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2014. évtől csökkennek a helyi adók
Bizonyára sokan olvasták ez év májusában megjelent 
írásomat a helyi adók felülvizsgálatáról.
Emlékeztetőül:

A 2012-es évben hatályba lépett önkormányzati 
építmény- és telekadó rendeletváltozásokhoz sok el-
marasztaló észrevétel érkezett. Ezeket az észrevétele-
ket  a 2013-ban hatályba lépő rendeletváltozások né-
mileg korrigálták.

A 2013. április 18-án megtartott Közgyűlés ismétel-
ten napirendre tűzte az adórendeletek felülvizsgálatát. 
A beérkezett észrevételek alapján a Közgyűlés határo-
zatában utasította az Adóügyi Osztályt, készítsen egy 
tanulmányt arra vonatkozóan, hogy miként lehet az 
adóterheket csökkenteni anélkül, hogy az a költségve-
tési bevételekre jelentősebb hatással lenne.

Vasas-Somogy-Hird lakóit különösen hátrányos 
helyzetbe hozták a korábbi adórendeletek, hiszen 
jobbára ezeken a területeken a magántulajdonú tel-
kek, családi házak és gazdasági épületek alapterülete 
átlagosan nagyobb, mint a város más területein. Va-
sason és Somogyban az osztatlan közös tulajdonú, 
volt bányászkolónia lakások adóztatása is méltány-
talan volt a lakók számára.  A muromi és a kerék-
hegyi területen a hétvégi házakat, présházakat sokan 
lakhatóvá tették, és életvitelszerűen sok család él ezen 
a területen. A rájuk kiszabott építményadó is arány-
talanul magas volt.

Az új adókoncepció kidolgozásához számos kifo-
gást, észrevételt, módosító indítványt tettem, kértem a 
telekadó és az építményadó jelentős mértékű mérsék-
lését erre a területre, illetve kértem a terület sajátságos 
helyzetére adaptált mérsékelt adózási forma kidolgo-
zását. Az elkészült új adókoncepció többségében, ki-
sebb kompromisszumokkal kezeli az általam megfo-
galmazott kifogásokat és egy lényegesen kedvezőbb, a 
terület sajátosságait kezelő adórendelet született, me-
lyet a Közgyűlés 2013. szeptember 19-én elfogadott.

A teljesség igénye nélkül ismertetnék néhány, a 
2014. adóévtől hatályos változást:

Építményadó:
• A magánszemély tulajdonában álló 50 m2 alapterü-

letet meg nem haladó lakás céljára szolgáló építmény 
adója 200 Ft/m2-ről 100 Ft/m2-re csökken. (Sajnos 
ez az osztatlan közös tulajdonú lakásokra nem vo-
natkozhat, mert ezeknél az épületeknél összesített 
alapterülettel kell számolni és a helyi adókról szóló 
törvény alapján az adókivetés csak tulajdoni hányad 
alapján történhet.)

• Kimondottan Vasast-Somogyot-Hirdet is érintő 
változás, hogy a magánszemély tulajdonában lévő, 
a rendelet mellékletében felsorolt helyrajzi számok 
alatti lakás céljára használt építmény 1-100 m2 adó-

Írásunk a 4. oldalon

Értesítjük a tisztelt Somogyi, Hirdi és Vasasi 
vállalkozókat, hogy a december elején megjelenő,
2014-es Sok Hírünk Van falinaptárra

korlátozott mennyiségben
hirdetési helyeket adunk el.
Jelentkezés: Vasasért Egyesület KoBeKo

Művelődési Központ, Kossuth L. Művelődési Ház, 
Somogy, Búzakalász u. 47.  72/337-838 telefonon, 

shvhirdetes@gmail.com e-mailen,
valamint a Somogyi és Vasasi patikában lehet.
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2  2013. októberSok Hírünk Van

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) 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 Önéletrajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és 
tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-19:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Irodai szolgáltatások igénybe vehetők naponta 13:00 – 17:00 között

alap esetén 200 Ft/m2 (Itt megjegyzem, hogy az adó-
alap  80 m2-ről 100 m2-re változott, így a különb-
ségként jelentkező 20 m2-re eső adó is kedvezőbb 
adó alá esik. A rendelet mellékletében valamennyi 
vasasi-hirdi-somogyi ingatlan helyrajzi száma sze-
repel.) Értelemszerűen az e feletti adósáv is változik:
a 100,01-220 m2 adóalap esetén 20.000 Ft és a 100 

m2 feletti rész után 450 Ft/m2,
a 220,01 m2 adóalaptól 74.000 Ft és a 220 m2 feletti 

rész után 900 Ft/m2.

• A Muromban és a Kerékhegyen életvitelszerűen ott 
lakó családoknak is jó hírrel tudok szolgálni:

A magánszemély tulajdonában lévő, nem lakás cél-
jára szolgáló építmény (kivéve a gépjármű tároló) 500 
Ft/m2-es adója 400 Ft/m2-re csökken. A  számított 
építményadóból 50%-os adókedvezmény illeti meg 
azt az adóalanyt, aki a tulajdonában lévő, vagy va-
gyoni értékű jogával terhelt, a Pécsi Építési Szabályzat 
13.§-a szerinti mezőgazdasági kertes zónában elhe-
lyezkedő építményét életvitelszerűen lakásként hasz-
nálja. A kedvezmény kizárólag akkor vehető igénybe, 
ha az adózó lakóingatlannal nem rendelkezik. 

Összegezve a Muromiak és a Kerékhegyen élők az 
500 Ft/m2-es adó helyett 200 Ft/m2 adót fognak fi -
zetni.

• Az osztatlan közös tulajdonú vasasi és somogyi 
volt bányászlakások lakói is számíthatnak az adó 
mérséklésére. Az ingatlan-nyilvántartásban önálló 
ingatlanokra fel nem osztott közös tulajdonú épít-
mény vonatkozásában az adó mértéke amennyiben 
az építményben lévő lakás céljára szolgáló építmé-
nyek száma nem haladja meg a 6-ot, 200 Ft/m2.

Tehát az adó mértéke 300 Ft/m2-ről 200 Ft/m2-re 
csökkent.

Telekadó:
• Az adó mértéke nem vállalkozó magánszemély tu-

lajdonában lévő – üzleti célt nem szolgáló – telek 
vonatkozásában 1-3000 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2, 
3001 m2 adóalaptól a 3000 m2 feletti rész után 30 
Ft/m2.

Összegezve: 2013. évben 1500 m2-ig nem kellett 
adó fi zetni a telek után, viszont kedvező változás-
ként 2014. évtől az új rendelet szerint már 3000 m2-
ig adómentes a telek.

Hoppál Péter képviselő úrral közösen beadott 
módosító indítványunkat a Közgyűlés elfogadta, és 
eszerint a telekadó rendelet változások 2013. július 
1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

Az újság terjedelmi keretei nem teszik lehetővé a 
rendeletváltozás részletes ismertetését, inkább csak a 
nagy érdeklődésre számot tartó változásokat igyekez-
tem összefoglalni. A módosított rendeletek remélhe-
tőleg az újság megjelenésekor már elérhetők lesznek 
a www.eugyintezes.pecs.hu/register/index/reg_onk_
rend_osszes_hataly?mid=3511  címen.

Nincs olyan ország és nincs olyan település, ahol a 
lakosság szívesen fogadná az adók kivetését. Én sem 
szeretek adózni. Az adó egy szükséges rossz. Persze 
nem mindegy, hogy mennyit fi zetünk. Jövő évtől 
egy kicsit kevesebbet, és ez örömmel tölt el, remélem 
Önöket is.

Az adóforintok elköltésének hatékonyságáról is le-
hetne oldalakat írni, de erre már nem vállalkozom. 
Egy biztos! A jó helyre, hatékonyan, gazdaságosan 
elköltött forintok bizonyára nagyobb kedvet csinálná-
nak az adóforintjaink befi zetéséhez is.

Huba Csaba

SHV_2013-10.indd   2SHV_2013-10.indd   2 2013.09.29.   15:06:182013.09.29.   15:06:18



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

Körzeti megbízottak
Pécs-Somogy, Vasas és Hird a Pécsi Rend-
őrkapitányság Gyár városi Rendőr őrse il-
letékességi területéhez tartozik. 

A három városrészben az őrs két tapasztalt körzeti 
megbízottja, Müller Róbert r.zls, és Szlovacsek Tibor 
r.zls. teljesít szolgálatot. 

A lakosság biztonságérze tének növelése érdekében 
mind ketten igyekeznek minél gyakrabban jelen lenni a 
rájuk bízott területen, lehetőség szerint kapcsolatot tar-
tani a lakossággal és az ott működő civil szervezetekkel.

Minden szerdán 12.00 és 13.00 óra között tartanak 
fogadóórát a Pécs, Búzakalász u. 3. sz. alatti körzeti 
megbízotti irodában, ahová várják a segítségre szoru-
ló, vagy érdeklődő állampolgárokat.

Természetesen, amennyiben fogadóórán kívül van 
szükség a kapcsolatfelvételre, telefonon is elérhetőek 
az 72/504-463 telefonszámon, illetve szolgálatellátá-
suk során történő személyes találkozás esetén is biza-
lommal fordulhatnak hozzájuk a területen élők.

Közbiztonsági fórum
Vasas, Somogy és Hird Településrészi Önkormány-
zatai szeptember 9-én tartott összevont ülésén kért 
tájékoztatást a rendőrség képviselőitől a települések 
közbiztonsági helyzetéről. Meghívott vendégek vol-
tak a rendőrség részéről: Korontos Zoltán r. ezredes, 
a városi rendőrkapitányság vezetője, Palkovics Sán-
dor r. alezredes, a gyárvárosi rendőrőrs parancsnoka, 
Müller Róbert r. zászlós, a terület körzeti megbízottja. 
A tájékoztatóra meghívtuk a terület Polgárőr Egyesü-
leteinek vezetőit, továbbá valamennyi civil szervezet 
képviselőjét, iskoláink igazgatóit és a közmunkások 
vezetőjét.

A fórum megrendezését szükségesnek tartottam, 
mert a települések lakóitól folyamatosan beérkező in-
formációk alapján egyértelművé vált számomra, hogy 
a lakosság közbiztonság-érzete az utóbbi időben rom-
lott. A bejelentések, panaszok leginkább a betörésekre, 
hétvégi házak feltörésére,  füstölt készítmények, ter-
mények és temetői viráglopásokra, néhány fi atal utcai 
viselkedésére, randalírozására, a kábítószer megjele-

nésére, a graffi  tizésre és különböző közterületi rongá-
lásokra, a késő esti, nyugalmat megzavaró éjszakai au-
tós „rallyzásokra” irányultak. Mind a lakosság, mind 
a fórum résztvevői azt a kívánságukat fogalmazták 
meg, hogy a területen nagyobb rendőrségi jelenlétre, 
fokozottabb járőrözésre lenne szükség. A rendőrség 
képviselői a részletes tájékoztatójukban számos ada-
tot ismertettek, mellyel azt támasztották alá, hogy a 
terület bűnözési, elkövetési statisztikája nem rosszabb 
a város más területein tapasztalhatóknál. A Polgárőr 
Egyesületek vezetői is megfogalmazták a járőrözésük 
során szerzett tapasztalataikat. A bűnözés visszaszo-
rítása és a lakosság biztonságérzetének helyreállítása 
érdekében a civil szervezetek kifejezték szándékukat, 
hogy közös összefogással segíteni kívánják a rendőr-
ség munkáját. A késő estig tartó összejövetelen meg-
fogalmazódott, hogy ha szükséges, további egyezteté-
seket tartsunk a jelenlegi állapot javítása érdekében.

Huba Csaba

Meghívó
A „Tegyünk Egymásért” Egyesület 

2013. október 23-án 1500 órai kezdettel 
ünnepi megemlékezést tart

az 1956-os októberi forradalom 
és szabadságharc tiszteletére, 

melyre szeretettel meghívja Önt,
kedves családját, barátait és ismerőseit.

A megemlékezés helyszíne: a Pécs-Somogyi 
Jézus Szíve templom és templom kert.
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– Hogyan kezdődött számodra a zene?
– Szüleim jóvoltából hegedülni ta-

nultam. A hegedűlésre szüleim (édes-
apám nagyon jól hegedült) indítottak, 
a gitározás pedig a gimiben jött. Ak-
kor már nem volt „kötelező” hegedül-
nöm, a divat pedig a gitárt diktálta.

Krétával kiskorunkban gyakran jár-
tunk együtt zeneórákra. Ő Somogyból 
cipelte a harmonikáját a vasasi suli 
felé, én félúton csatlakoztam hozzá 
a húszdekás hangszeremmel. Télen 
szánkón húzta a herflit, én pedig cuk-
koltam, mert az én hangszerem köny-
nyebb volt.

– Hogyan lett mindebből rock- vagy 
beatzenekar?

– Krétával a gimnáziumot is együtt 
kezdtük. A gimiben akkor már volt 
zenekar. A Komarov Gimnázium vett 
erősítőket, és piszokul bosszantott 
minket, hogy nem mi játszhattunk 
rajtra. Érettségi után jöttünk össze 
újra, és elkezdtünk együtt zenélni. 
Mindketten gitárral. A somogyi bá-
nyatelep kultúrházában az igazgatót 
vettük rá egy nagy beruházásra, ő vá-
sárolt egy 15 wattos VideoTon hang-
falat. Szép, terpesztett lábú, politúros 
darab volt, és egy keverőn keresztül 
erre kötöttünk két gitárt és egy mik-
rofont, amibe ketten énekeltünk. 
Később a vasasi Bányász Művelődési 
Házba igazoltunk át, ott az igazgató 
hajlandó volt megvenni egy 100 wat-
tos Marshallt.

– És hogyan lett mindebből Laser?
– Egyszer Kréta elhozta a lakásukon 

tartott próbára Stuplit (Duga Feri), 
mondván, hogy jó dobos. Tényleg ki-
válóan verte a ritmust a gitártokon, de 
én hitetlenkedtem, mondván, a dob 
több ennél. De Stupli drága jó szülei 

összeszedték az anyagiakat a felszere-
lésre, és már az első próbán kiderült, 
Krétának igaza volt. Viszont Krétától 
rövidesen könnyes búcsút vettünk: 
elment katonának. Ez bizony nagy 
törést okozott. Távozása után, ha jól 
emlékszem, Temesi Gábor zongorá-
zott, Stupli dobolt, Güzü (Horváth 
Kálmán) szólógitározott, én basszus-
gitároztam. Voltak bulik, de nem az 
igaziak. Kréta hiányzott.

– Hogyan másztatok ki a gödörből?
– Megjött Bérczes Laci. Egyszer 

csak feltűnt előttünk a nagyteremben, 
karba font kézzel, és méregetett min-
ket. Neki mi újak voltunk, mi viszont 
ismertük őt, hiszen jártunk a Savages-
bulikra, ahol ő volt a basszusgitáros. 
Én magam sejtettem, hogy az útke-
resés stádiumában van, hiszen akkor 

már a Dunántúli Napló pályakezdő új-
ságírójaként életem első nagy interjú-
ját azzal a Meződi Józseffel, Dundával 
készítettem, akivel Bérczes együtt 
zenélt, és bizony Dunda akkor már 
az Apostol frontembere volt. Tehát 
Bérczes új csapatot keresett, és mel-
lettünk döntött. Attól kezdve rendsze-
ressé váltak a kemény próbák. Amit 
éjjel hallottunk a Szabad Európán és 
a Radio Luxemburgon, azt magnóra 
vettük, megtanultuk, és a hétvégi bu-
likon már játszottuk. Aztán én men-
tem katonának, de visszajött Kréta…

– Mikor költöztél el Vasasról Pestre, 
és ott mivel foglalkoztál, illetve jelenleg 
mivel foglalkozol?

– Valójában a katonai szolgálat vitt 
el végleg a térségből. A hadsereg köz-
ponti hetilapjánál töltöttem katonasá-
gom jelentős részét, és leszerelés után 
hivatásos tisztként vissza is vettek. 
Azóta – kisebb megszakításokkal – a 
katonai sajtó területén dolgozom.

– Jelenleg is zenélsz, vagy csak a 
mostani buli kedvéért poroltad le a gi-
tárodat?

– Igen, zenélek. Négy gyermekem 
van, már a legkisebb is huszonnégy 
éves, és van két unokám, egyikük 
három-, másikuk ötesztendős. Az el-
múlt közel negyven évben mindig volt 
olyan hangszer, amelyeken gyerekek-
nek és unokáknak játszhattam. Persze 
főleg gyermekdalokat. Az elektromos 
cuccot tehát természetesen a buli ked-
véért poroltam le.

– Mikor lesz a nosztalgiabulitok, és 
mi motivált benneteket arra, hogy ismét 
összeálljatok erre a mostani alkalomra?

Zenei élet Vasason az 1970-es években és napjainkban

A Laser együttes (4. rész)
Újra együtt a Laser, 2013. október 26-án este 6 órakor
Negyedik alkalommal idézzük fel a Laser együttes 1970-es éveit. Ezúttal Zsalakó 
Istvánt (Zsalát), a „Laser” volt gitárosát kérdezem a ’70-es évekbeli és a jelenlegi 
zenész- és magánéletéről.
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– Október 26-án este 6-tól várjuk 
mindazokat a barátokat, akik velünk 
voltak a régi szép időkben, és ismét 
velünk szeretnének tölteni egy olyan 
estét, amellyel a régi szép időket szeret-
nénk felidézni. Semmiképp sem a na-
gyok nosztalgiakoncertjeit szeretnénk 
majmolni. Egykori törzshelyünkön, a 
Vasasi Bányász Művelődési Házban ba-
ráti találkozóra várjuk a régi haverokat, 
csajokat. Nonprofit a buli, tehát nincs 
belépődíj. Itt mondunk köszönetet 
előre is a Pécs-Vasasi Általános Iskola 
igazgatójának, hogy térítésmentesen 
bocsátja rendelkezésre a termet. A ma-
gam részéről azonban úgy gondolom, 

hogy a művelődési otthon működte-
téséért is felelős intézmény számára 
manapság minden forint számít, ezért 
kérjük, hogy belépődíj helyett ki-ki te-
hetsége szerint tegyen pár száz forintot 
az e célra elhelyezett urnába.

– Mit üzensz a régi és az új Laser-
rajongóknak?

– Hogy rajongók voltak-e, nem tu-
dom. Szerették volna magukat valahol 
jól érezni. És ezzel így voltunk mi is. 
Jó volt együtt. Tehát várunk min-
denkit, aki szeretne újra együtt lenni 
a hetvenes évek csapatában! Baráti 
összejövetel lesz, sok zenével és sok 
beszélgetéssel. Persze sokan elköltöz-

tek már Vasasról, ezért kérek minden 
régi barátot, hogy sms, e-mail és a kö-
zösségi oldalak útján értesítse azokat, 
akik e lap hasábjairól nem értesülhet-
nek a rendezvényről!

Bocz József

Tett-Hely díjátadó
Ebben az évben a Vasasért Egyesület 
kapta meg a Baranya Megyei Tett-Hely 
Ifjúsági Hálózat Díját. Az elismeréssel a 
megyében működő 24 db hálózati vég-
pont összesített szavazata alapján min-
den évben a legaktívabb tag munkáját 
díjazzák.

Köszönjük!

R E C E P T

Csokoládés túróbomba
Hozzávalók kb. 20 darabhoz: 20 db kerek keksz
A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 1 csomag vaníliás cu-
kor, 1 citrom reszelt héja, 7 dkg porcukor, 5 dkg bú-
zadara
A bevonáshoz: 25-30 dkg ét tortabevonó, 2,5-3 evő-
kanál étolaj
Elkészítés: A töltelék hozzávalóit összegyúrjuk, és 2–3 
órára a hűtőbe tesszük, hogy a dara megdagadjon. Go-
lyókat formálunk 
belőle, és mind-
egyik kekszre rá-
rakunk egyet. Be-
tesszük a hűtőbe, 
amíg gőzfűrdő fö-
lött megolvasztjuk 
a csokoládét az olaj-
jal, a bombákat ki-
mártjuk vagy leönt-
jük a csokoládéval 
és rácson hagyjuk 
lecsepegni. 
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A Vasasért Egyesület által elnyert „Épí-
tő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjének keretében októberben is 
számos ingyenes programon vehetnek 
részt.

Mediációs segélyszolgálat
Ami nem öl meg az megerősít!
A mediáció egy olyan módszer, melyben 
a kapcsolati problémák kimondásra ke-
rülnek, de nem a bűnbak megtalálása, 
hanem egy közösen elfogadható megol-
dás megtalálása a cél, így egy válságos 
helyzet nem feltétlenül a kapcsolat „ha-
lálát” sokkal inkább a megerősítését je-
lenti. Szükséges, hogy minden résztvevő 
beleegyezzék a mediációba, valamint 
közöttük még egy minimális párbeszéd 
legyen.
Időpont: bejelentkezés szerint
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: dr. Fűtő Mihály,  
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Szülőklub
A nyári szünet után ismét vár a Szülő-
klub. Hozd magaddal akár gyerkőcödet 
is, az ízlésedet, a jókedvedet, az ötletei-
det, kérdéseidet, problémáidat.
Időpont: október 17, 17:00 
(kéthetente csütörtökön)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com

Pletyka (F)észek
Helybeli nők osztják meg egymással örö-
meiket, gondjaikat, problémakezelő és 
háztartási praktikáikat. Ha szívesen be-
szélgetnél, jó ötleteidet mond el minden-
kinek, mások magánéletéről ne beszélj 
senkinek.
Időpont: október 18. 17:00 
(kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: immár minden csütörtökön 

10:00-tól (rugalmas időkeretben)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Murányiné Molnár Ildikó, 
info@kobeko.hu

Kamaszklub (LAN-party)
Ha szeretnél számítógépes hálózatban 
együtt játszani a Veled hasonlókorúak-
kal, akkor itt a helyed.
Időpont: október 4, péntek 
(kéthetente) 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Tóbi Antal, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Családi egészségvédelem eláadások
Előadó: Dr. Kőszegi Tamás: Nem mind 
arany, ami fénylik! Ne dőljünk be a rek-
lámoknak!- milyen étrendkiegészítőt 
érdemes fogyasztani, és milyet nem
Időpont: október 4. péntek 18.00
Előadó: Dr. Szabó Gizella pszichiáter: 
Az időskor nem egyenlő a szellemi le-
épüléssel!  Megelőzhető meg a szenili-
tás? Mikor forduljunk orvoshoz ? Le-
het-e gyógyítani, kezelni?
Időpont: október 18. péntek 18.00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Férfiak „mentálhigiénés” klubja – 
főző klub
„Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt”. Pe-
tőfi Sándor: Szeptember végén (Koltó, 
1847. szeptember.)
Mielőtt ez pont így bekövetkezne, gyere 
inkább a Férfi Főző Klubba! 
Időpont: október 12. szombat, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com
Készült a 14 állandó tag ajánlásával.

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: minden kedden 16:00-tól, 
előjelentkezés szükséges

Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Dahn Nóra, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Elég jó szülő (Nevelési, pályaválasztási 
tanácsadás)
Az egyéni és csoportos tanácsadások cél-
ja, a szülő gyermek bizalmi kapcsolat 
kiépítésének tudatos elősegítése. A 
gyerekek testi, szellemi és érzelmi 
fejlesztésének módszerei és lehetőségei a 
családban. Minden kérdés megbeszélésre 
kerül, amely a család élethelyzetéből 
gyermek életkori sajátosságaiból adódik.
Időpont: minden kedden 16:00-tól, 
előjelentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Gondosné Nagy Emese, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Hamarosan induló tanácsadások:
Gyermekgondozásból Visszatérőknek 
Munkaerő Piaci Technikák Gyermek-
gondozásból Visszatérőknek 
A munka világába való visszatéréssel 
 járó konfliktusok és stresszhelyzetek ke-
zelésének hatékony képességek fejleszté-
sével, önérvényesítő technikák elsajá-
tításával segítjük elő a harmonikus 
családi élet és a munkahelyi kihívások 
összeegyeztetését.

Önismereti És Munkaerő Piaci 
Technikák Álláskeresőknek
A munka világába való beilleszkedéshez, 
napjainkban újra és újra kell értelmez-
nünk, önmagunkat, képességeinket és 
ismereteinket. Az álláskeresés mind-
emellett komoly megterhelést jelentő 
munka. Ismereteink gyorsan elavulnak, 
lelki erőnk, türelmünk pedig egyre fogy. 
Foglalkozásaink célja, hogy képes legyen 
önmaga képességeinek feltárására, önbe-
csülése megtartására és az önérvényesí-
tésre, hogy megújult energiákkal, új tech-
nikával felvértezve hatékonyabban 
megtalálja az önnek leginkább megfelelő 
állást vagy célravezető képzést. 
Családi Összhangzattan 
Néha a legjobb családban is különböző 
elképzelések, értékek és érdekek ütköz-
nek meg egymással. Néhol a generációk 
közötti különbség, máshol egyes család-
tagok deviáns viselkedése (pl. alkoholi-
zálás, agresszió stb.) vagy a szociális 
helyzet (pl. munkanélküliség stb.) okoz 
válságot.  A családi gondok megoldásá-
ra nyújt segítséget csoportos illetve ké-
rés szerint egyéni tanácsadásunk.     

Kobeko programok
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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.

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 „Építő közösségek a családo-
kért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projektjé-

ben megtartott valamennyi foglalkozás alatt a gyerekeknek 

ingyenes és szakszerű felügyeletet 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

A permakultúra nem más, mint ter-
mészetszerűség. Az élőhelyünk, a ter-
mészet és a környezetünkkel való gaz-
dálkodás a természetes ökoszisztémára 
építve. A természetesség előnye a sok-
színűség és a stabilitás. Vegyük alapul 
az erdőt, ahol számos élőlény, növény 
és állat él harmóniában. Az erdő „kin-
cseit” (vadon termő gyümölcsök, 
medvehagyma, virágok stb.) évről év-
re gyűjthetjük, fogyaszthatjuk, élvez-
hetjük úgy, hogy nincs szükség drasz-
tikus beavatkozásra, a rendszer stabil.

Szemben ezzel ott, ahol, s amíg a 
szem ellát, csak egy növényfélét ter-
mesztenek (monokultúra), például 
napraforgót, nincs meg a környezet el-
lenálló képessége, azt csak komoly be-
avatkozások árán hatalmas mennyisé-
gű és drága vegyszerekkel érhetjük el.

A permakultúra középpontjában az 
etika áll. Ha az emberek a közösségük-
ben, a természethez való hozzáállásuk-
ban és a gazdálkodásban is az etikussá-
got szem előtt tartva tevékenykednek, 
akkor a rendszer, amiben élünk termé-
szetes, kiszámítható és fenntartható lesz.

A KOBEKO kertjének zászlajára is a 
permakultúrát tűztük. Egy olyan kert 
indult be, ahol több mint félszáz féle 
növény él, méghozzá tudatos társítás-
sal, ahol a lényeg, hogy az egyik nö-
vény jó hatással van a másikra, elri-
asztják egymás kártevőit, ezáltal 
egészségesebbek lesznek. A talaj táp-

anyag utánpótlását és jó vízháztartásá-
nak megőrzését  a mulcsozás (talajta-
karás növényi maradványokkal pl. 
szénával) adja. Ha belegondolunk, a 
természetben szinte nem találunk csu-
pasz talajt! A gyomnövények, illetve 
rovarok többsége nem ellenségei a 
kertnek, hanem a már emlegetett sok-
színűség részei, a terület immunitásá-
nak fontos elemei. Permetezés nélkül 
nem megy, vegyszer nélkül viszont 
igen. Sok lehetőség van a védekezésre: 
növényekből készíthető „szerek” pél-
dául a csalánlé, a dohánylé vagy a zsur-
lófőzet, de bizonyos vegyi anyagokkal 
sem ártunk: káliszappan, réz, kén.

A legtöbben el sem gondolkodnak 
azon, hogy milyen mennyiségű vegyszer 
kerül a szervezetünkbe a zöldségek, gyü-
mölcsök, gabonák és ezekből készült ter-

mékek fogyasztása során. Már az alapter-
mékek vegyszeresek, és ezt csak fokozzuk 
a feldolgozás során: tartósítás, állomány-
javítás és különféle vegyipari eljárások.

Tegyen meg minden családfő - aki az 
ételt az asztalra teszi- annyit, hogy meg-
próbálja a lakóhelyéhez minél közelebb 
beszerezni az élelem legalább egy részét 
(kistermelő, családi gazdaság, manu-
faktúra, kisüzem). Tudni fogja, hogy 
kitől, mit és milyen minőségben vásá-
rol, a helyi közösség által „ellenőrzött” 
terméket tud a családjának adni, és ha 
mégis bármi kifogásolható, nagy esélye 
van, hogy nem csak egy gépi üzenetrög-
zítőre tudja a panaszát elmondani. Az 
egyik legfontosabb hozadék pedig az, 
hogy a helyi helyben hagyja a pénzt, ez-
zel a saját közösségét szolgálja, munka-
helyet teremt vagy őriz meg.

Etika, természet, közösség a perma-
kultúra kulcsszavai.

PERMAKULTÚRA A KOSSUTHBAN

Somogyi zöldségek a pécsi Búza téri termelői piacon
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Vasas
Polgárőrségi hírek

Egyesületünk tagjai  szeptemberben 
216 járőrszolgálati órát teljesítettek.

Az iskola előtt minden reggel 1 iskolás, 1 polgárőr 
felállásban közösen segítjük a gyermekek balesetmen-
tes közlekedését a buszok érkezésekor. A szeptember 
14-én megtartott, a polgárőrség által is támogatott Te 
szedd! lomtalanítási akcióban 31 helyi lakos vett részt 
akik 28 zsák szemetet szedtek össze az akció keretében. 
Segítségüket ezúton is köszönjük. 

Felhívjuk azon középiskolások figyelmét, akik az évi 
kötelező 50 órányi munka ledolgozásának lehetőségét 
még nem találták meg, ők jelentkezhetnek egyesül-
etünknél és bizonyos rendezvények biztosításában 
közreműködhetnek, amennyiben fontos számukra a 
település közbiztonsága.

Végezetül egy számunkra különös jelenségre 
hívnánk fel a tisztelt szülők figyelmét. A fentebb em-
lített szolgálataink alatt késő éjszakai órákban találkoz-
tunk az utcán néhány iskolás korú fiatallal. Vajon a 

szüleik tudják-e, hogy ilyenkor merre jár és mit csinál 
a gyermekük ?  Talán nagyobb odafigyeléssel meg 
lehetne akadályozni, hogy ezek a kiskorú gyermekek 
végleg  rossz útra térjenek.

Az egyesület vezetősége

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk újabb 
ruhavásárunkra!

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

Időpont:
2013 október 16:    9-18-ig
2013 október 17:    9-18-ig
Gyermek, női, férfiruhák

nagy választékban!
100 Ft/db.

MEGHÍVÓ
A „Napsugaras Ősz „ Asszonyklub Egyesület

tisztelettel meghívja Árvai Ágnes textilművész és Kertészfi Ágnes üveg-
művész, valamint Pusch Réka  textil szakon végzett fiatal tehetség 

T E X T I L   és   Ü V E G  
című kiállításának megnyitására

a hirdi Faluház galériájába (Hird, Harangláb u. 16.)
2013. október 5-én, szombaton 15 órára.

A kiállítást megnyitja: Mendöl Zsuzsanna művészettörténész
Közreműködnek: a Pécsvárad-i Zeneiskola növendékei

Novák Mihályné vers
A kiállítás megtekinthető: 2013. október 27-ig

szombaton és vasárnap 10–17. óráig.
A kiállítást támogatók: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

LÉPJ-Légy Pécs Jövője pályázat, ESZA Civil Támogatások
Igazgatósága Budapest/pályázat/ 

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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Hird Polgárőrség hírei
2013. augusztus 17-én lezajlott az egy éves fennállá-
sunk ünnepi rendezvénye, mely sok-sok segítséggel 
vélemények szerint jól sikerült.

Aki ott volt, úgy érzem jól érezte magát. Mulat-
tunk, táncoltunk szórakoztunk felszabadultan, lazán, 
jó hangulatban, probléma nélkül. A csodálatos ételek, 

melyet a főzőversenyre benevezett versenyzők kóstol-
tattak és az általunk felkínált bableves is elfogyott az 
utolsó cseppig. A gyermekeknek nagyon tetszettek a 
játékok, valamint a felnőttek kötélhúzó és sörivó ver-

senye is nagy sikert aratott. Délután az amatőr zene-
karok előadása csodálatos volt, és külön köszönetet 
érdemel a „Napsugaras Ősz Asszonyklub” énekkara, 

mely színvonalas előadásával színesítette műsor ka-
valkádunkat. Este a kialakított téren, utcabálon Ze-
nekarunk előadását is megvárták a fi atalok, ahol fel-
dobott hangulatban táncoltunk, mulattunk. Éjjel fél 
3-kor zártuk egész napos programunkat. 

Ezúton szeretném a Polgárőrség nevében megkö-
szönni támogatóinknak az önzetlen anyagi és eszköz-
kölcsönzési segítségüket. Itt olyan sok nevet kellene 
felsorolni, hogy oldalunk kevés lenne hozzá. Köszön-
jük a fúvós zenekar tagjainak is önzetlen fellépését és 
azt, hogy a lovas gazdák fogataikkal hozzájárultak a 
reggeli ébresztő megvalósításához támogatásképpen.

Köszönjük, hogy Hird összes egyesülete megtisztel-
te jelenlétükkel is rendezvényünket. Jól esett minden 
polgárőrnek, így érezhettük, hogy tevékenységünk 
nem volt hiába. 

Kihangsúlyozott köszönettel tartozunk Hamvas At-
tilának a felújításhoz és a fűtéshez szükséges faanya-
gok biztosításáért és az anyagi támogatásáért. Köszö-
net a tereprendezésre felkért Novák Mihálynak és 
Gombkötő Lászlónak, akik gépeikkel önzetlenül el-
rendezték a rendezvény színhelyét. Nélkülük nem lett 
volna e színvonal biztosítható. 

 Köszönjük azoknak, akik meghívásunknak eleget 
tettek, többek között a Gyárvárosi Rendőrőrsnek, 

Huba Csaba Önkormányzati képviselőnknek, tá-
mogatóinknak, és nem utolsó sorban Hird lakosságá-
nak, akik részt vettek Hird Polgárőrségének egy éves 
fennállása évfordulóján, és ezzel emelték rendezvé-
nyünk színvonalát. Köszönet a környező falvakból, 
községekből ide látogató vendégeinknek, hogy jelen-
létükkel elősegítették rendezvényünk jó hangulatát.  

Következő ilyen jellegű rendezvényünk jövő év junius 
24.-e körül várható, amikor a hivatalos Polgárőrnap 
lesz kitűzve, melyet meghirdetünk. Akkor is szeretet-
tel várunk minden kedves vendéget.

Pécs-Hird, 2013. 08. 22.
Tisztelettel:

Csőkör Lajos
Elnök

Pécs-Hird Polgárőr Egyesület nevében

Meghívó
a Vasasi bányász Nyugdíjas Szakszervezet tisztelet-
tel és szeretettel meghívja tagjait 2013. október 10-
én 14.30 órakor a bányászotthonban tartandó 
Idősek Nap-i megemlékezésre.
Szíves részvételükre számítva kíván: Jószerencsét! 

a vezetőség
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
Rendőrségi körzeti megbízott:
72/504-463
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

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

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

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

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 
október 13-án és október 27-én 11.00 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (10.05.)

Vasárnap (10.06.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (10.12.)

Vasárnap (10.13.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.19.)

Vasárnap (10.20.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (10.26.)

Vasárnap (10.27.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (11.02.)

Vasárnap (11.03.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

októberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
Kolping Család Pécs-Somogyi Kato-
likus Egyesület által, a Kossuth 
Művelődési Ház részére adományo-
zott mosógépért.

Berényi Zoltán, Vasasért Egyesület

Olvasó levél
Gondolatok a postáról
Az utóbbi időben többször érkezett 
könyvelt küldeményünk (utalvány, 
ajánlott, csomag). Mivel a munkaidőm 
8 órás, pont fedi a postai nyitva tartást. 
Emiatt az értesített küldeményt csak 
úgy tudom felvenni, ha elkéretőzöm, 
vagy szabadságot kérek. Más hivata-
loknál előfordul, hogy a hét egy napján 
hosszított nyitva tartással állnak az 
ügyfelek rendelkezésére. Emiatt írtunk 
a Postaigazgatóságnak, ahonnan azt a 
választ kaptuk, hogy a hosszított nyit-
va tartásra nincs igény, emiatt nem 
látják indokoltnak bevezetését.

Kíváncsi lennék, hogy csak nekem 
olyan nagy gond ezt megoldani, vagy 
van más is akit ez ugyanúgy kelle-
metlenül érint? 

Hozzászólásaikat a Sok Hírünk 
Van szerkesztőségébe várjuk. Kos-
suth L. Művelődési Ház, Somogy, 
Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838, 
mihir2007@freemail.hu

Dékány Zsolt, Somogyi lakos

Lapostetők-
palatetők 

szigetelése
szakszerűen, kedvezõ áron,

12 év garanciával,

ingyenes felméréssel.

Gangloff Kft.

06-30-460-8629

 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

Kolping hírek
Szeptember hónapban érkezett 
meg oktatási intézményeink ré-
szére a nördlingeni Schiller Iskola 
által gyűjtött adomány. A szállí-
tást a nördlingeni Kolping Egye-
sület finanszírozta.

Köszönjük! Kolping Család 
Egyesület Pécs-Somogy
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Foci hírek

Őszi hullámvölgy

Nem sikerült igazán eredményesen a Vasasi Bányász-
nak a szeptember: egy győzelem mellett sajnos három 
vereség is becsúszott. A mezőnyből magasan kiemel-
kedő, megye I.-es játékoskerettel rendelkező Himeshá-
zától borítékolható volt a vereség, sajnos azonban az 
Ivándárda és a Báta ellen sem sikerült pontot szerezni. 
Ez utóbbi meccsen a vasasiak mindössze 9 játékossal 
álltak ki a sérülések és egyéb elfoglaltságok miatt.  Ok-
tóberben mindenesetre lesz lehetőség a javításra!

Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani minden-
kinek, aki adója egy százalékával egyesületünket támo-
gatta, amelyből idén 50 935 Forint gyűlt össze! Továb-
bá köszönjük a Csaba Szóda, a Gyógyszertár, Gazdabolt 
és a Vali bolt támogatását is!

09.01.: Bányász TC – Mároki SE 5-2 (2-1)
Gól: Vörösvári (28’), Pere (43’, 90’), Kanizsa (47’), 

Sipos (70’)

09.08.: Himesháza KSE – Bányász TC 8-1 (4-0)
Gól: Kanizsa (90’)
09.14.: Ivándárda SE – Bányász TC 6-0 ( 2-0)
09.22.: Bányász TC – Báta KSE 1-2 (0-0) Gól: Pere (80’)
Következik:
09.29.,16:00: Kisnyárádi SE – Bányász TC 
10.06.,15:00: Bányász TC – Borjádi SE
10.13.,15:00: Sátorhelyi SE – Bányász TC
10.20.,14:30: Bányász TC – Szászvári SE II.
10.26.,13:30: Tornádó SE – Bányász TC

Szinte már megszokott, hogy a 
hosszú távú utcai futóversenyeken 
jó szerepléssel képviseltetik magu-
kat településeink amatőr atlétái. 
Idén sem volt ez másképp, Schnei-
der Pál kitűnő versenyzéssel, 
1:29.46-os idővel korosztályában a 
dobogós 3. helyezést érte el. Külön 

öröm, hogy sok verseny után végre 
sikerült áttörni az 1:30-as „álomha-
tárt”.Ebből is látszik, hogy a verse-
nyzést nem szabad abbahagyni so-
ha! Papp Ferenc ugyanezen a 
versenyen 1:33.34 alatt tette meg a 
21 km-es távot.

Mindkettejüknek gratulálunk!

Újabb siker a budapesti nemzetközi félmaratonon Insportline 3D lotos
vibrációs tréner
– segítségével gyorsan, 
hatékonyan formálhatja 

testét

– a torna hatását háromszo-
rosára  növelheti

– javítja a vérkeringést, 
lazítja és masszírozza izmait

Ajánlott: futóknak, kerék-
párosoknak, hatásos 
az ízületek, csontok 

fájdalmának kezelésében.
Nem javasolt: akut sérülés, 

trombózis, gyulladás esetén, 
közvetlenül műtét után, 

daganatos betegség esetén, 
terhesség alatt, fém implan-

tátum, protézis esetén.

Érdeklődni:
06-30-824-5663
06-72-267-723

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 

 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.

APRÓ

Méz akció: Akác: 1500 Ft/kg, 
hárs: 1500 Ft/kg, repce: 1300 Ft/kg, 

vegyes:  1200 Ft/kg, napraforgóméz 
1300 Ft/kg. Schweitzer Antal,

Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

Családi ház eladó
Vasas Bethlen Gábor u. 18.

Irányár: 12,5 MFt.
Érdeklődni:06-30-760-1478

Kútfúrást vállalok!
Érd: 06-70-269-0119

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

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

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

Targoncák, munkagépek, személy 
és tehergépkocsik, robogók,

motorkerékpárok, mezőgazdasági 
kisgépek javítása, szervizelése, vizs-
gáztatása kedvező áron. Személy-

autó olajcsere 2500 Ft + anyagkölt-
ség. Érdeklődni: 06-30-5200-878,

info@targoncatech.hu

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

FABRIKETT, 
ZSÁKOSSZÉN

ALÁGYÚJTÓS ÉS
KOROMTALANÍTÓ KAPHATÓ.

FÜSTCSÖVEK
TÖBBFÉLE MÉRETBEN

ÉS SZÍNBEN.
KOSZORÚK, SELYEMVIRÁGOK, 

MÉCSESEK, GYERTYÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

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

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

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók könyvelését, 

bérszámfejtését, valamint szöveg-

szerkesztést és fénymásolást.

Csaba Eszter
Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

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

mail:cseszti@freemail.hu

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 
7.30–11.00 Tel.: 72/537-033
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