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„Egy szívet melengető este”
A Hirdi Általános Iskola jótékonysá-
gi estet rendezett 2013. október 25-
én a Pécs-somogyi Kodály Művelő-
dési Házban. Az estet egy nemes 
gondolat, egy nagyon szép emberi 
érzés, a segíteni akarás érzése hozta 
létre, ezért sokkal több volt, mint egy 
kellemes kulturális program. 

Három falu lakói fogtak össze a 
pécsi Szemem fénye Alapítvány tá-
mogatásáért, ahol a Hirdi Iskola kis-
diákját, Wéber Balázskát is ápolják. 

A zsúfolásig megtelt teremben 
egymást követték a színvonalas 
műsorszámok.

Őszinte tisztelettel és hálával 
mondunk köszönetet a műsor ösz-
szes szereplőinek, akik önzetlenül, 

az első hívó szóra mellénk álltak: 
Novotny Virág gordonka művész-
nek, a Pécs somogyi Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület Iro-
dalmi Körének, a Pécs-somogyi 
Baptista Gyülekezet zenekarának, a 
vasasi Berze Nagy János népdal-
karnak, a hirdi Napsugaras Ősz 
asszonyklubnak, a Kaproncai Alap-
fokú Művészeti Iskola és a Misina 
Táncegyüttes táncosainak.

Köszönjük a Somogyi Iskolának, 
hogy rendelkezésünkre bocsátotta 
a termet, és köszönetet mondunk 
minden segítőnknek, akik munká-
jukkal, adományaikkal szolgálták 
az est sikerét.

Az estet megtisztelte jelenlétével 

Gyura Barbara a Szemem Fénye 
Alapítvány elnök asszonya is, aki a 
súlyos beteg gyermekek üzenetét 
tolmácsolva csak annyit kért a je-
lenlévőktől, hogy amikor haza-
mennek öleljék meg a saját gyer-
meküket.

A Hirdi Iskola, az alapítvány, a 
szülők, a kis betegek hálásan kö-
szönik minden részt vevőnek, hogy 
eljöttek és anyagiakkal is támogat-
ták egy nemes cél megvalósulását.

Nagy örömünkre az est bevétele 
314 000 Ft volt. Reméljük, hogy ez-
zel az összeggel hozzájárultunk a 
kis betegek mindennapjainak meg-
könnyítéséhez.

A Hirdi Iskola tantestülete

Krisztus Urunknak áldott születésén
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen
Zengett eképpen:

A magasságban dicsőség Istennek, 
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek
És nemzetségnek!

A nemes Betlehemnek városába’
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira,
Maradékira.

Eljött már akit a szent atyák vártak,
A szent királyok akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak,
Nyilván szólottak.

Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk,
Boldogulásunk.

Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak,
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, 
Bölcs oktatónknak!

Ó örök Isten, dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk mennyei vigasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság,
Légyen vidámság!

református ének Maróthi György 
zsoltáros könyvéből,

Debrecen, 1774

Krisztus Urunknak áldott születésén

Minden kedves 
olvasónak békés
ünnepeket, és
boldog új évet-

kíván, a
Sok Hírünk 

Van 
Szerkesztősége

A csuhé figurákat Zsalakó Istvánné készítette
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2  2013. decemberSok Hírünk Van

Immár hagyományosan az esztendő utolsó 
hónapjában szeretném tájékoztatni Önöket a 
2013-as esztendőben elvégzett és a folyamat-
ban lévő munkákról, feladatokról.

A város súlyos adósság állományának 
leküzdése, a napi anyagi gondok az idei év-
ben sem sok mozgásteret adtak a költség-
vetés elkészítésekor. A szorító költségvetés 
enyhítésére a Kormány minden eladósodott 
önkormányzatot megsegített, így Pécs város 
adósságának 70%-át is átvállalta. Az év során 
megtörténtek az ezzel kapcsolatos egyezte-
tések, így év végére kissé csökkent az adós-
ság prés. Fontos megemlíteni, hogy a város 
költségvetésének jelentős hányadát kitevő 
pedagógus munkabéreket és járulékaikat is 
az állam finanszírozza szeptember 1-e óta az 
újonnan létrehozott Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központon keresztül.

A részönkormányzatok támogatása és a 
képviselők választókörzeti kerete változatlan 
maradt. A részönkormányzatok határozata 
alapján a támogatás összegék a következők 
alapján használtuk fel:

Vasasi részönkormányzat:
• Működési költség: 20 eFt
• Helyi újság (Sok Hírünk Van) támogatása: 

60 eFt
• Közmunka támogatása: 550 eFt
• Iskola támogatása: 170 eFt
• Óvoda támogatása: 50 eFt
• Rendezvények, megemlékezések, idősek 

karácsonyi ünnepsége: 230 eFt
• Idősek klubja támogatása: 30 eFt
• 6 bejegyzett civil szervezet, további szer-

vezetek és egyházak támogatása: 600 eFt
• Biokomnak átadva: 365,6 eFt (Mázsaház 

utcai járda javítása, beomlott csatorna 
bevezető árok javítása és korlát készítése 
a Berze Nagy János Műv. Háznál, 3 db. 
buszmegálló felújítása – részben már el-
készült)

Somogyi részönkormányzat:
• Közüzemi költségek: 140 eFt
• Helyi újság támogatása: 60 eFt
• Közmunka támogatása: 500 eFt
• Idősek karácsonya, : 170 eFt
• Idősek klubja támogatása: 30 eFt
• 6 bejegyzett civil szervezet, további szer-

vezetek és egyházak támogatása: 510 eFt
• Iskola támogatása: 120 eFt
• Óvoda támogatása: 30eFt
• Biokomnak átadva: 336,4 eFt (Muromi út 

kavicsozás, Mázsaház és Búzakalász úti 
levezető árkok javítása, tisztítása, Bánya-
telep felső részén a csapadék gyűjtőárkok 
felújítása, javítása, tisztítása, védőkorlá-
tok pótlása, 1 db. buszmegálló felújítása 
– részben már elkészült)

Hirdi részönkormányzat:
• Faluház fenntartása: 400 eFt
• Közmunka támogatása: 400 eFt
• Óvoda támogatása: 30 eFt
• Iskola támogatása: 80 eFt
• Helyi újság támogatása: 50 eFt
• Idősek karácsonya: 150 eFt
• 3 bejegyzett civil szervezet és egyházak tá-

mogatása: 210 eFt
• A 6-os úti buszmegállótól a Tömörkény és 

Harangvirág utcákig a járófelület javítása: 
174,5 eFt (előkészítés alatt)

Választókörzeti keret:
• Iskolai nyári napközi támogatása: Vasas 

80 eFt,  Somogy 80 eFt, Hird 30 eFt
• Vasasi Iskola eredményes tornászcsapatá-

nak jutalmazása: 190 eFt
• Hirdi vasútállomás közvilágítás rekonst-

rukciója: 322 eFt
• Bányász toronyzene szerkezet karbantar-

tás: 50 eFt
• Karácsonyi ünnepségek: 88 eFt (óvodák, 

Idősek klubja, közmunkások)
• Biokomnak átadva 320 eFt (Vasas-Belvárdi 

vízfolyás medrének megerősítése Kút ut-
cában – előkészítés alatt)

• Biokomnak átadva: 290 eFt (Somogy utca 
Bányatelep felé lekanyarodó szakaszán lé-
vő járda kiépítése és Sas utca felső ágának 
aszfaltozása – előkészítés alatt)

• Hirdi falunap támogatása: 100 eFt
• Berze Nagy János népdalkar nevezési díja 

20 eFt

A fentieken túl elért eredmények:
• Vasas – „Húsbolt” buszmegálló aszfaltozása
• Mindhárom településen készülőben van-

nak az új szelektív hulladékgyűjtő állomá-
sok.

• A közmunkások változatlan gondossággal 
virágosítják a területet, ehhez vásároltunk 
egy szivattyút, ami a nyári locsolásukat 
megkönnyíti. A telephelyükre új vegyes 
tüzelésű kályhát kaptak.

• Sajnos még mindig gyakran előfordulnak 
az ISPA csatornázási munkálatok követ-
keztében keletkező süllyedések, hiányos-
ságok. Ezek helyreállítása folyamatosan 
történik.

• Vasas, Szövetkezet utca 16. sz. előtti mély-
építési, út helyreállítási munka elkészült.

• Sikerült elérni a Közútkezelőnél, hogy a 
Hirdi út alsó részének széleit javítsák ki.

• Megtörtént a Kenderfonó utca részleges 
kavicsozása.

• Hirden a Szathmáry u.- Hirdi u. torkolatá-
nál árok tisztítása elkészült.

• A somogyi Bányatelepen részleges út- és 
árokjavítási munkák történtek. 

 Lassan elkészül a Somogy utca Bányatele-

pi szakaszán a ledőlt támfal és vízelvezetés 
rekonstrukciója.

• Az idősek kérésére elkészült a Kodály Mű-
velődési Házhoz vezető lépcső korlátjának 
meghosszabbítása.

• Mindhárom településen számos árok és 
útpadka karbantartás történt a helyi köz-
munkások kivitelezésében.

• Településeinken és a bekötő útjaikon a 
kátyúzási munkálatokat időszakonként 
elvégezték.

• Sikerült elérni, hogy az újonnan beszerzett 
buszok közül öt darab szóló busz kizáró-
lag a 13-14-15-ös járatokon közlekednek.

• Vasas, Bethlen Gábor utca felső szakaszán 
parkolást engedélyező táblák kihelyezése.

• Iskoláink első ízben szervezték meg a nyári 
napközit a gyerekeknek, ezáltal a gyerekek 
nyári felügyelete és többszöri étkeztetése 
biztosított volt, idejük tartalmas eltöltésé-
ről az iskola pedagógusai gondoskodtak.

• Az év ünnepnapjaihoz kapcsolódóan civil 
szervezeteink közreműködésével számos 
ünnepség, megemlékezés történt. Köszö-
nöm a szervezők, közreműködők munkáját.

• A város adórendeletének átdolgozásakor 
számos beadványommal sikerült jelen-
tős adócsökkentést elérni mind a telek-, 
mind az építményadó vonatkozásában. 
(A részleteket már az októberi számban 
közöltem)

• A lakosság közbiztonsági érzetének javí-
tása érdekében fórumot tartottunk, ahol a 
rendőrség vezetői egy áttekintő, részletes 
tájékoztatást adtak a terület bűnügyi hely-
zetéről, illetve a helyi Polgárőrség vezetői 
beszámoltak tapasztalataikról. A jelen-
lévők kifejezték szándékukat a további 
együttműködésre annak érdekében, hogy 
a területen a bűnözés visszaszorítása ered-
ményes legyen. 

Folyamatban lévő ügyek:
• A mostani tudásom szerint a város az új, 

„fonódó” buszmenetrendjét 2014 febru-
árjában kívánja bevezetni. Ennek eredmé-
nyeként remélhetőleg a 13-14-15-ös jára-
tok a Főpályaudvarig fognak közlekedni. 
Reggeli órákban lesz még két járat a 14-es 
vonalán, amelyik Uránvárosig jár. Azt is 
kértem, hogy a ma már elavult megállóhe-
lyeink elnevezése korszerűsödjön. Jelenleg 
azt próbálom elérni, hogy a 13-as járat a 
hét egy vagy két napján 2-2 járattal érintse 
a hirdi temetőt.

BESZÁMOLÓ 2013
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• A hirdi Zámor utcai gyűjtőárok tisztítá-
sa és a 6-os úton túli vízfolyásba történő 
bekötése már régóta húzódik. Már a kivi-
telezőt is kiválasztották, mikor a munka 
elvégzését vissza kellet vonni, mert a vá-
ros elesett volna egy nagy összegű, több le-
hetőséget kínáló pályázattól. Az újonnan 
beadott pályázatból már kivitelezhető lesz 
a munka.

• Kértem a Biokomtól, hogy a Mázsaház 
utcát és Sas utcát összekötő gyalogút víz-
elvezetését és járófelületének felújítását 
végezze el.

• Már évek óta húzódik a közmunkások 
telephely épületének (Vasas, Legény u.) 
megvásárlása. Jelenleg állami tulajdonban 
és az egyetem kezelésében van. Az egyetem 
egy értékesítendő épületcsomag részeként 
eladná, de ehhez a Kincstár jóváhagyása 
szükséges. Szeretném elérni, hogy a város 
vásárolja meg számunkra és akkor némi 
felújítással korszerűbb körülményeket le-
hetne teremteni a munkavégzéshez.

• A város a szociális városrehabilitációs pá-
lyázatát rövidesen beadja. Ennek kidolgo-
zása jelenleg is folyik. Ha eredményes lesz 

a pályázat, a területünkön Rücker akna 
lakóit is érinteni fogják a változások.

•  Még soha ennyi közmunkás nem dolgo-
zott Vasas-Somogy-Hird területén.. Nov-
ember utolsó két hetében a Start-munka-
program keretein belül több mint százan 
végezték a munkát. Sok ismerős arccal ta-
lálkoztam. A szervezési hiányosságok elle-
nére is eredményes volt a tevékenységük, 
meglátszott a közterületeken. Leginkább 
az árkokat tették rendbe és a közterüle-
tek takarítását, bozótirtását végezték el. 
Decembertől márciusig jórészt itt helyen 
oktatásban részesülnek és áprilisban foly-
tatják a munkát.

Amiben még nem sikerült előrelépést elérni:
• A vasasi bekötőút melletti szeméttelep fel-

számolása
• Hirdi közösségi ház kialakítása
• Számos közterületet érintő felújítás

Lehet, hogy a fenti listából néhány dolgot kife-
lejtettem, de egy év alatt sok minden történt. 
Tudom, hogy e hosszú listát végigolvasva bi-
zonyára Önök is fel tudnának sorolni legalább 

ennyi megoldásra váró feladatot. A megoldat-
lan problémákról nekem is van egy nagyon-
nagyon hosszú, állandóan bővülő és sok-sok 
pénzt igénylő listám. Azon igyekszem, hogy ez 
a lista minél előbb rövidüljön. A közmunká-
saink számos feladatot oldottak meg eredmé-
nyesen, munkájukat elismerem és köszönöm. 
A településeinken az egyre eredményesebben, 
célratörőbben működő civil szervezeteink is 
jelentős mértékben hozzájárulnak az épüle-
teink fenntartásához, ünnepeink méltó meg-
ünnepléséhez, rendezvények szervezéséhez, a 
közösségi élet fejlesztéséhez, tartalmas prog-
ramok tartásához. Önfeláldozó, kitartó mun-
kájuk dicséretet érdemel. Köszönöm a részön-
kormányzati tagok munkáját is.

Az év végéhez közeledve, belépve az adven-
ti várakozás időszakába a közelgő ünnepek 
alkalmából magam és a részönkormányza-
tok tagjai nevében boldog, meghitt kará-
csonyt és szerencsés, egészségben eltöltött 
új esztendőt kívánok.

Huba Csaba
képviselő

Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves családot a hagyományos 

          ADVENTI ADVENTI 
HANGVERSENYÜNKREHANGVERSENYÜNKRE 
   A VASASI MUNKÁS
     SZENT JÓZSEF 
      TEMPLOMBA 
          2013.
       december 
 8-án 16 órára.
      Az adományokat hálásan köszönjük. Az adományokat hálásan köszönjük. 
    Jó adventi feltöltődést kívánunk!    Jó adventi feltöltődést kívánunk!

MeghívóMeghívó
A Pécs-Hirdi Egyházközség A Pécs-Hirdi Egyházközség 

KépviselőtestületeKépviselőtestülete
Szeretettel meghívja Önt és kedves családjátSzeretettel meghívja Önt és kedves családját

A 2013. DECEMBER 15-ÉNA 2013. DECEMBER 15-ÉN
15 ÓRAKOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ15 ÓRAKOR MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGIADVENTI JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENYREHANGVERSENYRE

A PÉCS-HIRDIA PÉCS-HIRDI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN!RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN!

Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!

2013. nov. 26-án a Berze J. kultúrban, hasznos közbiztonsági elő-
adást tartott a rendőrség, a vasasi időseknek az INSZI szervezésben.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107
Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey Júlia u. felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033 H., Sz. P.: 1300-1700; K., Cs.: 800-1200

DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268: H., Sz., P.: 0800-1200; K., Cs.: 1300-1700

DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708: H., Sz., P.: 800-1200, K., Cs.: 1300-1700

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
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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) 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

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2013. december 19-én tartja ha-
gyományteremtő év végi közgyűlését, amelyre jelen so-
raimmal tisztelettel meghívom az egyesület tagjait.

Ideje: 2013. december 19. 18.30.
Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház.

Tervezett napirend:
• Beszámoló a 2013-as munkáról.
• Beszámoló az egyesület pénzügyi-gazdasági 

helyzetéről
• pályázati források felhasználása, projektjeink 

megbeszélése és
• a 2014-ben előttünk álló feladatok áttekintése.
• Tagfelvétel, tagdíjfizetés, egyebek.

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem 
befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán, elnök

Meghívó
2013. december 12-én csütörtök 14.30 órakor 
a Vasasi Bányászok Nyugdíjas Szakszervezete 
éves beszámolóját tartja, melyre tagságát tiszte-
lettel meghívja.
Helyszín: Bányászotthon
Megjelenésére számítva kíván Jószerencsét: 

a Vezetőség

Sóbarlang a Kossuthban
Tisztelt somogyi, vasasi, hirdi lakosok!
A Vasasért Egyesület, a Kossuth Művelődési Házban 
egy vasasi  lakos nagylelkű hozzájárulásával szeretne lét-
rehozni egy Somadrin sószobát az asztmások és a kü-
lönböző légúti betegségben szenvedők egészségi állapo-
tának javítása érdekében. A Művelődési Ház alsó 
szintjén leválasztásra kerülő helységhez azonban szük-

ségünk van a meglévőn felül még építőanyagokra, me-
lyet a jelenlegi támogatási rendszerben nem tudunk fi-
nanszírozni. Kérjük a Somogy-Vasas-Hirdi lakosokat, 
hogy akár bontott téglával vagy a falazáshoz szükséges 
anyagokkal lehetőségeikhez mérten támogassák a kez-
deményezést, így a lakosság szolgálatába állhatna egy új 
egészségjavító és megőrző szolgáltatás. Felajánlásaikat 
várjuk személyesen a Kossuth Művelődési házban, vagy 
telefonon a 72/337-838-as számon.

Köszönettel:

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

Nyílt nap a Kossuthban
A Vasasért Egyesület nyílt napot szervez a Kossuth 
Művelődési Házban (7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 
47.), ahova várjuk a kétkedőket, érdeklődőket. 

Jöjjön el 2013. december 12-én, csütörtökön 15-18 
között és hozza el felmerülő kérdéseit, észrevételeit. Is-
merje meg munkánkat és programjainkat, éljen a 
lehetőséggel! Bejelentkezni nem szükséges, ha mégis meg-
tenné, hívja a 72/337-838-as számot. 
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Szakmai napot tartottunk a Vasasért 
Egyesület által elnyert „Építő közös-
ségek a családokért” című TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projektjé-
nek keretében.

Rövid összefoglaló az eddigiekről:
• 22 tanácsadás/klub/rendezvény indult 

el 2013. április és november között. Két 
klubfoglalkozásunk már sikeresen véget 
ért: Házas TÁRSulok Veled és Baba- 
Mama klub. A Baba-Mama Klub ön-
szerveződő csoportként fenntartási ke-
retek között folytatódik

• a hátralévő időszakban még 5 foglal-
kozást indítunk, és 8 rendezvény kerül 
megvalósításra

• változás bejelentést: eddig 6x adtunk le, 
főként klubok időpontjával, jellegével 
(klub helyett pl. tábor) és gyakoriságával 
kapcsolatban, valamennyit elfogadták

• eddig 2 kötelező pályázati beszámolót 
adtunk le, mindegyik elfogadásra került

Összességében a pályázat minden szem-
pontból megfelelően halad. Ugyanakkor 
meg kell említeni, hogy bár a főcél a helyi 
közösség építése, a helybéliek érdeklődése 
csekély még a belső célcsoport (helyi civil 
szervezetek tagsága) is nehezen vonható 
be. Mindemellett a már bevontak lemor-
zsolódása minimális, amiből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a foglalkozások, rendez-
vények minősége találkozik az igényekkel. 

Továbbra is részt vehetnek a Baba-ma-
ma klubon, ami minden csütörtökön 
10:00-13:00 között (rugalmas időkeret-
ben) várja kismamákat és babákat.
Helyszín: Berze Művelődési Ház, (7691 
Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Érd.: Pölhe Lajosné Brigitta, 
tel.: 70 252 69 98 
Szülőklub
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az 
ízlésedet, a jókedvedet, az ötleteidet, kér-
déseidet, problémáidat.
Időpont: december 5, 13. péntek 17:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi 
Székháza (7691 Vasas, Bencze J. u. 6.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com 

Családi egészségvédelem előadások
Előadó: dr. Fazekas Gábor, érsebész
Téma: Egy gyorsan fejlődő szakterület: az 
érsebészet. Régi és új módszerek az érbe-
tegségek gyógyításában.
Időpont: december 13, péntek, 18:00
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi 
Székháza (7691 Vasas, Bencze J. u. 6.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31
Férfiak „mentálhigiénés” klubja – 
főző klub
Időpont: december 14. szombat, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház (7691 
Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@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: december 7, 21 szombat, 
17:00 (kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház (7691 
Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, info@kobeko.
hu, 06-72/337-838
Kamaszklub (LAN-party)
Ha szeretnél számítógépes hálózatban 
együtt játszani a Veled hasonlókorúak-
kal, akkor itt a helyed.
Időpont: december 6., 13. péntek, 19:00 
(kéthetente) 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Tóbi Antal, 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 ki-
építésének tudatos elősegítése. A gyere-
kek testi, szellemi és érzelmi fejlesztésé-
nek módszerei és lehetőségei a családban. 
Minden kérdés megbeszélésre kerül, 
amely a család élethelyzetéből gyermek 
életkori sajátosságaiból adódik.
Időpont: minden kedden 16:00-tól, elő-
jelentkezés szükséges

Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Gondosné Nagy Emese, info@
kobeko.hu, 06-72/337-838
Adventi készülődés családok részvé-
telével
Szeretettel várunk mindenkit a Hirdi 
Református Templomba, kicsiket és na-
gyokat december 15-én vasárnap 11. 
órára, hogy együtt készítsünk szebbnél 
szebb karácsonyfadíszeket ajándékkísérõ 
kártyákat, és üdvözlőlapokat.

Nem kell hoznod semmit, az eszkö-
zöket és az alapanyagokat is mi adjuk. 
Amit készítesz, azt pedig elviheted ma-
gaddal. Mindig szerettél volna készíteni 
valami szépet, de nem mertél egyedül 
hozzáfogni, gyere és alkossunk együtt!

Pálffy Emőke
Családi Összhangzattan 
Néha a legjobb családban is különböző el-
képzelések, értékek és érdekek ütköznek 
meg egymással. Néhol a generációk közötti 
különbség, máshol egyes családtagok devi-
áns viselkedése (pl. alkoholizálás, agresszió 
stb.) vagy a szociális helyzet (pl. munkanél-
küliség stb.) okoz válságot.  A családi gon-
dok megoldására nyújt segítséget csoportos 
illetve kérés szerint egyéni tanácsadásunk.
Időpont: minden kedden 15:00-18:00 
bejelentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Somogy, Búzakalász utca 47.)
Aki az Ön segítségére lesz: jogász, tera-
peuta, pszichológus
Valamennyi programunkról érdeklőd-

ni 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 kö-
zösségek a családokért” című TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projektjében 
megtartott valamennyi foglalkozás alatt a 
gyerekeknek ingyenes és szakszerű felügye-
letet biztosítunk a Teaház (játszóház és 
gyermekfelügyelet) keretében.
Érdeklődni: Nagy Emese, önkéntes és szak-

mai  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 

Kobeko programok

A Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320
azonosítási számú, „A családi közösségi kezdeményezések és programok 

megerősítése” tárgyú  „Építő közösségek a családokért”
c. pályázat kedvezményezettje.
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Nem is tudom, kinek szól ez a cikk, 
pedig hivatásom az újságírás, s a 
kezdetektől be lém verték, hogy az 
első tisztázandó dolog: ki a célcso-
port? Szóval, most mégsem tudom, 
azoknak írom-e ezeket a sorokat, 
akik eljöttek a jubileumi találkozó-
ra, vagy azoknak, akik nem.

Tegyünk hát rendet! Szóljunk a 
kívülállókhoz is, hiszen ők vannak 
többen. Számukra az alábbi közle-
ményt ajánlom:

Megalakulásának negyvenedik év-
for dulója alkalmából jubileumi 
ta lálkozót tartott a Laser zenekar 
Vasason, az egykori Petőfi  Sándor 
Művelődési Házban. A ren dez-
vényen az együttes ma is hivatásos 
zenészként működő tagjai mellett 
felléptek az elmúlt négy évtized so-
rán a csapatban megfordult egykori 
csapattagok is. A ta lál kozóra a régi 
törzsközönség tagjai közül mintegy 
százötvenen jöttek el.   

És most azoknak, akik ott voltak:
Hányas vagy? Ötvenes? Ötven-

négyes? Hatvanas? Ennyi év távlatá-
ból már szinte mindegy: mi félsza-
vakból is megértjük egymást. Vagy 
szavak nem is kellenek. Elég a zene. 
Jannis Joplin, Credence Clearwater 
Revival, Simon&Garfunkel, Slade, 
Sweet, Beatles és a többiek.

Dalok, amelyeket akkoriban csak 
a Szabad Európa Rádió vagy a Radio 
Luxemburg adásaiból hallhattunk, 
éjszakánként. Suhogó, el-elhalkuló, 
néha recsegő halmazállapotban.

És mégis hallgattuk. Fiatalok vol-
tunk, és csendben lázadók.

Talán nem tudtunk, miért vagy 
mi ellen. S ha tudtuk volna, akkor 
sem volt esz közünk. Csak a zene. 
A ritmus, az együttlét. 

Mi, néhányan nemcsak hallgat-
tuk, hanem estéről-estére meg is 
tanultuk a szabad világ dalait. Ami 
vasárnap sláger lett a tőlünk távoli, 
de a középhullámon hozzánk re-
csegve-szaggatva eljutó dalok kö-
zül, azt a következő szombaton el-
játszottuk Nektek. 

Nem írtunk saját dalokat, arra 
ott voltak a nagyok. Mi csak átját-
szó állomásként működtünk, a mi 
kis imádott bányatelepi művelődé-
si házunkban, a Nyugat és Vasas 
között. Életünk kitörölhetetlen él-
ménye volt, mert Ti is szerettétek, 
és ez valami hihetetlen erőt adott 
ahhoz, hogy folytassuk.

Akkor is, ha a csapat egyes tag-
jait elszólította szolgálatra a Nép-
hadsereg. Újak álltak az eltávozot-
tak helyére.

2013. október 26-án mindany-
nyian visszafi atalodtunk. Még a 
két profi  zenész is, Bérczes Laci és 
Kréta, akik hivatásos zenészként 
az év legtöbb hétvégéjén, évtizedek 
óta „iparszerűen” tolják a nótákat. 
Talán még mai dobosuk, Mufi cs 
Tibi is, aki a vasasi fészekben most 
fordult elő először. És mi, öregedő 
őrültek is, akik több évtized kiha-
gyása után elektromos gitárt, erő-
sítőt szereztünk be a buli kedvéért, 
és elkezdtük felidézni ifj úságunkat.

És visszafi atalodtatok Ti, Kedves 
Olvasók is, akik ott voltatok a ju-
bileumi bulin! Két indokom is van 
arra, hogy ezt állítom. Egyrészt 
sokan mondták: „néhány órára 
visszatért az elmúlt ifj úság”, más-
részt láttam is, éreztem is, hogy így 
volt. A mai ötven-hatvanévesek, 
nagymamák és nagypapák újra ti-
nédzserekként, huszonévesekként 
uralták a parkettet, és ha másért 
nem, hát már csak ezért megérte!

Ott volt a színpadon Temesi Gá-
bor, az egykori billentyűs, Horváth 
Kálmán, azaz Güzü, a gumikezű 
szólógitáros, Tiszai Feri, a Stuplit 
követő dobos, aki ma Komáro-
mi István zenekarát vezeti, Duga 
Karcsi, aki negyven éve is énekelt 
velünk, öccse, Duga Gabi, aki a 
hetvenes évek közepétől gitározott 
a bandában. Eljött a későbbi ko-
rok szólógitárosa, Dingó Jani, és az 
énekesek gyöngye, Kicsi is.

Nem koncertet hirdetett a Laser, 
hanem baráti találkozót. Jó volt ez 
így, hiszen újra találkozhattunk. 
Sokan harminc-negyven év után 
láthattuk újra egymást. Remélem, 
ez a találkozás mindannyiunk szá-
mára felemelő élmény volt.

Köszönet:
Zámbó Györgynek, az iskola 

igazgatójának, aki térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsátotta a ter-
met, valamint minden kollégájá-
nak, akiknek munkájuk volt ezzel.

Kis-Bocz Valinak és Leventének 
azért, hogy volt mit inni és harap-
ni, sőt, másnap ők állították hely-
re a ház eredeti állapotát (vakolás 
nem volt, de takarítás jócskán). 

Köszönet az egykori zenészek-
nek, akik akár több száz kilomé-
terről is eljöttek.

Végül, de legelsősorban ennek a 
lapnak, a kiadó Vasasért Egyesü-
letnek. Bocz Józsefnek, aki szer-
keszti ezt a lapot, és a Laser zene-
karról szóló interjú-sorozatával 

Laser – az újra éledt ifjúság

SHV_2013-12.indd   6SHV_2013-12.indd   6 2013.11.29.   6:55:132013.11.29.   6:55:13



 2013. december További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

egy értelművé tette, hogy nekünk, 
alapítóknak és egykori zenészek-
nek meg kell rendeznünk a jubile-
umi találkozót.

És leges-legvégül, de leges-legelső-
sorban Nektek, fi ataloknak, nagy-
mamáknak és nagypapáknak, nyug-
díjasoknak, de örökifj aknak, hogy 
velünk voltatok. Nem kevésbé azért, 
mert az ingyenes bulin adakozta-

tok az iskolai-óvodai alapítványnak, 
amelynek dobozában több mint 43 
ezer forint gyűlt össze… 

Negyven év múlva újra, ugyanitt! 
(Vagy kicsit hamarabb?)

Kösz mindenért, a Laser minden 
egykori és mai tagja nevében:

Zsalakó István

Olvasói levél
Köszönet Bocz Józsefnek!

Szeretnénk megköszönni, hogy megszervezted ezt a ferge-
teges Laser bulit október 26-án.

Sok emberrel beszélgettem, és mindenki ugyanezt 
mondta, csak azt sajnáljuk, hogy úgy búcsúzott el minden-
kitől a végén Zsalakó István, hogy 10 év múlva újra talál-
kozunk! Sajnos a régi törzsvendégeknek az már nagyon 
hosszú idő, hiszen már sokan el is távoztak azóta. Ezért 
nagyon jó lenne legalább évente összejönni, természetesen 
belépőjeggyel, hiszen senki sem várja el a zenekar tagjaitól, 
hogy ingyen játsszanak nekünk. Nagyon jó volt sok régi 
ismerőssel találkozni, hiszen ezek a bulik valamikor úgy 
néztek ki, mintha egy nagy család jött volna össze hétvé-
geken. Még egyszer nagyon köszönjük a fáradozásodat, és 
kérjük, a zenekarnak is tolmácsold köszönetünket!

Régi és új Laser rajongók

Olvasói levél
Vannak még

becsületes emberek
2013. szeptember 5-én, az unokámmal hazafelé 
tartottunk a 14-es buszon, ami 19 órakor indult 
a Budai Vámtól. A vasasi megállóba leszálltunk, 
miután a busz elment, észrevettem, hogy a tás-
kám a buszon maradt. Visszafelé jövet megér-
deklődtem a sofőrtől, hogy „leadtak neki egy 
táskát?” mire Ő átnyújtotta nekem. Nagyon bol-
dog voltam, és meglepődtem, hogy vannak még 
becsületes emberek. Köszönetemet fejezem ki a 
becsületes megtalálónak, aki leadta a táskámat a 
sorőrnek.

Név és cím a szerkesztőségben.

Zöldségtermesztés Somogyban
Közösségi kert művelését végezzük a 
Kossuth Művelődési Házban (Pécs-
Somogy, Búzakalász u. 47.) helyi 
emberek támogatásával. Ennek elő-
készítési munkálataiban – trágyázás, 
szántás– eddig segítő kezet nyújtott: 
Orsós Ferenc, Sántavy Péter, 
Kismihok Zsolt, Kismihok István, 
Benkő István, Benkő József, Gálos 
András, Kóta László, Kovács Ágnes. 
Ezúton is köszönjük munkájukat. 

Az itt megtermelt zöldségeket a 
művelődési ház saját szakköreiben 
és a Tea-ház ifjúsági klubban hasz-
náljuk fel, emellett a helyi piacon 
szeretnénk az itt élőknek értékesíte-
ni nagyon kedvező áron, segítve ol-
csó jó minőségű élelmiszerhez jutá-
sukat.

Nagyobb mennyiségű zöldség vá-
sárlásának igénye esetén kérjük, elő-
re jelezzenek a kiszállítás miatt is. 
Kapcsolattartó : Kovács Ágnes, tel.: 
06-30/910-8315, 72/337-838.

Tervezett zöldségek: hagyma, 
krumpli, fokhagyma, petrezselyem, 
sárgarépa, zöldbab, paprika, spárga-
tök.

A tavaszi munkálatokhoz várjuk 
továbbra is önkéntesek (Foglalko-
zást helyettesítő Támogatás 30 na-
pos is) jelentkezését. 

További részleteket itt, az újság-
ban és a honlapunkon (www.kobeko.
hu) közlünk.

Köszönettel:
KoBeKo Művelődési Ház közössége 
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Ha sapka van rajta, azért, ha meg nincs rajta, akkor azért
Bizonyára mindenki ismeri azt a régi viccet, amikor a 
róka meg a farkas hol azért veri meg a nyuszikát, mert 
van rajta sapka, hol meg azért mert nincs. Kicsit a 
Bethlen Gábor utca autó tulajdonosai is így jártak.

Már jó pár hónappal ez előtt bejelentéseket kaptam, 
hogy a Bethlen Gábor utca Fenyő utca felé vezető kes-
keny szakaszán a rendőrség bírságolja a fél kerékkel 
járdára felálló gépkocsik tulajdonosait. Valóban a 
KRESZ előírásai szerint csak abban az esetben lehet 
ezt megtenni, ha ezt jelzőtáblával vagy útburkolati jel-
lel jelölték. Igen ám, de ezen az útszakaszon, ha autó-
val szorosan a járdaszegély mellé állunk, az úttesten 
már csak nagyon szűken fér el egy személygépkocsi, 
hogy tehergépjárműről vagy netalántán kamionról 
már ne is beszéljünk. Mi lehet a megoldás? Leginkább 
kézenfekvő megoldásként az merülhet fel, hogy a tu-
lajdonosok a magántelkeken belül tárolják a 
gépkocsijaikat. Már aki ezt a megteheti, ha a telek 
adottságai olyanok. De mi történik, ha egy házhoz 
vendégek érkeznek, esetlek egy családi összejövetelre 
az egész „nagycsalád” megérkezik, sok autóval. Vajon 
ők hol tudnak megállni? Az említett helyen vállalkozás 
is működik és az ügyfeleknek is valahol meg kell állni-
uk. Az egyik házban gondozásra szoruló idős hölgy él 
és a hozzátartozói naponta többször látogatják, mert, 
hogy ez életviteléhez szükséges.

Próbáltam megoldást találni erre a problémára és 
egyeztettem a városüzemeltetést végző Biokom szak-

embereivel. Ennek következményeként kerültek ki a 
fél kerékkel a járdára felállást engedélyező táblák. 

Ennek az lett a következménye, hogy most a járdán 
babakocsival közlekedő édesanyák és a mozgásukban 
korlátozott személyek tettek bejelentést a rendőrségen. 
Azt panaszolták, hogy a gyalogosok közlekedését a 
parkoló járművek akadályozzák. Ez igaz!

Az ügyben eljáró rendőr törzszászlós jelentésében 
megállapította, hogy a táblák kihelyezése nem felel 
meg a KRESZ előírásainak, mert, hogy a gyalogos for-
galom számára nincs meg a KRESZ-ben előírt 1,5 m 
távolság. Ez is igaz! De kérdem én, hogy lehet 1,5 m-es 
távolságot hagyni a gyalogosok számára, ha a járda 
szélessége 1,3-1,5 m között változik.

A józan ész azt diktálja, hogy a KRESZ előírásait 
ebben az esetben csak akkor lehet betartani, ha az út-
test és a járda szélessége ezt lehetővé teszi. Vagyis szé-
lesíteni kellene ezen a szakaszon a közlekedési felüle-
teket. Ehhez le kellene bontani az útszéli 
magántulajdonú présházakat, pincéket vagy a szem-
ben lévő telkekből kellene lekanyarítani. Ez persze na-
gyon sok pénzbe kerül, rövid időn belül nehezen meg-
oldható. Az egyirányúsítás sem járható út, mert 
zsákutcáról beszélünk, a csatlakozó kis közök sem al-
kalmasak a forgalom kiváltására.

Addig is marad az a lehetőség, amit már számtalan-
szor tanácsoltam a települések lakóinak, hogy egy ki-
csit jobban figyeljünk egymásra. Másnak csak annyi 
kellemetlenséget okozzunk, amennyit magunk is elvi-
selnénk.

Szeretném megkérni az említett útszakaszon élőket, 
hogy gépkocsiaikat lehetőség szerint próbálják meg 
telken belül tárolni. Ha ez akadályba ütközik, a lehető-
ségek figyelembevételével keressenek parkolásra alkal-
masabb helyet.  Úgy álljanak fel a járdára fél kerékkel, 
hogy a gyalogos forgalom számára maradjon annyi 
hely, ami még szűken ugyan, de használható.  

Én bízom benne, hogy a farkas és a róka is barátul 
tudja fogadni nyuszikát akkor is, ha van rajta sapka, 
meg akkor is, ha éppen nincs.

Huba Csaba

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

SHV_2013-12.indd   8SHV_2013-12.indd   8 2013.11.29.   6:55:132013.11.29.   6:55:13



 2013. december További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

HÍREK
A Pécs-Somogyi Településrészi Önkor-
mányzat ezúton értesíti Somogy lakossá-
gát, hogy a település karácsonyát 2013. 
december 19-én, csütörtökön 15.00 órá-
tól tartjuk a Kodály Zoltán Művelődési 
Házban.

*
A Somogyi Általános Iskola és Óvoda kö-
zös kezdeményezésével adventi készülő-
désre hívjuk és várjuk az 5-10 éves gyere-
keket és szüleiket 2013. december 13-án, 
pénteken 15.00–18.00 óráig a Kodály 
Zoltán Művelődési Házba. Lesz meseszö-
vés, agyagozás, mézeskalácssütés, gyer-
tyaöntés, búzavetés stb.

Mire jó az önismeret? Segít-e, ha „beszélünk róla”?
Miért és hogyan ismerhetjük meg önmagunkat, az embert, aki 
olyan sokféleképpen vélekedik, viselkedik, érez különböző hely-
zetekben, különböző vagy éppen ugyanazon személyekkel 
szemben?  Ilyen kérdésekre (és ennél egyszerűbbekre) persze 
nem könnyű válaszolni, mint azt a Napüdvözlet Egyesület szer-
vezésében zajló önismereti délutánok látogatói is kétségkívül 
tanúsíthatják. Egyik visszatérő probléma az érzések kifejezése. 
Mit lehet válaszolni a „Hogy érzed magad?” vagy „Mit érzel 
most?” kérdésre. Azért különösen nehéz ez, mert érzéseink, il-
letve érzelmeink nem valamilyen szavakkal közvetlenül megra-
gadható, diszkrét egységek, tárgyak. Gondolataink, vágyaink 
általában a körülöttünk lévő dolgok, elérendő célok, elkerülen-
dő veszélyek többé-kevésbé objektív jelenségeinek körében mo-
zognak. Többnyire valamilyen kép (mentális reprezentáció) 
vagy fogalom, nyelvileg megragadható, pontosabban nyelvi 
szinten megfogalmazott kijelentések (propozícionális attitűdök) 
alkotják gondolati világunk elemeit. Az érzelmek ősibb, „for-
mátlanabb” jelenségek, mert közvetlenebb kapcsolatban állnak 
a külvilág eseményeivel, alapvetőbb, zsigeri működéseket is ma-
gában foglal  a szellem absztrakt, értelemtulajdonító tevékeny-
ségéhez képest. Az érzelem általában valamilyen reakció a kül-
világban tapasztalt jelenségekre. A vonzó, örömteli, jólétünket 
előmozdító dolgok pozitív érzelmeket váltanak ki bennünk és 
megközelítő viselkedést vonnak maguk után. A fenyegető, ijesz-
tő, szellemi vagy testi épségünkre veszélyt jelentő dolgok nega-
tív érzelmeket, mint pl. félelmet, undort, ijedtséget váltanak ki 
és elkerülő magatartást tanúsítunk velük szemben.  De miből 
jön létre a pozitív és negatív reakció, egyáltalán hogyan nyer 
értelmet ez a megkülönböztetés?
Ahogy az előbb említettem, az érzelem valami elemi, tehát el-
sősorban testi reakció (legalábbis mindig kíséri erősebb vagy 
alig észrevehető zsigeri válasz). Az élmény pozitív vagy nega-
tív volta csak később, a kognitív kiértékelés, a tudatosulás ré-
vén történik meg. Ekkor már képesek vagyunk különbséget 
tenni, hogy jól vagy rosszul érezzük magunkat és erről mások-
nak be is tudunk számolni (a tudatos élmény egyik, elsődleges 
kritériuma, hogy képesek vagyunk szavakba önteni).

Most már látjuk, hogy miért fontos a mindennapos „Megva-

gyok, kösz” és „Ma nem túl jól” bejáratott formuláin túl is fog-
lalkozni belső világunkkal, érzéseinkkel: Időnk nagy részében 
nem, vagy nem teljesen tudatosan éljük meg a belső, 
intrapszichikus történéseket, melyek ettől függetlenül kifejtik 
hatásukat: Rányomják bélyegüket hangulatunkra, viselkedé-
sünkre, másokkal való kapcsolatunkra, végül egészségi állapo-
tunkra.  A nyelvi megformálás lehetőséget ad, hogy egy reflektív 
viszonyt alakítsunk ki saját érzelmi életünkkel és így nyílik meg 
számunkra az út ennek a viszonynak a megítélése, átalakítása 
előtt is.  Ez nem könnyű, de lassú folyamat, melyben első lépés 
a minél alaposabb és pontosabb (ön)ismeret.

Takács Bálint
csoportvezető, pszichológus 

Ha felkeltettük az érdeklődését és úgy érzi szeretne többet 
megtudni saját működésről, vagy egy jó beszélgetés kapcsán 
megélni az érzelmi terhek, blokkok oldódását, várjuk szere-
tettel  kéthetente összeülő csoportunkba. Az időpontokról és 
a részletekről a 06/30/603-6507-es telefonon tájékozódhat.
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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.
Dec. 22-én 15 órakor karácsonyi műsoros délután.
Dec. 25-én 10 órakor istentisztelet, úrvacsora

Evangélikus Istentiszteleti rend
Vasason az evangélikus templomban december 
8-án és december 22-én 11.00 órakor Istentisztelet

Ünnepi Istentiszteleti rend
December 24-én 15.00 órakor szentesti áhítat 
December 25. Karácsony 1. napja, Istentisztelet 
11.00 órakor

Somogy Vasas Hird
Szombat (12.07.)
Vasárnap (12.08.) 

–
11.30 Mise

16.00 Liturgia
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (12.14.)
Vasárnap (12.15.)

16.00 Liturgia
–

–
11.30 Mise

–
8.30 liturgia

Szombat (12.21.)
Vasárnap (12.22.)

–
11.30 Liturgia

16.00 Liturgia
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (12.28.)
Vasárnap (12.29.)

16.00 Liturgia
–

–
8.30 Liturgia

–
8.30 Mise

Szombat (01.04.)
Vasárnap (01.05.)

16.00 Liturgia
–

–
11.30 Liturgia

–
8.30 Mise

Adventi rorate mise Csütörtök 7.00 Kedd 7.00 Péntek 6.00

Karácsonyi, év végi miserend

Somogy Vasas Hird
December 24. 
Szenteste

19.00 Mise 20.00 liturgia 20.00 Mise

December 25. 
Karácsony

December 25.

–
11.30 Mise

11.30 Mise
–

8.30 Liturgia
8.30 Mise

December 31. Év 

végi hálaadás
15.00 Liturgia 15.00 Mise 16.00 Liturgia

Január 1. Szűz Mária 
Isten anyja főünnep – – 16.30 Mise

decemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Adventi, Karácsonyi istentiszteleti rend
a Pécs-Somogyi Baptista Imaházban

Dec. 8-án 16.30-tól zenés, adventi istentisztelet
Dec. 25-én délután 16.30-tól 9.30-tól imaóra majd istentisztelet. 
D.u. 16.30-tól ünnepi istentisztelet, gyerek programmal
Dec. 26-án délelőtt 10.00-tól istentisztelet
Dec. 29-én délelőtt 9.30-tól imaóra, majd istentisztelet
Dec. 31-én 19-tól évbúcsúztató istentisztelet majd ifjúsági 
együttlét hajnalig.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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S P O R T H Í R E K

Foci hírek

Őszi
idényzáró

Két mérkőzése maradt a Vasasi Bá-
nyásznak novemberre és kijelenthető, 
hogy mindkét meccsen sikerült tisztes-
séggel helytállnia a csapatnak. Idén ősz-
szel az eligazolások, a sérülések, illetve 
egyéb elfoglaltságok miatt sajnos igen-
csak megfogyatkozott a tavalyi bronzér-
mes csapat, nem ritka, hogy egy meccs-
re csak tízen állnak ki a vasasiak, ennek 
ellenére is például 4-4-es döntetlent ér-

nek el. Az őszi idény utolsó két meccsét 
is gyakorlatilag csere nélkül kellett meg-
vívnia a Bányásznak, azonban így is si-
került szoros eredményt elérni az erő-
sebb csapatok ellen.

 Amíg tavaly a pályán szárnyalt a csa-
pat és az egyesület körül voltak gondok, 

úgy idén a klub körül rendeződött hely-
zet és megindult a lassú gyarapodás, 
viszont a pályán most nem megy annyi-
ra. Mindenesetre a tavasszal bőven lesz 
lehetőség a javításra. 

Köszönjük a támogatóink, a Csaba 
Szóba, a Gazdabolt, a Gyógyszertár és a 
Vali Bolt nagylelkű segítségét!

11.10.: Bári SE – Bányász TC 2-0 (0-0)
10.06.: Bányász TC – Olaszi SE 2-3
Gól: Pere (72’), Kovács (87’)

Szokásos év végi összefoglalónkat, a mér-
kőzésekről képeket, és egyéb infókat a 
www.shvonline.hu oldalon találhatnak!

Akcióban az Olasz ellen

Futóverseny
Az év utolsó nagy futóversenyén novem-
ber 17-én Siófokon is képviseltették ma-
gukat a hirdi, somogyi, és vasasi amatőr 
futók. Schneider Pál a szeptemberi bu-
dapesti félmaratonon elért  eredménye 
jóvoltából meghívottként indulhatott, 
és az esős-szeles idő ellenére majdnem 
ugyanolyan jó eredményt ért el, mint 
Budapesten. 1.34.37. óra alatt tette meg 

a 21097 métert, ezzel az 1577 férfi induló 
közül a 169. lett. Ugyanitt Papp Ferenc 
vasasi futó 1.39.23-as idővel 288. he-
lyezést érte el. Hirdről Nagy Krisztina 
kiemelkedő teljesítménnyel, 1.37.30-as 
idővel a nők több mint 800 mezőnyében 
17. lett,  Dobos Éva somogyi futótársunk   
2.17.30.as ideje pedig a   674. helyre volt 
jó. Mindannyiuknak gratulálunk, jó pi-
henést kívánunk tavaszig! 

A szerkesztőség

Focikupa Somogyban
„Szertelen szenvedéllyel és sporttal az egészségértJ” elnevezésű nagyszabá-
sú ifjúsági találkozó és foci kupa – Pécs-Somogyban

Október 19-i Egészségnap alappil-
lére az ifjúsági kortárs segítő önkéntes 
munka és az egészséges életmódra való 
felhívás szükségességének hirdetése. E 
területen megszerzett tapasztalatokat 
adta át a Leo Amici Alapítvány 2013-
ban több oktatási intézményben. 

A záróeseményhez a helyszínt a 
Pécs-somogyi Kulturális –és Környe-
zetvédelmi Egyesület biztosította a 
Pécs-somogyi füves focipályán. 

A több, mint 120 fiatal részvételét 
egy ifjúsági pályázatnak köszönhetően 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet valamint a GYIA támogatta. 

A Leo Amici Alapítvány csapatának 
tagjai, a futballszeretetükön túl, szerve-
zett keretek között, hiteles képet adtak 

a gyerekeknek és kortársaiknak többek 
között a drogozás veszélyeiről. Főként a 
12-25 éves korosztályból jöttek a fiatalok.

Az együtt játszás örömét kihasználva 
a ma már józan életet élő, szenvedély-
betegségben szenvedő „leós” fiatalok a 
nap végén a 3. helyet szerezték meg a  
Pécs-somogyi és az Egy Hajóban Ala-
pítvány csapata mögött. 

A gyerekek 1-5. rangsora: 1. helye-
zett a Pécs-somogyi Általános Iskola, a 
2. a Vasasi Iskola, a 3. pedig szintén egy 
Pécs-somogyi csapat lett. Ezt követte 
Gyárváros és a Csokonai csapata. 

Tervezetten tavasszal folytatják a 
küldetést és a versenyt, ami már 5. alka-
lommal kerül megrendezésre.

Köszönjük a szervezőknek 

KIRÁNDULÁS
Vasasi Egészségmegőrző Egyesületünk 

soron következő túráját
2013.12.08-án(vasárnap) indítjuk.
Ezúttal a Máré vár környékét cser-

késszük be.
Indulás: reggel 9,30-kor
Találkozó: A vasasi temető  parkoló-

jában. Pécsiekkel, ill. más településről 
érkezőkkel a magyaregregyi Vár völgy-
ben 10 órakor találkozunk. 

Útvonal: A Máré-vára alatti parko-
ló ban hagyjuk a kocsikat és innen gya-
log megyünk tovább a kövesúton, kb. 
1 km-t. A zöld kereszt jelzéshez érve, 
azt követjük a Nyárádi kunyhóig. Itt a 
kulcsosháznál tartjuk az első pihenőn-
ket. Ez után a sárga sáv jelzésen megyünk 
tovább a Dögkút-tetőig, közben érintjük 
Tolna megye legmagasabb pontját, a 
Somlyót (572 m.) A nyeregből a piros sáv 
jelzésen ereszkedünk le a Pásztor-forrás-
hoz és a szép tisztáson tartjuk a második 
pihenőnket. Visszafelé a Máré-várig to-
vábbra is a piros sáv jelzésen haladunk.
Táv.: kb. 12 km. 

Szintemelkedés: 400 m
Várható visszaérkezés: 15-16 óra
Túravezető: Kámi Róbert 
További információk: 06/30/603-

6507-es  és a 30/3118010-es telefonon. 
(A következő alkalommal a szilveszteri 
Zengő túrához csatlakozunk, mellyel 
kapcsolatosan ugyanitt érdeklődhetsz.) 

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, 
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

Hízók, malacok eladók!
06-30-452-4160

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

A vasasi
Vali Bolt
 VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

Nyitva tartás: 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

Nyugdíjas hitel
akár 48 óra alatt, 80 éves 

korig. BAR lista nem akadály,
hívjon most! 06-70-648-1115.

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
72/537-033

  

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

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

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779
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