, ha véleményed van és szívesen megosztanád 
másokkal, ha túl sok dolgod van és pici szünetet tartanál, ha 
régóta nem mozdultál már ki, ha szeretnél a gyerekeiddel kö-
zös programot, ha szívesen beszélgetnél kortársakkal, miköz-
ben a gyerekeid játszóházban vannak… akkor neked találtuk 
ki a szülők klubját! Hozd magaddal a gyerkőcödet, az ízlése-
det, a jókedvedet, az ötleteidet, kérdéseidet, problémáidat! 

Első témánk: Női szerepek – férfi szerepek?!
Időpont: 2013. május 2., 17:00 (kéthetente csüt. du.)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház (7691 Pécs-Somogy, 

Búzakalász utca 47.)
Érd.: Fogtné Áman  Krisztina (fakriszti@gmail.com), 

Tóthné Göndöcs Zsuzsa 
(tothnegondocs@gmail.com)

Előzetes a júniusban induló 
programokról:

Férfi ak „mentálhigiénés” klubja 
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a családo-
kért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projektjé-
nek keretében ingyenes klub indul. 

Ha nem tudod mi a különbség a fakanál és fuckanal kö-
zött, gyere, elmondjuk. Tanulj meg főzni, építsd a közössé-
ged, itt nem számít, ha odaégeted a vizet. Jelentkezz be idő-
ben (2013.05.20.ig)! Mert, ahogy a nők mondják a férfiak 
korán halnak. Gyere el, vagy mi megyünk hozzád.

Időpont: 2013. május 25, 14:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház konyhája 

(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: fozoferfi@gmail.com 

Májusban induló programok
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a családokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjének keretében májusban is ingyenes klubok indulnak.

TÁMOP pályázati melléklet
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Teaház (játszóház és gyermekfelügyelet)
A Vasasért Egyesület által elnyert Építő közösségek a 
családokért című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 
számú projektjében  megtartott valamennyi foglalko-
zás alatt a gyerekeknek ingyenes és szakszerű felügye-
letet biztosítunk Teaház (játszóház és gyermekfelügye-
let) keretében.

A részletekről érdeklődni:
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

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.

Pletyka (F)észek 

A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjének keretében ingyenes klub indul. 

Helybeli nők osztják meg egymással örömeiket, gondjai-
kat, problémakezelő és háztartási praktikáikat. Ha szívesen 

beszélgetnél, jó ötleteidet mond el mindenkinek, mások ma-
gánéletéről ne beszélj senkinek. 
Időpont: júniustól 2 hetente. A foglalkozásokra folyamato-
san jelentkezni lehet.

Helyszín: Kossuth Művelődési Ház (7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.) Érd.: Molnár Erzsébet, 
info@kobeko.hu 

Áprilisban 212 órát 
töltöttünk szolgá-
latban. 

Megrendezésre 
került éves közgyűlésünk, ahol egy-
behangzó igennel megszavazták a 
tagok az elmúlt év költségvetését, és 
az idei év feladatait is. Köszönjük 
Huba Csaba Úrnak is, aki megje-
lent a meghívásunkra. Heti rend-
szerességgel elindult egy tréning is 

polgárőreink részére Dr. Fűtő Mi-
hály oktatásában.

Szerencsére ebben a hónapban egy 
pályázatnak köszönhetően sikerült 

a nagy álmunk is, saját gépjárművel 
rendelkezünk, amit a falu lakói már 
láthattak is.

Idén is megrendezzük a szemét-
szedési akciónkat(Te Szedd!) igaz 
kicsit későbbi időpontban, szep-
temberben, de folytatjuk a vashídi 
játszónál az árok tisztítását is.

Ha bármiben segíthetünk, vagy 
információjuk van, szóljanak. Tele-
fonunk 30/641-2 750 éjjel-nappal 
elérhető!

Vezetőség

Polgárőrségi hírek

Kérjük gyümölcsadományaikat!
A Kossuth Művelődési Házban 
működő Tea-ház fiataljai számá-
ra várjuk szeretettel gyümölcs-
adomány felajánlásaikat. Kinek-
kinek lehetősége szerint a 
kertben termő gyümölcseiből 
kérünk egy kevés, nélkülözhető 
mennyiséget, akár olyan módon 
is, hogy előzetes egyeztetés alap-
ján segítünk a betakarításban. 
Így a felajánlott gyümölcs egy 
része a fiatalok „munkadíja” lesz.

Köszönettel, a Hétpróbás Ifjú-
sági Klub nevében: Nagy Eme-
se önkéntes és szakmai koordi-
nátor
További információ:

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

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2013.május 28-án tartja 
szokásos évi rendes közgyűlését, amelyre jelen 
soraimmal tisztelettel meghívom az egyesület 
tagjait. Ideje: 2013. május 28 18.30. Helye: Vasas, 
Bencze J. u. 6. sz alatti Egyesületi Ház Tervezett 
napirend: Beszámoló a 2012-es munkáról. Be-
számoló az egyesület pénzügyi-gazdasági hely-
zetéről, pályázati források felhasználása, projek-
tek megbeszélése és a 2013-ben előttünk álló 
feladatok áttekintése. Tagfelvétel, tagdíjfizetés, 
egyebek. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt 
vehet a terem befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán, elnök
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KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmazza.)Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 
Ft; Vastag = 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft A/4 = 100 Ft A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  
(minimum 5db esetén) Nyomtatás:  = Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 
kép – 100 Ft = Oldalanként = Színes:  A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 – 20 Ft A/3 lap 
– 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 
200 Ft/1. oldal (100Ft minden további) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Igazolványkép készítés: 
(Kép után szerkesztése + 100 Ft) 250 Ft Internet használat: (Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/
óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 12-
es betűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önélet-
rajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-16:30,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Módosult a Kossuth Művelődési Ház nyitva tartása:
H-P: 9:30 – 19:30 – Irodai szolgáltatások igénybe vehetők 10:00 – 16:30 között

HÍREK A NAPÜDVÖZLET EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET HÁZA TÁJÁRÓL!
Családi napközi: kisgyermek-paradi-
csom kezdte meg működését április nyol-
cadikán az egyesületi székház jobb oldali 
szárnyában. A felújított, jól felszerelt és 
barátságosan berendezett napközi 20 he-
testől 4 éves korig várja a kicsiket.

Komposzt: Kedves Lakótársainkat arra 
kérjük, hogy az összegyűjtött és elszállítás-
ra ítélt zöldhulladékukat adják nekünk (ha 
tehetik hozzák el a Bethlen G.u.8.számhoz/
volt gyógyszertár) hogy abból komposztot 
állítsunk elő a közösségi kertünk táplálásá-
hoz! A lenyírt fűből, gazból szinte azonna-
li kiváló táplálék lesz a növényeknek. Cse-
rébe a kertünkben termő zöldségekből, 
gyümölcsökből szívesen megkínáljuk!

Tartás és légzésjavítójavító torna indul 
május 17-től, mely során a gerinc izmai-
nak megerősítésével, a helyes tartás meg-
tanulásával sok mozgásszervi problémát 
megelőzhetünk. Nem megeröltető gya-
korlatokkal javítjuk testünk rugalmassá-
gát, hajlékonyságát. Elsajátítjuk a tökéle-
tes légzés technikáját, melynek 
eredménye a harmonikus kedélyállapot, 
nyugodt, békés életminőség. Helyszín az 
egyesület székháza Vasas, Bethlen G.u.8., 
időpont: péntekenként 17,30 –tól 18,30-
ig. A csoport indításához a jelentkezést a 
06/30/603-6507-es telefonszámon várjuk.

Önismereti és meditációs klub: kétheti 
rendszerességgel várjuk az érdeklődőket 
szombat délutánokon. Legközelebbi idő-
pont május 4. délután 3 óra, majd ezt kö-
vetően rendszerint két hét múlva folytatás. 

Természetes növényvédelem: levéltet-
vek ellen legjobb védekezés a csalán per-

metezés (10 kg friss csalánt egy napra 
beáztatunk 50l esővízbe). Kártevő rova-
rokra kifőtt, kihült burgonyalé. Az őszi-
barackot megtámadó levélfodrosodás el-
len a zsurlótea (gombás fertőzések 
kivédésére is alkalmas), de a tejes víz is jó 
egy-egy arányban. A cseresznyelegyet pe-
terakás idején (virágzás után 3 héttel) fe-
hérüröm teával távolíthatjuk el. Légykár-
tól a hagymát sárgarépa sor beiktatásával 
óvhatjuk meg. A drótférgek félbevágott 
burgonya kihelyezésével gyűjthetők ösz-
sze. A lisztharmatra érzékeny növények 
védője a mellé ültetett fokhagyma, az 
uborka testőre a bazsalikom. A bab társa 
lehet a zeller, saláta, retek, petrezselyem, 
a kapor, a karfiol és a cékla, de nem szere-
ti a hagymát, édesköményt, borsót. A 
paprika kedvence a zeller és bazsalikom, 
de rosszul tűri a burgonya közelségét. A 
sárgarépa csak a káposzta a cékla és a 
paprika közelségét nem szereti minden 
mással szívesen szomszédoskodik. A ká-
poszta mellé jó ültetni salátát, rebarbarát. 
A paradicsom mellé kifejezetten jó a 
hagyma, de kedveli a babot, karalábét, 
retket, kukoricát.
Önkénteseket várunk: kertünkben a ház 
körül, a veteményesben munkát tudunk 
adni azoknak a közmunkaprogramba be 
nem kerülteknek is, akik az önkéntes 
munka igazolásával jogosulttá válnak a 
bérpótló juttatásra.

Jóga: helyszíne ismét az egyesületi szék-
ház (Bethlen G.u.8.) időpontjai:kedd 
17,30-19,00 péntek:18,30-20,00 óráig.

Túra: Áprilisi túránkon a Mecsek nyuga-
ti részén barangoltunk. Medvehagymát 

gyűjtöttünk télire és csatlakozva egy or-
szágos kezdeményezéshez a Pálos kolos-
tor romjainál közös meditációban vet-
tünk részt a magyarság tudatossági 
szintjének emeléséért fohászkodva. A 
legközelebbi túránkon a Réka völgybe lá-
togatunk a Keleti-Mecsekbe 2013.05. 26-
án. Figyelje a felhívásunkat aki csatlakoz-
ni szeretne a blogoldalunkon.

Régi magyar, ellenálló gyümölcsfák köl-
töztek az egyesületi házunk kertjébe, me-
lyeket Göcsejből, Pórszombatról hoztunk 
Kovács Gyula génbankjából. A fákat nem 
kell metszeni, permetezni, hosszú életűek, 
ellenállóak és gyermekkorunk ízvilágát 
hozzák vissza. Kovács Gyula zalai erdész, 
aki évtizedek óta tartó gyűjtőmunkával 
menti és szaporítja a magyar ősi gyü-
mölcsfajtákat. Áldozatos munkáját ma 
már a „Tündérkert” hálózat segíti, mely-
nek keretében a helyi lokálpatrióta közös-
ségek élőhelyüktől oltásra küldik a meg-
menteni kívánt fajtákat, majd visszakapva 
elültetik és gondozzák azokat. 

 Programjaink nyíltak. Ingyenesek, 
vagy minimális költségigényűek. Vár-
juk szeretettel mindazokat a rendezvé-
nyeinkre, tagjaink sorába, akik egy él-
hetőbb, szebb világot vágynak és ezért 
tenni is kívánnak önmagukon való 
munkálkodással, tiszta, szeretetteljes 
gondolkodással, eg ymást kölcsönösen 
tisztelve az önérdek nélküli összefogás 
és cselekvés erejével .
Elérhetőségünk: Napüdvözlet Egyesü-
let Vasas, Bethlen G.u.8. tel:06/30/603-
6507 napudvozlet.blog.hu

Szőts Rózsa
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Mázsaház utca: Utca a Vasas nevű 
városrészben, a Búzakalász utca és a 
Szövetkezet utca között [1973: Má-
zsaház, épület 1979: Orosz Gyula utca, 
u 1991, 2003: ~, u]. Az utca elején 
mérlegház volt. Itt mérték a jószágok 
súlyát. Régen a bányatelepen is volt 
mázsaház, ahol a bányaüzem által ki-
termelt szenet mérlegelték.

Orosz Gyula (1912–1956) honvéd 
főhadnagy Rónaszéken (Románia) 
született. 1945-től volt párttag. 1956 
októberében a forradalmi események 
során tűzharcban életét vesztette.

Pajtás utca: Utca a Somogy nevű vá-
rosrészben, a Somogy utca és a Gát 
utca között [1979, 2003: ~, u]. Az utca 
a Pajta-föld nevű határrész felé vezet 
[1980, 2003: Pajta-föld]. Egykor itt 
uradalmi pajta állott. Itt kellett átadni 
a dézsmát a székesegyházi uradalom 
számára. A Pajtás utca neve, valószí-
nűleg a pajta szóból ered. Az utca népi 
nevei: Fehér köz, Fehér Joci köz, mert Fe-
hér József lakott a köz elején.

Pernecker István utca: Utca a Somogy 
nevű városrészben, a Gát utca és a So-
mogy utca között [Kor.: Nemes köz, u, 
köz 1979, 2003: ~, u].
Pernecker István a somogyi bánya-
munkások mozgalmainak kiemelkedő 
tudású és tekintélyű szervezője volt. 
Mozgalmi tevékenysége a tanácsha-
talom idején kezdődött. 1918 óta volt 
tagja a bányászszakszervezetnek, majd 
1922-től az MSZDP-nek. Az 1935. évi 
mecsekszabolcsi bányászsztrájk szerve-
zése miatt munkahelyéről elbocsátották. 
Egy évig volt munka nélkül. 1937-ben 
belgiumi bányákban dolgozott. 1939-ben 

hazatért, de továbbra is csendőri felügye-
let alatt állott. 1944. okt. 22-en letar toz-
tattak, es elhurcoltak, majd Dac hauban 
mártírhalált halt. – A Rovacsek-féle ven-
déglőben kialakított munkásotthon a bá-
nyamunkások fontos gyülekezőhelye volt 
Somogyban. Itt tartotta üléseit az 1930-
as években a Kerületi Bányász Titkárság 
Pernecker István vezetésével. Régen a So-
mogyi Általános Iskola úttörő csapata is 
Pernecker István nevét viselte.

Sas utca: Utca a Somogy nevű város-
részben, a Szemere Bertalan utca és a 
Máladó utca között [1979, 2003: ~, u].  
A névadás indítékát nem ismerjük, de 
szívesen vennénk olvasóink hozzá-
szólását az utca névének eredetétéről. 
– Az utca népi nevei: Dobos köz, Máté 
köz, Liza Máté köz. Dobos és Máté 
(Liza ragadványnevű) családok lak-
nak a közben.

Somogy utca: Utca a Somogy nevű 
városrészben, a Búzakalász utca és a 
Kőbánya utca között [1979, 2003: ~, 
u]. Az egykor önálló Somogy község 
névemléke. A mai Somogy határában 
létezett az Árpád-kori Újfalu [1058: 
Nove Ville]. – Nevét fenntartotta az 
Újfalu nevű erdei tisztás Budafának a 
Somogy mellett levő részén. Az utca 
mai nevét akkor kapta, amikor a falu 
eredeti nevét utcanévként visszape-
relték a somogyiak. 1946-ban ugyanis 
Somogy egyesült Vasassal. Akkor So-
mogy a Vasas I., Vasas pedig a Vasas 
II. nevet kapta. 1991 óta ez a település 
Somogy néven, vagyis eredeti nevén 
Pécs egyik K-i városrésze. A 15. sz.-
tól Somogy néven említik a források. 
A Somogy helységnév [1406: Somogh] 

bizonyára somfában bővelkedő helyet 
jelent. Szórványosan, bokor formájá-
ban ma is megtalálható itt a som. A 
szomszédos Vasason ma is élő név a 
Somoska.

Az utca népi neve: Bányatelepi 
út, mert az egykori Bányatelep felé 
vezet. A Bánya- telepen még álló 
munkáslakásokat a somogyi szén-
bányászat megőrzésre, védelemre 
érdemes emlékeinek tekintjük e 
fontos és nagy múltú iparág egyéb 
tárgyi dokumentumaival együtt. Az 
egykori Somogy község szénbányá-
inak rövid történetét Pálfy Attila 
bányamérnök írta meg. A Somogy 
története című könyvet, Hámori Ist-
vánné és Vókó János írta.

Szemere Bertalan utca: Utca (köz) 
a Somogy nevű városrészben, a Bú-
zakalász utca és a Csap utca között 
[1979, 2003: ~, u]. Népi (szóbeli) ne-
vei: Rovacsek köz, Matyi köz. Rovacsek 
Mátyás itt lakott a közben.
Szemere Bertalan (1812–1869) po litikus 
az 1843−44. évi és az 1847−1848. évi or-
szággyűlések követe és az ellenzék egyik 
vezére volt. 1848 áprilisától szeptembe-
rig az első független magyar kormány 
belügyminisztere, majd 1849 máju-
sától a szabadságharc bukásáig mi-
niszterelnök és belügyminiszter. 1849 
augusztusában Törökországba emig-
rált; majd Párizsban és Londonban élt. 
Távollétében halálra ítélték. 1865-ben 
már elborult elmével tért haza.

Széna utca: Utca a Somogy nevű vá-
rosrészben, a Pajtás utca és Bányatelep 
között [1979, 2003: ~, u]. Korábbi neve, 
a Rét utca arra utal, hogy a hely a Püs-
pökrét Ny-i szélén van. A bányászok itt 
korábban szép családi házakat építet-
tek. – Az utca újabb neve a rétekben 
termő szénával van kapcsolatban.

Bocz József

 A következő számunkban Hird
utca neveinek magyarázata következik

Somogy utcaneveinek eredete 2. rész
E több részesre tervezett sorozat második részében bemutatjuk Somogy 
utcaneveinek eredetét, a nemrég 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.

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

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

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

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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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 istentiszteletek május
május 12-én és 26-án 11 órakor Vasason
19-én Pünkösd vasárnap összevont istentisztelet a vidéki 
gyülekezeteknek konfirmációs ünnepség keretében Pé-
csett a Dischka Győző utcai templomban 9 órakor

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (05.05.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (05.12.) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

Szombat (05.18)
Pünkösd
Vasárnap (05.19.)

17.00 mise

– 11.30 mise 8.30 mise

Vasárnap (05.26) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

Vasárnap (06.02.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

májusi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Olvasói köszönet
Örömmel veszem kezembe a Sok Hírünk Van közösségi havi lapot és 
minden betűjét elolvasom. Sok mindent megtudok belőle és örül a 
szívem, hogy ez a lap él, és egyre színvonalasabbá válik. Gratulálok a 
szerkesztőknek, és mindenkinek köszönet, aki bármit tesz a lap meg-
jelenéséért! Sok mindet tudok meg általuk. Viszont hiányolom azt, 
hogy aki személyesen tesz értünk, szociálisan rászorulókért, idősekért, 
az Integrált Nappali Szociális Intézmény dolgozóiról, eddig még nem 
olvastam ebben az újságban. Ők azok, akik az idősebb embereket fel-
keresik otthonukba egy kis napfényt víve életükbe, megkérdezik hogy 
vagyunk, mire van szükségünk és ellátnak bennünket jó tanáccsal, 
szeretettel, élelemmel, gyógyszerrel, postai szolgáltatásokkal, és min-
dennel amit mi idősek már nem tudunk. Az én gondozómnak Eriká-
nak hálásan köszönöm jóságát, akinek még arra is van figyelme, hogy 
a névnapomon felköszöntsön egy szép csokor virággal. Jó egészséget 
kívánok az INSZI dolgozóinak és neked is Erika, és köszönöm, amit 
értünk nap mint nap tesztek. Köszönet még a gyógyszertári dolgozók-
nak Icának, Terikének, Évikének odaadó munkájukért.

Lente Márta

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk újabb 
ruhavásárunkra!

Helyszín: Pécs-Somogyi
Baptista Imaház, Csap u. 10-12.

Időpont:
2013 május 16:    9-18-ig
2013 május 17:    9-17-ig

Gyermek, női, férfiruhák
nagy választékban!

100 Ft/db.

Köszönet a Vasasi bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet 

tagságának
Tisztelt Tagtársak!
Ezúton köszönöm meg 6 éven át tartó 
bizalmukat, együttműködésüket, támo-
gató segítségüket.

Talán nem múlt el nyomtalanul az 
előző 6 év, bízom benne, hogy tagtársa-
im jó szívvel és jó érzéssel fognak emlé-
kezni rám.

2013. március 21-én Uranka János 
személyében új elnököt választottak. 
Az Elnök Úrnak és a tagságnak a to-
vábbiakban is sikeres együttműködést 
kívánok! Jó szerencsét!

Baumgartner Sándorné

Meghívó
A Nemzeti Összertartozás Nap-
jára, melyet 2013. június 4-én 
kedden 15 órakor, a Pécs-vasasi 
templomkertben lévő Trianon 

Emlékműnél (eső esetén a templomban) tar-
tunk. Beszédet mond Dr. Semjén Zsolt, mi-
niszterelnök helyettes és Dr. Hoppál Péter, 
a fidesz szóvívője. A megemlékezésre min-
denkit szeretettel vár a rendező Vasasi Szent 
Borbála Egyesület.
Program:

Katonai díszjel
Himnusz – Vasasi Bányász Zenekar

Köszöntés – Ruzsicsics Ferenc
a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke

Ökumenikus megemlékezés
Kövesi Ferenc római katolikus plébánossal,
Németh Zoltán evangélikus lelkésszel,
Peterdi Dániel református piispökhelyettessel
és Bodogán László görögkatolikus parókussal

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes 
ünnepi beszéde

A vasasi általános iskolások ünnepi műsora
Dr. Hoppál Péter Fidesz-szóvivő köszöntője, 

ünnepi gondolatai
A Berze Nagy János Népdalkar előadása
Koszorúzás
Székely Himnusz
Szózat – Vasasi Bányász Zenekar
Harangzúgás

j
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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

ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHSok
o m o g y asa s

írünk anSS VVHH VHS ird
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Sporteredményeinkre ebben a hónap-
ban is igen büszkék lehetünk. Április 
13-án a PVSK kosárlabda utánpótlás 
szakosztálya sportversenyt szervezett. 
Ezen a versenyen részt vettek a vasasi 
iskola diákjai is. A bevezető két váltó-
versenyt magabiztosan megnyertük. 
Ezt követték a mérkőzések. Mi Sziget-
várral és Szentlőrinccel játszottunk, és 
mind a két mérkőzésen nyertünk! Ezen 
a napon ennél jobb eredményt nem le-
hetett elérni!
A csapat tagjai:
Puskás Zoli, Bálint Gergő, Hollósi Bar-
nabás, Veres Péter, Bartók Dani, Tóth 
Eszter, Benkő Sanyi, Benkő Betti, Pá-
pai Feri, Zsagár Patrik, Purger András, 
Zsagár Reni, Szalai Ádám.

Április 25-én megrendezett atlétika ver-
senyen a következő eredmények születtek:
IV. korcsoport fiú:
1. helyezett a Vasasi Általános Iskola 
csapata
Bartalos Patrik, Tornai Benjamin, Cso-
konai Roland, Kliebert Bence, Tóth Erik
Egyéniben: 2. Tornai Benjamin, 3. Cso-
konai Roland
III. korcsoport fíú: 2. helyezett a Vasasi 
Általános Iskola csapata: Pohl Tamás, 
Bárhoff Dominik, Engelsbach Balázs, 
Korom Norbert, Fritz Máté, Keszler 
Gergő. Egyéniben: 5. Keszler Gergő
IV. korcsoport leány
3. helyezett a Vasasi Általános Iskola csa-
pata: Tornai Abigél, Deák Kitti, Meny-
hárt Kinga. Egyéniben: 6. Tornai Abigél
II. korcsoport leány
Egyéniben: 2. Benkő Bernadett
Gratulálunk ügyes sportolóinknak!

Április 22-én a Föld napja alkalmából 
iskolánkban papírgyűjtés volt. 
A papírgyűjtés eredményei:
Alsó tagozaton 1. helyezett a 2. osztály 
48,6 kg/fő. A legtöbb papírt Závor Mar-
tin hozta, 204,5 kg-ot. Felső tagozaton 1. 
helyezett a 8. osztály 30 kg/fő. A legtöbb 
papírt Rostás Richárd hozta, 108 kg-ot. 
Összesen 3 tonna papír gyűlt össze. Kö-
szönjük a tanulóinknak, szüleiknek és 

Vasas lakóközösségének, hogy támogat-
ták ezt a hasznos tevékenységünket.

Száz éve, 1913-ban született Weöres 
Sándor. Az idén az ő emlékére ren-
deztük meg április 16-án iskolánkban 
a költészet napi vers- és prózamondó 
versenyt. Az évről-évre ismétlődő ese-
ményre egyre több kisdiák jelentkezik. 
Idén huszonöt alsós tanuló mondott 
verset és mesét. Az első emeleti tante-
rem zsúfolásig megtelt a versenyzőkkel, 
érdeklődő gyerekekkel és szülőkkel. Az 
iskolánk nevelőiből álló zsűri nehéz 
helyzetben volt, amikor az elhangzott 
verseket értékelnie kellett.
Helyezést a következő tanulók értek el:
Az első osztályból:

1. Huszák Márton
2. Bedő Barbara
3. Hollósi Richárd
A második osztályból:
1. Pataki Bianka
2. Závor Martin
3. Békési Rajmund
A harmadik osztályból: 
1. Hajnal Noémi
2. Zsagár Renáta
3. Benkő Bernadett

A negyedik osztályból:
1. Lőrinc János
2. Zsagár Evelin
3. Trapp Szófia

Gratulálunk nekik!
Minden versenyző oklevelet és csokolá-
dét kapott, az első három helyezést elért 
tanulók könyvjutalomban részesültek. 
A tanulók díjazását a Vasas és Hird Ta-
nulóifjúságáért Alapítvány számára be-
fizetett 1% tette lehetővé.

Köszönjük a tanító nénik felkészítő 
munkáját, a szülők segítségét, a zsűri 
munkáját és minden érdeklődő részvé-
telét.

Az első és második helyezett verseny-
zők képviselték iskolánkat április 18-án 
a Somogyi Általános Iskola által kiírt 
városi vers- és prózamondó versenyen.

Magyarországon 1964 óta József At-
tila születésnapján, április 11-én ün-
neplik a magyar költészet napját. Eb-
ből az alkalomból a somogyi iskolában 

minden évben szavalóversenyt rendez-
nek, amelyen a Budai-Városkapu Isko-
la tanulói vehetnek részt. Köszönjük a 
szervezőknek, hogy évről-évre ilyen 
színvonalas, jól szervezett versenyen 
vehetünk részt! Az idei versenyen a kö-
vetkező eredmények születtek:
1-2. osztály:
1. Kiss Petronella (Hird, 2. osztály) és 
Závor Martin (Vasas, 2. osztály)
2. Pataki Bianka (Vasas, 2. osztály)
3-4. osztály:
1. Hajnal Noémi (Vasas, 3. osztály)
2. Zsagár Evelin (Vasas, 4. osztály)
3. Lőrincz János (Vasas, 4. osztály) és 
Orsós Nikolasz (Somogy, 4. osztály)
5-6.osztály:
1. Leibham Martin (Somogy 6. osztály)
2. Keszler Gergő (Vasas, 5. osztály)
3. Karádi Klaudia (Vasas, 6. osztály) és 
Kovács Nikolasz (Somogy, 6. osztály)
7-8.osztály:
1. Messzinger Mariann (Vasas, 8. osztály) 
1. Gergő Dominik (Somogy, 8. osztály)
3. Dóczi Dorina (Somogy, 7. osztály) és 
Dézma Balázs (Vasas, 8. osztály)
Gratulálunk a szép eredményekhez a 
gyerekeknek és felkészítőiknek.
 
Végül, de nem utolsósorban még egy ki-
váló versenyeredményről kell beszámol-
nunk. Április 24-én, a Kovács Béla Ál-
talános Iskolában (volt Pázmány Péter 
Általános Iskola) angol versenyen vet-
tek részt iskolánk nyolcadikos tanulói, 
név szerint Dézma Balázs, Kósa Kristóf 
és Tornai Benjámin. Ezen a versenyen a 
7-8. osztályosok közül 18 csapat indult, 
és nekünk sikerült másodikként végez-
nünk. Ausztráliából és Új-Zélandból 
kellett nagyon alaposan felkészülniük, 
sok munka előzte meg ezt a jó ered-
ményt. Köszönjük Kocsisné Manyi né-
ninek, hogy felkészítette a versenyzőket!

Az idei évben is örömmel várjuk a szü-
lők és az iskolánkat támogató felnőttek 
adója 1 %-ának felajánlását. A Vasas és 
Hird Tanulóifjúságáért Alapítvány adó-
száma: 18300972-1-02
Iskolánknak más lehetősége nincs a 
tanév végi jutalomkönyvek, valamint a 
versenyekre a nevezési díjak és az úti-
költség finanszírozására. Támogatásu-
kat előre is köszönjük!

A vasasi iskola hírei
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Május 22 a Kihívás Napja!
Somogy és Vasas idén is benevez a 
Kihívás Napi sportversenybe. Most 
is lesz foci, futás, biciklizés, ping-
pong, jóga, aerobic, séta, játékos 
sorversenyek, és még sok érdekes-
ség. Mindenkit szeretettel várunk, 
aki tavaly is részt vett és jól érezte 
magát, sőt legyünk az idén többen! 
Hátha a szerencse is kedvez, és a 

szórakozáson kívül valami pénz-
vagy tárgyjutalom is a mienk lehet!

A helyszínekről, időpontokról a 
később kihelyezett plakátokról tá-
jékozódhatnak.

    Hullámzó 
    teljesítmény
a bajnokságban
Öt meccset játszott áprilisban a Vasasi 
Bányász csapata, a váltakozó eredmé-
nyeknek köszönhetően a harmadik 
helyen várhatja a bajnokság végső sza-
kaszát. A múlt hónapban igazán érté-
kes győzelmet aratott a csapat, egy 
nagyon izgalmas meccsen a Sátorhely 
csapatát győzték le a vasasiak, sajnos 
később egy súlyos vereség is becsú-
szott a listavezető Töttös otthonában. 
A 21. fordulóban 322 nap után játszott 

döntetlent a vasasi csapat, miután a 
Kisnyárád ellen 3-3-ra végeztek, ilyen-
re legutóbb a tavalyi idényben, Abali-
geten volt példa.

Az áprilisi meccsek:
Borjádi SE – Bányász TC 3-2
Gól: Buzádi (72’), Pere (78’)
Bányász TC – Sátorhelyi SE 3-2
Gól: Sipos (72’), Veres (59’), 
Buzádi (86’)
Töttösi SE – Bányász TC 7-2
Gól: Buzádi (69’, 84’)
Bányász TC – Kisnyárád 3-3
Gól: Papp (16’), Veres (34’), Epresi 
Tibor (82’ – öngól)

Ivándárda – Bányász TC 2-1
Gól: Grávics (45’)
Következik:
05.05. Báta KSE – Bányász TC 16:30
05.12. Bányász TC – Szászvári SE II. 16:30
05.19. Versendi SE – Bányász TC 17:30
06.02. Olaszi SE – Bányász TC 17:30

A csapat nem szerepelhetne ilyen 
eredményesen a Csaba Szóda, a Vasa-
si Gazdabolt, Dömse Dénes és Nagy 
Viktor önzetlen támogatása nélkül!

 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

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

cseréje konyhában, 
WC-ben, fürdőszobában, 
vízvezeték csere épületen 

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

u

Sportnap
Vasason

Május 18-án szombaton a vasasi 
sportszerető emberek barátsá-
gos versenyre hívják ki a somo-
gyi és hirdi sportolókat! Férfi , 
női, gyerek focicsapatok, futók 
sakkozók jelentkezését várjuk. A 
csapatok főzőversenyen is össze-
mérhetik tudásukat. Helyszín: 
Vasas, focipálya. Érdeklődni: 
Deák Károly 06-20-588-1963

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.

DOHÁNYÁRU
FORGALMAZÁS!

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

Vetőmag, műtrágya, permetszer,
egynyári növények, virágföld. 

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, 
felülvilágítókat, 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

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

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

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

KöszöntőKöszöntő
Sok boldogságot kívánunk 

Deák Károlynak Deák Károlynak és
Deák Károlyné Kith MáriánakDeák Károlyné Kith Máriának

50. házassági évfordulójuk50. házassági évfordulójuk
alkalmából!

Szerető családjuk

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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