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Mennyi az annyi? Azaz a Vasasért Egyesület számokban
Kedves Olvasó! A Vasasért Egyesület május 28-án tartotta 
éves beszámoló közgyűlését, ahol – többek közt – az egye-
sület pénzügyi helyzete - a 2012 évről szóló közhasznúsági 
jelentés - került ismertetésre. Ez részletesen megtalálható - 
a korábbi évekkel egyetemben - a honlapunkon a bemutat-
kozás fülön az üvegzseb linkre kattintva: (http://kobeko.
hu/?page_id=33). Az idén januári számunkban „Éljünk jó-
létben c.,  és a márciusi ban „A sírból visszahozott pályázat” 
c. olvasható volt már egy-egy írás pályázatainkról, tevékeny-
ségeinkről. Ezen felül a pályázatkezelő Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség honlapján a következő http://www.nfu.hu/
content/10814 linkre kattintva (majd az EU 2007-2013 fej-
lesztési programfület kiválasztva a legördülő menüben, és a 
pályázónál a Vasasért-ra rákeresve) megtalálhatók eddigi 
TÁMOP-os (EUs finanszírozású) pályázataink. Ezek közül, 
most az alábbi kettőt emelem ki, amelyek kifejezetten a he-
lyi iskolákkal együttműködve, nekik „íródtak”, velük együtt, 
azokat velük közösen valósítjuk meg:

„ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK” TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0055
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 15 900 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósítók étkezési ktg-e:  74 400 Ft
Szakmai megvalósítók szállásköltsége 9800 Ft
Szakmai megvalósítók belépői:   41 480 Ft
Szakmai megvalósítók megbízási díja  196 800 Ft
BÉRKÖLTSÉG 
Szakmai megvalósítók megbízási díjai járulékokkal 

összesen:  5 429 810 Ft
Kifizetett bruttó óradíj egységesen 8000 Ft volt 

(PTE külső előadók óradíja 2000 Ft/óra)
ANYAGKÖLTSÉG
Felhasznált és ott is maradó (pl. írószerek, alapanyagok, 

cd-k stb): 1 405 264 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Célcsoport útiköltség szükséglete jegyvásárlás: 108 050 Ft
Célcsoport étkezési-, szállás- és belépő költség 

szükséglete: 1 836 600 Ft
Célcsop útiköltség szükséglete bérelt busszal: 254 750 Ft
KIZÁRÓLAG AZ ISKOLÁKRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK 
MINDÖSSZESEN: 25 902 254 FT EZ AZ ÖSSZKÖLTSÉG-
VETÉS TÖBB MINT 76% VOLT.

„KULTURKOHÓ” TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0380
A SOMOGYI-, VASASI-, HIRDI ISKOLÁKRA ÉS ÓVODÁK-
RA KÖZVETLENÜL FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK.
Szakmai megvalósítók megbízási díjai járulékokkal 
összesen:              5 863 108 Ft
Szakmai megvalósítók étkezési szállás költsége 
és belépői:  268 410 Ft
ANYAGKÖLTSÉG
Vásárolt anyagok költségei
Felhasznált és ott is maradó (pl. írószerek, 

alapanyagok, díjak stb) : 2 523 000 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Célcsoport útiköltség szükséglete jegyvásárlás: 80 640 Ft
Célcsoport étkezési-, szállás- és belépő költség 

szükséglete: 2 958 450 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Célcsop útiköltség szükséglete bérelt busszal: 1 018 000 Ft
ÖSZESEN:  12 711 608 Ft
A Somogyi és Vasasi iskolák tanulóinak nyújtott 

szolgáltatások 
Énem-képe, Élet küszöbén, Lokálpatrióta szakkörök így éltek 

itt (tg. foglalkozás)
Szakmai megvalósítók megbízási díjai járulékokkal étkezési 

szállás költsége és belépői.
Célcsoport étkezési-, szállás- és belépő költség szükséglete, 

útiköltség szükséglete busszal, és vonattal.
ÖSZESEN:  4 601 410 Ft
MINDÖSSZESEN:  17 313 018 Ft
A SOMOGYI-, VASASI-, HIRDI ISKOLÁKRA ÉS ÓVODÁK-
RA KÖZVETLENÜL FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK A PRO-
JEKT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÖBB, MINT 71%-a.

Nos, remélem a számszerű adatok meggyőzőek, mert mi 
magunk hisszük, hogy csak közösen érhetünk el, együttmű-
ködve sikereket. Ennek érdekében dolgozunk idén is, emellett 
idén és jövőre is rendezünk nyílt napokat, ahol tisztelettel 
várjuk a kétkedőket, kérdezőket. Jöjjenek bátran és kérdezze-
nek, mert választ kapnak minden felmerülő kérdésükre, vár-
juk továbbá ötleteiket, javaslataikat arra vonatkozóan, hogy a 
közös munkát hogyan tegyük még hatékonyabbá!

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnök
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VASAS:
Önkormányzati támogatás: 2 075 600 Ft
______________________________

Működési költség:  20 000 Ft
Helyi sajtó:  60 000 Ft
Közmunka támogatása:  550 000 Ft
Iskola támogatása: 170 000 Ft
Óvoda támogatása: 50 000 Ft
Rendezvények, megemlékezések:

 30 000 Ft
Idősek karácsony: 200 000 Ft
Idősek klubja: 30 000 Ft
Bányász Torna Club Egyesület: 100 000 Ft
Vasasért Egyesület: 100 000 Ft
Szent Borbála Egyesület:   70 000 Ft
Bányász Szakszervezet: 30 000 Ft
Jószerencsét Asszonyklub:    20 000 Ft
Berze N. János népdalkar:   30 000 Ft
Bányász zenekar:   30 000 Ft
Napüdvözlet Egyesület: 100 000 Ft
Polgárőr Egyesület:   70 000 Ft
Katolikus Egyházközség:   30 000 Ft
Evangélikus Egyházközség:   20 000 Ft

Biokomnak átadva:
Mázsaház utcai járda javítása 135 600 Ft
Csatorna bevezető árok javítás: 80 000 Ft
3 db. buszmegálló felújítása: 150 000 Ft
______________________________

SOMOGY:
Önkormányzati támogatás: 1 914 400 Ft
______________________________

Közüzemi költségek: 140 000 Ft

Helyi sajtó:   60 000 Ft
Tartalék:   18 000 Ft
Közmunka: 500 000 Ft
Idősek karácsonya: 170 000 Ft
Iskola támogatása: 120 000 Ft
Óvoda támogatása:   30 000 Ft
Idősek Klubja:   30 000 Ft
Kulturális és Környezetv. Egyesület: 

 110 000 Ft
Bányász Nyugdíjas Klub:   30 000 Ft
Bányász zenekar: 30 000 Ft
Citera zenekar: 20 000 Ft
Bányász Szakszervezet: 50 000 Ft
Tegyünk egymásért Egyesület: 

 80 000 Ft
Katolikus Egyházközség:   30 000 Ft
Polgárőr Egyesület:   30 000 Ft
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület:

 60 000 Ft
Vöröskereszt somogyi alapsz.:    60 000 Ft

Biokomnak átadva:
Muromi út kavicsozása:  86 400 Ft
A Mázsaház és Búzakalász u.-i árkok

javítása:   60 000 Ft
Bányatelepi árokfelújítás: 140 000 Ft
1 db. buszmegálló felújítás:   50 000 Ft
______________________________

HIRD:
Önkormányzati támogatás: 1 494 500 Ft
______________________________

Faluház fenntartás, gondnok: 400 000 Ft
Közmunka: 400 000 Ft
Iskola támogatása:   80 000 Ft

Óvoda támogatása:   30 000 Ft
Idősek karácsonya: 150 000 Ft
Helyi sajtó:   50 000 Ft
Napsugaras Ősz Egyesület:   50 000 Ft
Hirdi Nőegylet:   50 000 Ft
Polgárőr Egyesület:   50 000 Ft
Katolikus Egyházközség:   30 000 Ft
Református Egyházközség:   30 000 Ft

Biokomnak átadva:
Gyalogút javítása a 6-os útnál: 164 500 Ft
______________________________

A képviselői keretem terhére 
a következő támogatásokat adom:

Az iskolai nyári napközi támogatása:
Vasas:   80 000 Ft
Somogy:   80 000 Ft
Hird:   30 000 Ft
Vasasi iskola, tornászcsapat jutalmazása: 

 120 000 Ft
Hirdi vasútállomás közvilágítás 

felújítása: 322 000 Ft
Toronyzene karbantartás, 

javítás:   50 000 Ft
Belvárdi vízfolyás meder 

erősítés: 320 000 Ft
Somogy utca járdaépítés és
Sas utca felső rész javítása: 290 000 Ft
Hirdi falunap támogatása: 100 000 Ft
Berze N. János Népdalkar nevezési díj:

   20 000 Ft

Huba Csaba
képviselő

Részönkormányzatok költségvetése
A részönkormányzataink április 8-9-10-én, illetve május 14-én tárgyalta a költségvetést. Röviden szeretném Önöket tájé-
koztatni a részönkormányzatok döntéséről:

Énekkarunk április 10-én mérettetett meg a harkányi „Ki Mit 
Tud?” középdöntőjén, ahol két vidám népdalcsokrot énekel-
tünk el. Igen szép pontszámmal jutottunk be a döntőbe, ami-
nek a „Siklósi vár” adott otthont május 24-25-26-án. Ott mi 

25-én szerepeltünk a döntőben. Az eredményhirdetés más-
nap, Harkányban a Thermal Hotelben volt, ahol ezüst foko-
zatot ért el a népdalkar. A támogatásért Huba Csaba képvise-
lő Úrnak tartozunk köszönettel. Köszönjük szépen!

A hétvégén Kozármislenybe utaztunk egy baráti találkozó-
ra, ami a „Tavaszi Zsongás” nevet kapta. Egy egész napos 
program vettünk részt, ahol más népdalkarokkal, együttesek-
kel ismerkedhettünk meg, és elmélyítettük kapcsolatunkat. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 
népdalkarom tagjainak az áldozatos, kitartó és kemény munkát!

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen gazdagí-
tanák hangjukkal és személyiségükkel közösségünket. Feltétele 
egyszerű, hiszen nem kell hozzá egyéb csak szép hang, jó kedv 
és kitartás. Jelentkezni lehet minden csütörtökön 1600–1700-ig 
a Vasasi, Berze Nagy János Művelődési házban. 

Mesterné Strausz Emőke

Berze Nagy János népdalkar hírei
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A 2012-es évben hatályba lépett ön-
kormányzati építmény- és telekadó 
rendelet változásokhoz sok észrevé-
tel érkezett. Ezeket az észrevételeket  
a 2013-ban hatályba lépő rendelet 
változások némileg korrigálták.

A 2013. április 18-án megtartott 
Közgyűlés ismételten napirendre tűz-
te az adórendeletek felülvizsgálatát. A 
Közgyűlés határozatában utasította 
az Adóügyi Osztályt, készítsen egy 
tanulmányt arra vonatkozóan 2013. 
június 30-ig, hogy többek között az 
alábbi szempontok adórendeletbe 
történő beépítésével lehet-e az adóter-
heket csökkenteni anélkül, hogy az a 
költségvetési bevételekre jelentősebb 
hatással lenne. Néhány településeink-
re jellemző vizsgálati szempontot is-
mertetek a teljesség igénye nélkül:

Építményadó:
• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály 

azt, hogy van-e létjogosultsága a 
nyugdíjasok részére adható továb-
bi kedvezményeknek, mentessé-
geknek (Ör. 5.§ (1)):
– szociális otthonban élők laká-

sára vonatkozó kedvezmény, 
amennyiben a lakás sem a csa-
ládtagok, sem bérleti szerző-
déssel nem volnának lakottak.

– a 2013. évre adható 50%-os ked-
vezmény mentességgé történő 
alakítása

• Az ország más önkormányzatai 
adórendeleteinek áttanulmányo-
zásával vizsgálja meg az Adóügyi 
Osztály, hogy lát-e lehetőséget az 
adómértékeknek az adóalanyok 
jövedelmi viszonyai alapján törté-
nő adóztatására, vagy a jövedelmi 
viszonyok alapján adókedvez-
ményt kizárólag az Art. 134. § sza-
kaszai alapján látja biztosítottnak.

• Az Adóügyi Osztály modellezze 
le, mennyi adókieséssel járna an-
nak adórendeletbe foglalása, ha 
az egyetlen lakással rendelkező 
magánszemély adóalany a tulaj-
donában lévő 50 m2 alapterületnél 
kisebb lakása vonatkozásában 100,-

Ft/m2-es adómértékkel adózna, 
amennyiben a magánszemély adó-
zó tulajdonában több vagy 50 m2-
nél nagyobb lakás van, azok első 
m2-től számítottan a jelenlegi adó-
mértékkel adóznának. (Ör.3.§ (2)).

• Pécs Város közigazgatási területé-
hez csatolt városrészek (Hird, Vasas, 
Pécs-Somogy, Szabolcsfalu, Nagy-
árpád, Rácváros) vonatkozásában 
lát-e az Adóügyi Osztály lehetősé-
get arra, hogy a helyben szokásos 
– magánszemély tulajdonában álló, 
üzleti célt részben sem szolgáló – la-
kás céljára szolgáló építmények 100 
m2-ig élveznék a 200,-Ft/m2-es adó-
mérték alkalmazását.

• Vizsgálja meg az Adóügyi Osz-
tály annak lehetőségét, hogy az 
„osztatlan közös tulajdonban” álló 
építmények adóztatásában van-e 
lehetőség az alábbiakra:
– bevezethető lenne-e egy 200,-Ft/

m2 összegű kedvezményes adó-
mérték az osztatlan közös tulaj-
donban álló építmények vonat-
kozásában arra az épületrészre, 
amelynek az a területe, amely 
természetben megfelel a magán-
személy által használt lakásnak, 
nem haladja meg a 80 m2-t.

• A 2012. évi munkahelymegtartó 
pályázat 2013. évi változatának 
mintájára látna-e az Adóügyi Osz-
tály lehetőséget arra, hogy a Köz-
gyűlés által meghatározott összeg 
erejéig a Közgyűlés támogathatná 
az osztatlan tulajdonközösségben 
lévő lakások társasházzá történő 
átalakítását.

• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály 
annak lehetőségét, hogy a romos, 
használhatatlan, lakhatatlan épü-
letek kedvezményes adóztatása 
milyen, a 2013. évinél kedvezőbb 
formában volna lehetséges.

• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály 
annak lehetőségét, hogy a város el-
különült városrészeire vonatkozó-
an (pl.: Hird, Vasas, Pécs-Somogy, 
Szabolcsfalu stb.) magánszemély 
tulajdonában lévő – üzleti célt nem 

szolgáló – nem lakás céljára szolgá-
ló építmény esetében, amennyiben 
azt életvitelszerűen, állandó jelleg-
gel lakásként használják, csökkent-
hető- e az építményadó 500 Ft/m²-
es mértéke 200 Ft/m²-re.

Telekadó:
• A Város közigazgatási határaihoz 

csatolt, de alapvetően részben vagy 
egészben földrajzilag elkülönült 
városrészekre vonatkozóan (Hird, 
Vasas, Pécs-Somogy, Szabolcsfalu, 
Nagyárpád, Rácváros) lát-e lehe-
tőséget az Adóügyi Osztály arra, 
hogy a telek helyben szokásos 
mérete miatt esetleg 3000 m2-ig 
mentesség volna adható az érin-
tett településrészeken akár irányí-
tószámra, akár helyrajzi számra, 
akár utcákra legyűjtve.

• 3000-5000 m2 közötti, mezőgaz-
daságilag nem művelhető telkek 
kedvezőbb adóztatása (az előző 
pontban meghatározott városré-
szekben).

A tanulmány értékelése után a Köz-
gyűlés várhatóan október hónapban 
fog dönteni az adórendeletek – re-
mélhetőleg kedvezőbb - módosítá-
sáról.

Huba Csaba

Adórendeletek felülvizsgálata

Trianoni

megemlékezés
A Vasasi Szent Borbála Egyesü-
let minden évben június 4-én 
megemlékezik a trianoni tra-
gikus békediktátumról, mellyel 
megcsonkították országunkat. 
Ez a nap 2010. óta a nemze-
ti összetartozás napja is, ezzel 
szeretnénk kifejezni, hogy él-
jen bárhol a világon, legyen 
bármely ország állampolgára, 
aki magyar, az mind hozzánk 
tartozik. A megemlékezésről, 
melyen ismert közéleti szemé-
lyiségek is részt vesznek, a kö-
vetkező számunkban olvashat-
nak részletes beszámolót.
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Pletyka (F)észek
Helybeli nők osztják meg egymással 
örömeiket, gondjaikat, problémake-
zelő és háztartási praktikáikat. Ha szí-
vesen beszélgetnél, jó ötleteidet mond 
el mindenkinek, mások magánéleté-
ről ne beszélj senkinek.

Időpont: június 15. 14:00 (kéthe-
tente)

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

Érd.: Molnár Erzsébet, info@
kobeko.hu, 06-72/337-838

Keresztény értékek 
felfedezése a családi életben
Ezek a személyiségfejlesztő foglalkozá-
sok, arra hivatottak, hogy segítsenek a 
fiataloknak abban, hogy életüket egy 
pozitív irányba mozdítsák, erősítve 
önbizalmukat, bővítve látókörüket. 
Emellett az egészséges család működé-
séről is itt sok mindent megtudhatsz.

Időpont: júniustól kéthetente
Érd: Pálffy Emőke, 

emoke@graffysoft.hu
Életkészségek facilitált 
csoport (Társas lény)
Ha fiatal vagy, a mindennapi problémá-
ikat jól szeretnéd megoldani, és szeret-
nél jobban megbirkózni a „parás” hely-
zetekkel, akkor Te is gyere el hozzánk.

Időpont: június 18. 16:00 (minden 
kedden, előjelentkezés szükséges)

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

Érd.: Dahn Nóra, info@kobeko.
hu, 06-72/337-838

Nevelési, pályaválasztási 
tanácsadás (Elég jó szülő)

Személyes tanácsadás gyermekne-
veléssel, iskola-, óvodaválasztással, 
továbbtanulással kapcsolatosan.

Időpont: június 18. 16:00 (minden 
kedden, előjelentkezés szükséges)

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

Érd.: Gondosné Nagy Emese, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Szülésfelkészítés
„Magasztalni kell az anyát, aki-
nek szeretete nem ismer határt és 
emlőin nevelkedik az egész világ.” 
(Gorkij). Az új szemléletmódú szü-
lésfelkészítésben a hangsúlyt az ösz-
tönösségre, a belső folyamatokkal 
való együttműködésre és a gyakor-
latiasságra helyezzük, tényszerű és 
egyszerű információkkal. K özelebb 
kerül a Nő Önmagához, a Gyümölcs-
höz, akit érlel, ill. a Párjához. A szü-
lés alatt nem csak gyermek születik, 
hanem a Nő Anyává, a Férfi Apává 
születik újjá.

Időpont: előre egyeztetett időpont
Helyszín: Kossuth Művelődési 

Ház (7691 Pécs-Somogy, Búzakalász 
utca 47.)
Érd.: Harmat Hajnal, 06 30 223 89 10
Már elindult klubjaink, melyekre 
várjuk sok szeretettel. Csatlakozni 
folyamatosan lehet: 

Szülőklub
Klubvezetők: Fogtné Áman Kriszti-
na, fakriszti@gmail.com és Tóthné 
Göndöcs Zsuzsa tothnegondocs@
gmail.com. Következő időpont: jú-
nius 13, 17:00 (kéthetente csütörtö-
kön)

Hozd magaddal akár gyerkőcödet 
is, az ízlésedet, a jókedvedet, az ötle-
teidet, kérdéseidet, problémáidat.

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

Kamaszklub (LAN-party)
Klubvezető: Rab Attila Ákos, info@
kobeko.hu. Következő Időpont: júni-
us 7, 19:00 (kéthetente pénteken)

Ha szeretnél számítógépes hálózat-
ban együtt játszani a Veled hasonló-
korúakkal, akkor itt a helyed.

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

Baba-mama klub
Klubvezető: Murányiné Molnár 

Ildikó, info@obeko.hu. Következő 
időpont: június 13, 10:00 (kéthetente 
csütörtökön)

Beszélgetések a nőiségről, anyaság-
ról, gyereknevelésről, családról.

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

Családi egészségvédelem 
Magyar Zoltán, kineziológus: 

Hogyan neveljünk boldog 
gyermeket? 

Időpont: június 14. 18:00

Dahn Nóra, mentálhigiénikus: 
A hit gyógyító ereje. 
Időpont: június 28. 18:00
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31
Helyszín: Kossuth Művelődési 
Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)

Valamennyi programunkról
érdeklődni lehet

az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-72/337-838

Email: info@kobeko.hu,
jelentkezes@kobeko.hu
Web: www.kobeko.hu

A Vasasért Egyesület által elnyert „Épí-
tő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 

Júniusban induló programok
A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a családokért” című  TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011- 0320 
számú projektjének keretében júniusban is számos ingyenes program indul.

TÁMOP pályázati melléklet
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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.

számú projektjében megtartott vala-
mennyi foglalkozás alatt a gyerekek-
nek ingyenes és szakszerű felügyele-
tet biztosítunk a Teaház (játszóház 
és gyermekfelügyelet) 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

Csodálatos hónapot 
zártunk az április 
hónappal, majd egy 
nyugodt májusi hó-

nap következett. Eddigi aktív munkánk 
gyümölcse beérett. Fél év alatt, polgár-
őreink lelkességével, és felelősség tuda-
tukkal óriási elismerést tudhatnak ma-
gukévá. Április hónapban a Központi 
Polgárőr Szövetség elismerését, vala-
mint a Belügyminisztérium elismeré-
sét, és kitüntetését vehettük át.

 Egyesületünk a „100x100 Bizton-
ság” programba került be, mely prog-
ram keretén belül az ország 100 Pol-
gárőr Egyesület egyike a Hird Polgárőr 
Egyesület. Elismerésünk egyik tárgya 
az okleveles kitüntetésen kívül, a Bel-
ügyminiszter, valamint a Budapesti 
Rendőr Dandártábornok által átadott 
„Niva” terepjáró személygépkocsi, 
melyet örömmel vettünk át. Így lakó-
területünk minden pontjára (nehezen 
járható terepen is) el tudunk jutni tele-
pülésünk biztonsága érdekében.

Természetesen a kitüntetés anyagi 
támogatással is járt, melyből üzemel-
tetni próbáljuk gépjárművünket, fe-
dezni próbáljuk költségeinket, mely a 
szűkös támogatásból elég nehézkes.

 Ezért megint csak köszönettel tar-
tozunk azoknak a lakótársainknak, 
akik bármilyen összeggel támogatták, 
illetve támogatni szándékoznak ben-
nünket, a Polgárőrséget. 

Számla számunk: Mecsek Takarék-
szövetkezet Hird 50300037-15101169 

Sajnos, van olyan lakó is Hirden, aki 
feljelentgetéssel próbálta aláásni le-

gális, a szabályok betartásával végzett 
tevékenységünket, (gondolom az ilyen 
embernek van a füle mögött, aki nem a 
rendet és biztonságot támogatja). 

Most már rádió kapcsolattal is ren-
delkezünk, így könnyebben tudjuk 
végezni járőr szolgálatunkat. 

A Polgárőrség őrszobáján kifüg-
gesztett névsorban bárki számára 
megtekinthető a kiemelt támogatóink 
neve.

Április-május hónapban munkánk 
is volt bőven, vállaltunk egy pécsi 
utca, a Hársfa utca, valamint a Pécs-
bánya felé vezető út szemétszedési ak-
cióját, parkosítottunk a Polgárőrség 
előtti parkban, a pihenő padokat fel-
deszkáztuk, a napokban lakkozzuk, és 
festjük a kültéri fehérrel a beton tartó-
támlákat, füvet nyírtunk, Iskolában a 
majálison részt vettünk, szolgáltunk, 
nem is akár mennyit, a féléves beszá-
molót a jövő hónapban leközöljük új-
ságunkban.

Ígérjük, mindent megteszünk la-
kóterületünk biztonságáért, csak baj 
esetén azonnal hívják a Polgárőrséget 
ügyeletes telefonunkon a 06 20 388-
8679 számon.

Tisztelettel: Polgárőrség
vezetősége

Hird Polgárőrség hírei

Kitüntetés átvétele

Gépjármű átvétele

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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A „NAPSUGARAS ŐSZ” ASSZONYKLUB EGYESÜLET
2013. 05. 11-ÉN ÜNNEPELTE 10. ÉVES ÉVFORDULÓJÁT

Egyesületünk története 2003. április 
30-án kezdődött egy anyák napi rendez-
vénnyel, ahol köszöntőt mondott Tóth 
Mihályné Incike a részönkormányzat ve-
zetője, majd tájékoztatót tartott a terve-
zett Hirdi Asszonyklub megalakulásáról. 
A rendezvényen szép számmal jelentek 
meg a hölgyek, fiatalok, idősek egyaránt. 
Az asszonyklubunk 2003. május 17-én 
alakult meg, Tóthné Incikének nagyon 
sok köszönettel tartozunk, hogy inspirált 
bennünket. Igaz, akkor nem sok jóval 
kecsegtettek bennünket, hogy már több 
ilyen próbálkozás is volt, és nem sokáig 
tudtak fennmaradni. Mi megpróbáltuk 
ez megcáfolni és kisebb zökkenőkkel si-
került is. Nem mondom, hogy ez mindig 
könnyű volt, mivel a mi korunkban már 
sokkal érzékenyebbek vagyunk, mint fi-
atalabb korunkban, ennek ellenére meg-
éltük, hogy a l0 évfordulót ünnepeljük. 
2003. november 17-én alapító okirattal 
egyesületté alakultunk. Az egyesületün-
ket 2004. 05. 05-én bejegyezték a cégbí-
róságon. 38 fő volt az induló létszám azok 
közül 24-en most is tagjaink. Új tagok 
jöttek és jönnek, így jelenleg 32 fő tagunk, 
és 4 pártoló tagunk van. Az egyesületünk-
nek nevet is kellett adni. Sok javaslat volt, 
de ami mindenkinek tetszett és azóta 
már sokszor sok embernek tetszett, ezt 
Mozolainé Margitkának köszönhetjük. 
Megpróbálom ezt a 10. évet egy rövid 
összefoglalóval elmondani mi is történt 
velünk. Első évben klubként működtünk. 
Megállapodtunk, hogy minden hónap 
harmadik hetében jövünk össze. Az ösz-
szejöveteleinken igyekeztünk az együtt 
töltött időt hasznosan eltölteni. Megün-
nepeljük a névnapokat, a kerek /50,60,70/ 
születésnapokat, orvosokat, természet-
gyógyászokat, novellaírót, mediátort és 
még sok más érdekes embert hívtunk meg 
előadások megtartására. A kezdeti időben 
nagyon sok mindent sikerült megvásárol-
ni önkormányzati segítséggel: Sörpadok, 
asztalok, szétnyitható fa székek, hangosí-
tó berendezés, egy nagy szőnyeg, music 
center, 2 db. szoba kerékpár, l taposó, asz-
talterítők, tányérok, evőeszközök egyéb 
konyhai eszközök. NCA pályázati pénz-
ből számítógépet, nyomtatót, hűtőszek-
rényt, kávéfőzőket, laptopot, vásároltunk. 

Minden évben a Pécs Megyei Jogú Város 
által kiírt pályázaton is nyertünk kisebb, 
nagyobb összeget, melyből rendezvénye-
inket, a március 15-ét, a hősök napját, a 
kiállításokat finanszírozzuk. A település-
részi önkormányzattól is minden évben 
kaptunk, és kapunk támogatást. A 2012. 
évben a kapott támogatásból és saját erő 
hozzáadásával sikerült minden tagunk-
nak egyforma blúzokat vásárolnunk. 

Minden évben kirándulást szer-
veztünk. Első ízben Gödöllőn és 
Máriabesnyőn jártunk. Utána igyekez-
tünk megismerni és bejárni hazánk gyö-
nyörű tájait, de jártunk Ausztriában, Ro-
mániában, Szlovákiában, Szlovéniában. 
Sok-sok felejthetetlen élményben, látni-
valóban volt része kis csapatunknak. Nem 
szeretném kihagyni, hogy kezdetben sok 
jó tanáccsal látott el a Pécsváradi Nyugdí-
jasklub titkára Rozika. A nyugdíjasklub-
bal azóta is együttműködünk, mi több 
ízben kaptunk meghívást és ők is voltak 
nálunk. Sok-sok segítséget kaptunk a 
Nagypalli Egyesületektől Bércesné Erzsi-
kétől, menyétől és az egyesületek tagjaitól. 
Az ügyes kezek kiállításában tevékenyen 
részt vettek. Felejthetetlen szép emlék 
maradt számunkra a „Miénk a Város” 
vetélkedő, a három település Somogy-
Vasas-Hird egyesületei olyan összefogás-
sal vettek részt, mely úgy gondolom pél-
damutató volt. Igaz kicsit keserű szájízzel 
végződött, mert, a negyedikek lettünk, de 
így is megmutattuk, hogy összefogással 
mire voltunk képesek. Nemrég elővettem 
a „Miénk a város” anyagát, és a szöveges 
résznél felhasználtam, hogy 977-től Hird 
pontosan 1000 évig volt önálló település. 
1977. áprilisában Pécshez csatolták, így a 
legkeletibb városrész lettünk és megma-
radtunk, mint régen faluként működve. 
A kulturális élet biztosítását a Nőegylet 
és a mi egyesületünk adják. Sajnos Hird a 
legmostohább körülmények között kény-
telen lebonyolítani rendezvényeit, mivel 
nem maradt művelődési házunk. 

Településünkön idén ötödik alkalom-
mal rendezzük meg kiállításunkat. Eddig 
művészeti kiállítást, Kézimunka és ügyes 
kezek, Fotó és régi mesterségek feleleve-
nítése, Hirdi kiskertek terméseinek kiál-
lítása és kóstolója kiállításokat rendeztük 

meg. A vendégkönyvünk tanúsága sze-
rint kellenek ezek a kiállítások. Minden 
alkalommal az iskola, és óvoda gyermekei 
és nevelői is meglátogatták a kiállításokat. 
Itt szeretnék köszönetet mondani a fér-
jeknek, akik önzetlenül segítenek a ren-
dezvények munkáiban. Egyesületünk fel-
vállalta, hogy minden évben megrendezi 
a március 15-i ünnepséget, májusban a 
hősök napját, részt vesz a falunapon. 
Minden évben felvállaljuk az idősek ka-
rácsonyának megrendezését. Az Adventi 
koncerteken részt vesz kórusunk, amely 
megalakulása rendhagyó módon történt, 
az első időben a havi összejöveteleken 
csak a magunk kedvtelésére énekelget-
tünk. Hálás szívvel mondunk köszönetet 
Szondiné Piroska ének tanárnőnek, hogy 
vállalta az énekkar vezetését, így kaptunk 
és kapunk lehetőséget a fellépésekre. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
a klubtagoknak önzetlen munkájukért. 
Megköszönöm a vezető társaim segítsé-
gét, úgy gondolom, hogyha nem lenne 
példás összefogásunk nem jöttünk volna 
ma el ide, hogy a 10. éves évfordulót meg-
ünnepelhessük. Szeretnék köszönetet 
mondani férjemnek, családomnak, hogy 
segítik munkámat, nélkülük talán nem 
lett volna erőm eddig mindezt felvállalni. 
Végezetül egy idézettel fejezem be vissza-
emlékezésemet: Kalkuttai Teréz Anya 

Bölcsesség című versével 

Adni kell, adni, minden odaadni,

Munkát, erőt, életet, 

Pénzt, ruhát és kenyeret.

Könnyet, mosolyt, simogatást,

Jó szándékot, jó akarást,

Imádságot, egészséget,

Melegséget, élő hitet. 

Odaadni akárkinek,

A legelső nincstelennek.

Szeretetet adni……adni, 

S érte semmit sem kívánni. 

Heiszler Istvánné
Egyesület elnöke
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Hird: Korábban önálló község volt; 
ma Pécs városrésze. A Hird helységnév 
puszta személynévből keletkezett ma-
gyar névadással. Az alapjául szolgáló 
személynév a magyar hír főnév szárma-
zéka (FNESz. 1978. 277). Hird: Árpád-
kori település [1015.: Hirig 1292: Hyr(i)
d 1332: Hyrd – L. Györffy 1: 318].

Bodormán út: Új út Hirden [2002: <, 
út].  A Kerékhegy K-i oldalán halad 
a Bodormán nevű dűlő, ill. Vasas felé. 
Ez az út teremtett régebben közvet-
len kapcsolatot Hird és Vasas között.
A Malafalva>Málfalva>Mánfa és a 
Melegmány (baranyai) helyneveink 
alapján feltételezzük, hogy a hirdi-vasasi 
Bodormán név előtagjában ugyancsak a 
* mál >* mány > * mán ’napos hegyol-
dal’ köznév keresendő. A név első eleme 
pedig családnév volt egykor. A Bodor-
mán név így ezt jelenthette: ’a Bodor ne-
vű személy napos hegyoldala’. 

Cseresznyés út: Út és utca a Hird nevű 
városrészben [2002: <, út]. Új közterü-
leti név. A 9001110 és 9001129 hrsz-ú 
út neve. Cseresznyefákról kapta a nevét.

Hadik András utca: Utca a Hird nevű 
városrészben, a Harangláb utcától Ny-ra 
[1982: ~, u].Új közterületi név. Korábbi 
nevei: Kis utca, Kisházasok utcája, Petőfi  
utca, Kleinhauslergasse; mert régen kis 
utca volt, és kisházas zsellérek laktak itt.

Hadik András (1710−1790) gróf, ma-
gyar hadvezér. Huszártisztként harcolt 
az osztrák örökösödési és a hétéves há-
borúban. 1747-től tábornok, 1756-tól 
altábornagy. 1760-ban a birodalmi se-
reg fővezére; 1764−1768 között Erdély 
királyi főbiztosa és katonai főparancs-
noka. Ebben a minőségben 1764-ben 
Szebenbe érkezve a székelyek védelmé-
re kelt, majd 1765-ben az ő irányításával 
vizsgálat indult a mádéfalvi vérfürdővel 
kapcsolatosan. Hadik jelentéséből ki-
tűnt, hogy a főbűnösök nem a székelyek 
voltak, sem a papjaik, hanem azok, akik 
a székelységet régi kiváltságaik ellenére 
jogtalanul határőrségre erőszakolták. A 
jelentés (és a királynői kegyelem) után 

helyreállt a székelyek nyugalma. Ezután 
Hadik a székelyek egy részét Moldvából 
átvezette Bukovinába.

Haladás utca: Utca a Hird nevű város-
részben, a Zámor utca és a Juhász Gyula 
tér között [1982: ~, u]. Új közterületi név. 
Korábbi neve: Móricz Zsigmond utca.

Harangláb utca: Utca a Hird nevű vá-
rosrészben, a Hatos úttól D-re [Kor.: 
Latinca Sándor utca, u 2003: ~, u]. Hird 
Alsófalu nevű részében, a Régi iskola 
mellett harangláb áll. Kisharangját – a 
monda szerint – árvíz hozta, és a vakok 
harangjának mondják. Hangja messze 
elhallatszik, és jelzi a vakoknak az estét.
Latinca Sándor (1886−1919) vasmun-
kás, majd műszaki rajzoló a magyar 
földmunkásmozgalom lelkes szervezője 
volt. Párizsban ismerkedett meg a szoci-
alizmus eszméivel, majd hazatérte után 
1910-ben belépett az SZDP-be. 1919-ben 
a Somogy megyei direktórium tagja. 
Szervezte a nagybirtokok szocializálását 
és a főváros élelmiszerrel való ellátását. 
A tanácshatalom megdöntése után, aug. 
12-én letartóztatták, majd a Prónay-
különítményből és a helyi fehértisztek-
ből álló tiszti csoport szept. 16-án éjjel 
a kaposvári fegyházból négy társával 
együtt elhurcolta, és a város határában 
levő nádasdi erdőben meggyilkolta.

Harangvirág utca: Kis utca Hirden, 
a Tátika utcától D-re [2000, 2003: ~, 
u].  Új közterületi név. A harangvirág: 
’többnyire harang alakú, élénk kék virá-
gú, rendszerint fürtös virágzatú növény 
(Campanula)’.

Hármashegy utca: Utca a Hird nevű 
városrészben, a Túra utca és a Kápolna 
tér között [2003: ~, u]. Innen is jól lát-
ható a Mecsek hegység (s a Kelet-Me-
csek) különösen szép hegyvonulata, a 
Hosszúhetény felett magasodó Hármas-
hegy, amelynek három csúcsa van.

Hirdi út: Utca és út a Hird nevű város-
részben, a Szatmári György utca és a Ju-
hász Gyula tér között [1982:<és Pécsvá-
radi út, u és út 2003:<, út és u]. Új utca a 
régi országút (a régi Hatos út) nyomvo-

nalán Pécs−Hird−Pécsvárad−Budapest 
irányában.

József Attila tér: Tér a Hird nevű város-
részben, a Túra utca és a Szabadföld utca 
között [2003: <, tér]. Új közterületi név. 
József Attila magyar költő nevét viseli.

Juhász Gyula tér: Tér a Hird nevű város-
részben, a Haladás utcától É-ra [2003: ~, 
tér]. Új tér. Juhász Gyula költő nevéről.

Kápolna tér: Tér a Hird nevű vá-
rosrészben, a Szabadföld utcától 
É-ra [Kor.: Kossuth tér, majd Ga-
garin tér, tér 1991, 2003: ~, tér ].
Jurij Alekszejevics Gagarin (1934−1968) 
az első ember, aki űrrepülést végzett 
1961. április 12-én a Vosztok I. nevű 
űrhajón. Űrutazását követően Gagarin 
Pécsre is ellátogatott. Sokan ünnepelték.

Kenderfonó utca: Út és részben utca 
Vasas és Hird városrészek között [1982, 
1988, 2003: ~, u].  A Kendergyár mellett 
elhaladó út és utca neve. Az utca népi 
nevei: Fősőfalu, Kishird, Csiszta.

Kosztolányi Dezső utca: Utca a Hird 
nevű városrészben, a Zámor út és a 
Tátika utca között [2003: ~, u]. Új köz-
területi név. Kosztolányi Dezső költő, 
író (1895−1936) a 20. sz. magyar iro-
dalmának egyik legeredetibb alkotója. 
Nyelvművelő munkássága is jelentős. 
Írásművészetének és filozófiájának kö-
zéppontjában az egyéniség tisztelete áll. 
Szembeszállva a totalitárius rendszerek 
tömegember-kultuszával hirdette min-
den ember különvalóságát, a meg nem 
ismételhető egyediségből fakadó érté-
két. Pécsett 1924. május 29-én Koszto-
lányi Dezső és Juhász Gyula felléptével 
irodalmi matinéra került sor a Pannó-
nia Szálló nagytermében. Kosztolányi új 
verseiből olvasott fel.

Köveshegy utca: Kis utca (köz) a 
Hird (Újtelep) nevű városrészben, a 
Vöröshegy utca és a Kosztolányi Dezső 
utca között [2002, 2003: ~, u]. Új köz-
területi név. A közeli köves talajú hely 
(Kövecsös, Köves) neve alapján kapta 
nevét ez az utca.

Pázsit utca: Kis utca (köz) a Hird nevű 
városrészben, a Vöröshegy utca és a Táti-
ka utca között [2000, 2003: ~, u]. A pázsit 
köznévről kapta nevét. – A pázsit: sűrű,  
üde, rendszeresen gondozott fű, gyep.

Folytatás a következő számban
Bocz József

Hird utcaneveinek eredete 1. rész
Sorozatunk harmadik írásában bemutatjuk Hird 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.
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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
Vasason az evangélikus templomban  9-én  és  23-
án  11  órakor, a  hirdi  református  templomban  vasár-
nap 10 órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (06.09.) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

Vasárnap (06.16.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (06.23) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

Vasárnap (06.30) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (07.07.) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

júniusi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt Sok Hírünk Van Közösségi 
Lap Szerkesztősége!
2013. májusi 5. számunkban olvastam 
Huba Csaba képviselő Úr cikkét a tele-
püléseinken történő rongálásokról. 
Egyetértek vele és sok sikert kívánok a 
munkájához!

A játszótéri rongálások, fák kitörése, 
buszmegállók tönkretétele, sokunkat elke-
serítenek. Mi Hirdiek is sokszor tapasztal-
juk ugyan azokat a gondokat, mely a cikk-
ben olvasható. A Szatmári utcai játszótér 
sokszor kritikán aluli, tele szórva üres 
üdítős és energiaitalos üvegekkel és dobo-
zokkal, üres tasakokkal és zacskókkal. A 
játszótéren egyébként a fából készült játé-
kok gyermekeink örömét szolgálhatnák.

A másik játszótér a Kápolna téren 
van, ezt inkább napközben kisebb 
gyerekek szüleikkel együtt látogatják, 
és több kevesebb sikerrel azért a na-
gyobb gyermekek csínytevéseire is 
odafigyelnek. Ezen a játszótéren vi-
szont kevés a színvonalas gyermekjá-
ték, a homok is a homokozóban régen 
volt cserélve, pedig mi szülők igyekez-
tünk a homok állagát megvédeni, 
mert több ízben is saját pénzből védő-
hálót vettünk a letakarásához. A még 
fémből készült pörgő hintát is több 
ízben az itt élők javítgatják, de sajnos 
most is hiányzik belőle csavar és emi-
att billeg, nem biztonságos. Szeret-
nénk, ha erre a játszótérre is jutna 
némi pénz, hogy a játszótér egy kicsit 
színvonalasabb legyen. Ha autóval vé-

gig megyünk a 6-os úttól Hirdig, az út 
két oldala tele van szórva szeméttel, és 
ugyanez tapasztalható az utak mentén 
Hird belterületén sokfelé. Ezeket a 
szemeteket mind autókkal furikázó 
fiatalok dobálják ki, éppen ott ahol el-
fogyott az üdítőjük vagy egyéb enni-
valójuk, vagy cigarettájuk.

Egyetértek Képviselő Úr cikkében le-
írtakkal, hogy igen is figyeljünk oda 
egymás tetteire, a biztonságos egymás 
mellett élésünk is ezt kívánja, és igen a 
szülő vállalja kiskorú gyermeke tetteiért 
a felelősséget.

Hiányolom, hogy a Sok Hírünk Van 
Közösségi Lap 10 oldalából, talán 3 mon-
datban említik meg Hirdet is.

Kormosné Süvecz Klára

Olvasói levél
Ebben az évben Hird 2 főutcájában 
újra megjelentek a szép cserepes 
virágok az oszlopokon Köszönjük a 
Közterület dolgozóinak! Sajnos ta-
valyi évet – szégyenszemre – csak 
pár cserép virág élte túl, egyszerűen 
kiszáradtak. Reméljük, idén jobban 
odafigyelnek azok a lakók, kiknek a 
háza előtt van virág, és öntenek leg-
alább 2 naponta egy-egy pohár vi-
zet a növényre! Ennyivel tartozunk 
környezetünk szebbé tételéhez! 

Köszönjük !!  – AN.-

Pécs-Hird Református 
Kreatív tábor

2013. július 1–6-ig
     Szeretettel várunk

minden iskoláskorú gyereket!
A tábor költsége 7500 Ft,

mely tartalmazza a szállást
és étkezést!

Helyszín: a Hirdi Református
Gyülekezeti Ház! Érdeklődni,

jelentkezni lehet:
Pálffy Emőke táborvezetőnél

a +3620/2283-299 telefonszámon. 

Kedves Olvasónk!
Köszönjük a hozzászólást! Ami az újságot 
illeti: Mint az impresszumban is olvasha-
tó, „írják a település lakói”. Somogyból 
és Vasasról minden hónapban sok írás 
érkezik, a programok szervezői, a civil 
szervezetek tagjai, tanárok, sportolók ké-
rés nélkül küldik az érdekes anyagokat. 
Hirdről rendszeresen csak a polgárőrök 
írnak, elvétve érkezik más hír. Ha Ön úgy 
gondolja, hogy történik valami említésre 
méltó esemény Hirden, kérem, vagy Ön, 
vagy a résztvevők közül valaki írjon róla, 
és szívesen betesszük a lapba. 

Üdvözlettel: Taar Ilona

     Sz
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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

„Szenvedéllyel az Egészségért!”

Az Egy Hajóban Alapítvány TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0058. 
sz. – Infóka II. projektjének támogatásával 2013. április 21-
én „Medvehagyma-túra”-t és április 26-án drogprevenciós 
focikupát szerveztek a Pécs-somogyi Iskolában működő 
InFóKa klub fiataljai.

Mindkét esemény Pécs-Somogyban valósult meg, a So-
mogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület részvéte-
lével.

A focikupán nagy örömünkre szolgált, hogy a drog pre-
vencióban jártas Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapít-
vány, az Egy Hajóban Alapítvány válogatottja is képviselte 
magát.

A részt vevő fiatalok olyan iskolákat képviseltek, akik 
számára fontos, hogy népszerűsítsék az egészséges élet-
módra való figyelemfelhívást célzó, kampány jellegű prog-
ramokat. Így többek között a somogyi, vasasi, gyárvárosi, 
csokonai és meszesi, abaligeti iskolákban tanulók mérték 
össze magukat.

Az esemény a fenti pályázati támogatásnak köszönhe-
tően ingyenes volt a résztvevők számára, a megnyitót az 
INFÓKA-„Zumba-tánccsoport” adta, és önkéntes helyi fi-
atalok és szüleik nagyban segítették a program zavartalan 
működését.

Sok ilyen, vagy ehhez hasonló kezdeményezés megvaló-
sulására lenne szükség, mely a tanulók - jelen esetben a 12 
év feletti -, fiatalok számára nyújt tanórán kívüli elfoglalt-
ságokat, a szabadidejük hasznos eltöltésére, a devianciák 
csökkentésére.

Megköszönjük azoknak a szülőknek a munkáját, akik 
motiválják gyermekeiket, és velünk együtt részt vesznek a 
programokban, ezáltal segítik nem csak a település iskolá-
inak megtartását, népszerűsítését, hanem a településünk 
életének színvonalasabbá tételét is.

Szende Csabáné - programvezető 
és Dr. Tímárné Réti Tímea - szakmai vezető
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

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

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

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

„fakanál (főnév) Különféle nagyságú
és alakú kanál fából.”

Ugye milyen egyszerű! Ha mégsem, gyere el
a Férfi Főző Klubba és mi meg mutatjuk, hogy tényleg az!

Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com 2013.06.18.ig
Következő foglakozás: 2013. 06. 22. 14 óra Kossuth művelődési ház

Készült a 14 állandó tag ajánlásával.
Kockázatról és a mellékhatásokról kérdezd a tagokat és a gyógyszerészt.

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

S P O R T H Í R E K

Kihívás napja 2013
Somogy és Vasas idén harmadszor vett részt az or-
szágos játékos-sportos vetélkedőn. A rossz idő miatt 
néhány program elmaradt, így nem értünk el olyan 
jó helyezést, mit tavaly, de így is reggeltől estig zajlot-
tak a programok, aki részt vett benne, jól érezte ma-
gát. Az igazi cél az, hogy minél több ember kezdjen 
kedvtelésből mozogni, rendszeresen sportolni vala-
mit. Ez, ahogy az oldal többi híre is mutatja, kezd di-
vatba jönni, mi pedig örömmel számolunk be min-
den jó eredményről, akár igazolt versenyzőről, akár 
lelkes amatőrről van szó.

Május 19-én Hosszúhetényben a Zengő-kupa lovasver-
senyen a Somogyi Betyárok Lovasegyesület színeiben 
Kerner Réka 4. helyezett, Vidéki Réka pedig 6. helyezett 
lett. Gratulálunk, csak így tovább!

Újabb taggal bővült a vasa-
si-somogyi mara to nis ták 
társasága: Páll István so-
mogyi futótársunk Keszt-
helyen 4.34.54-es jó idővel 
teljesítette a 42194 m-es 
távot. Ugyanezen a verse-
nyen fia Páll Botond, és 
Papp Ferenc a félmaratont 
futották le. Mind hár mó-
juknak gratulálunk!

R E C E P T

Babapiskótás citrom torta
Hozzávalók: 1/2 liter tejföl, 3 csomag tejszínhab-
por, 2 evőkanál porcukor, 1 nagy citrom leve és 
héja, 2 csomag babapiskóta. A tejszínt felverjük az 
csomagon lévő előírás szerint. A tejfölt a citrom-
mal, a porcukorral és a citrom héjával kikeverjük, 
majd a hab felét, hozzáadjuk, 2 csomag habfi xálót 
is keverünk bele. Folpackkal kibélelünk egy tálat, 
bekenjük krémmel, majd babapiskótával réte-
genként kirakjuk. Egy éjszaka hűtőben tároljuk, 
másnap tálcára borítjuk, és bekenjük a maradék 
habbal. Díszíthető, aszalt gyümölccsel. Kipróbált 
jó recept.
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S P O R T H Í R E K

Eredményes Pécsi Gyaloglók!
Az elmúlt hétvégén rendezték Bé-
késcsabán a 20 km-es gyaloglóbaj-
nokságot, és a fi atalkorúak hosszú 
távú bajnokságát is. 

A Pécsi gyaloglók szép eredmé-
nyeket értek el.

Récsei Rita az ifj úságiak 10 km-
es versenyét nyerte meg, ezzel 10. 
magyar bajnoki címének örülhetett! 
Nővére Petra a felnőtt nők 20 km-
es versenyében az 5. helyet szerezte 
meg, csapatban a Bp. honvéddal a 2. 
helyen végeztek.

Srp Miklós az U23-as 20 km-es 
bajnokságot megnyerte, a felnőt-

tek között pedig 2. helyet ért el. A 
csapatversenyben a Bp. honvéddal 
szintén bajnok lett. Neki is ez a 10. 
magyar bajnoki címe. Egyetemi ta-
nulmányai miatt jelenleg Budapes-
ten él és felkészülését a nemzetközi 
hírű szakember Dr. Urbán Ákos irá-
nyítja.

A verseny után került kihirdetésre 
a május 19-i Gyalogló Európa Kupa 
csapat. 

Melybe mindhárom versenyző 
meghívást kapott, valamint edző-
ként Srp Gyula is elkísérheti tanít-
ványait.

Tíz év után 
dobogón 

a Vasasi Bányász!
Egészen drámai véget ért június első 
vasárnapján a megyei IV. osztály idei 
szezonja, legalábbis, ami a vasasi csa-
patot illeti: az őszi szezont a második 
helyen záró, ám tavasszal gyengélkedő 

csapat az utolsó forduló előtt úgy tűnt, 
lecsúszik a harmadik helyről. Azonban 
az utolsó meccsen aratott győzelem, és 
a rivális Sátorhely pontvesztése miatt 
végül a vasasiak nyakába került a 
bronzérem, ezzel pontosan tíz év, a 
2003/04-es szezon után sikerült érmet 
szerezni. Hatalmas eredmény ez az 
évek óta alulról szerveződő, önerőből 
működő vasasi futball életében! 

Báta KSE – Bányász TC 0-0

Bányász TC – Szászvári SE II. 3-4
Gól: Györkő (15’), Pere (35’), 
Papp(44’)

Versend KSE – Bányász TC 1-2
Gól: Pere (33’), Veres(52’)

Olaszi SE – Bányász TC 1-3

 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

A XOCAI (Szosáj) csokinak
köszönhetem az életem. 

2005-ben agy infartuson estem át.
Az orvosi segítségre minimális javu-
lás történt. 2012. 08 óta fogyasztom 

a csokit. Látványos javulás 1 hó 
után történt egészségi állapotomban. 

Takácsné Pétermann Éva: 
06 30 55 111 97

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

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

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

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

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET

 adószáma: 18305434-1-02

 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.

Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök

Szerkesztik: a települések lakói és

 civil szervezetei

Megjelenik: havonta, 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.

• somogyi, vasasi és hirdi patika

• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.

• KoBeKo Művelődési Központ,

   Kossuth L. Művelődési Ház,

   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 

   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

Murányi Éva  +36/30/595-62-47

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

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

MASSZÁZS
Hirden

Svédmasszázs, illóolajos 

relaxációs masszázs,

nyirokmasszázs,

talpmasszázs, Reiki, Chi Kung

ARADI GERGŐ – 

gyógymasszőr

30/337-3202

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!

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033
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