
ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHS www.shvonline.huwww.shvonline.hu
SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2014. JANUÁR • VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Beszámoló a Vasasért Egyesület évzáró közgyűléséről
December 19-én a Vasasért Egyesület 
közgyűlést tartott, melyen Berényi Zoltán 
elnök beszámolt a 2013-ban végzett tevé-
kenységekről, és pár szóban felvázolta a 
2014-es terveket. Most a beszámoló rövi-
dített változatát olvashatják.

Tevékenységeink közül, ami legtöbb 
embert érint, az a három művelődési ház- 
Kossuth, Berze, és a Bencze József utcai 
egyesületi ház- üzemeltetése. A Pécs város 
önkormányzatától, és a Területi Művelő-
dési Intézmények Egyesületétől kapott 
támogatások a házak alapvető rezsikölt-
ségeit fedezik, a különböző pályázati pén-
zeknek köszönhetően pedig sok érdekes 
programot is sikerült megrendezni.

Jelenleg két pályázat fut, egyik az „Építő 
Közösségek a családokért” – erről az újság-
ban minden hónapban részletes beszámo-
ló és program előzetes olvasható. Röviden 
csak annyit, hogy 13 klub, és 9 konzultá-
ciós csoport működik, 4 nagy rendezvény 
volt, 6 ezután lesz. Eddig 950 óra foglal-
kozáson 2076 látogató vett részt. 5 klubot, 
csoportfoglalkozást a pályázat lejárta után 
is folytatni fogunk legalább 2 évig. A másik 
a „Kulturkohó”, amit a területünkön lévő 
nevelési intézményekkel közösen valósí-
tunk meg, összeolvasztva a civil szféra és 
a hivatásos oktatók szellemi kapacitását. 
Ebben 3 óvoda, és 4 iskola vesz részt, a 
helyi iskolák mellett az abaligeti általános 
iskola, mert pályázati feltétel volt egy terü-
leten kívül eső iskola bevonása is a prog-
ramokba. Ennek keretében 14 szakkör, 3 
tanulmányi verseny, 5 egész napos ren-
dezvény és 2 tábor kerül megrendezésre. 
20 pedagógus és 404 gyermek vesz részt 
benne, összesen 835 óra foglalkozáson. 
Ebben irodalmi, mese, játékos-sportos, 
kézműves, és személyiségfejlesztő, beszél-

getős foglalkozások vannak, főleg a hátrá-
nyos helyzetű, és sajátos nevelést igénylő 
gyerekekre koncentrálva. Szeretnénk lehe-
tőséget teremteni nekik, hogy az otthonról 
hozott hátrányokat ledolgozzák, a későbbi 
tanulmányaikat megfelelő színvonalon vé-
gezzék, és zökkenőmentesen be tudjanak 
illeszkedni társaik közé. Ez a pályázat 2014 
júniusáig tart. Volt még egy tábor 2013 
nyarán, 16 helyi gyerek a hirdi református 
templom vendégszeretetét élvezte 3 napig, 
ezen felül a helyi múzeumok, gyűjtemé-
nyeket látogatták meg, és egy lovas-nap 
zárta a tábort.

Egyéb tevékenységeink: Teaház”: heti 
3 délután 15-19 óráig a Kossuth Művelő-
dési Házban pedagógus, illetve önkéntes 
gyakornokok felügyelete mellett szabad-
idős tevékenységekre-társasjáték, csocsó, 
asztalitenisz, filmnézés stb., van lehető-
ség. Működtetünk egy közösségi kertet is 
a Kossuth Művelődési Ház udvarán, bio-
gazdálkodással, szép terméssel. Külön-
böző irodai szolgáltatásokat is nyújtunk, 
ezekre egyre nagyobb igény van, bőveb-
ben az újság 7. oldalán olvashatnak róla.

Az egyesület jelenleg 8 helyi lakost tud 
foglalkoztatni végzettségüknek megfele-
lően, az ő munkabérüket és járulékaikat a 
munkaügyi központ fizeti, – szintén egy 
pályázat keretében. Aki már nem jogosult 
a munkanélküli támogatásra, annak lehe-
tősége van 30 nap önkéntes munkát végez-
ni az egyesületnél, és ezzel visszakerülni a 
rendszerbe. Ezzel egyre többen élnek is.

2014 elején megalakulnak Pécsett az un. 
Civil Kapuk, ami azt takarja, hogy egy-egy 
nagyobb egyesület fogja össze a területén 
működő civil szervezetek hivatalos ügyeit, 
pályázatok intézését, képzéseket. Erre Pécs 
keleti városrészében a mi egyesületünk ka-

pott felkérést, ami igazi elismerését jelenti 
eddigi munkánknak. Ezzel kapcsolatban 
2014. január 9-re meghívtuk valamennyi 
szervezet képviselőit (71 db. van a bírósági 
nyilvántartás szerint) délután 17-re a Kos-
suthba egy tájékoztató fórumra. A szerve-
zetek megalakulásának sok jogi, közigaz-
gatási feltétele van, ez biztos sok munkát 
ad pár hónapig a vezetőségnek, többek 
között az alapszabályt is módosítani kell 
2013. március 15-ig, ehhez újabb közgyű-
lés összehívása is szükséges.

Pécs önkormányzata januárban fog be-
adni egy nagy pályázatot az Európai Unió-
hoz: Dél-Dunántúli Operatív Program /
DDOP/” Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú település rehabilitációt mo-
dellező projekt megvalósítása” címmel. Ez 
konkrétan annyit jelent, hogy Rücker ak-
nán lebontják a házakat, az ottani lakókat 
pedig jobb körülmények között helyezik 
majd el, lehetőleg Pécs-Somogyban a Bá-
nyatelepen. A Kodály Művelődési Házat 
pedig felújítják, korszerű nyílászárókkal, 
fűtéssel, és új funkciókat is szeretnének 
idehozni, mint pl. étkezde, mosókonyha, 
iroda, közösségi szolgáltató tér, stb. Ebbe a 
pályázatba is felkérték a Vasasért Egyesüle-
tet partnernek, de ez egyelőre csak egy terv, 
ami a pályázat január 31-i beadását céloz-
za meg. Jelenleg az előkészületek zajlanak, 
amelynek keretében több lakossági fórum 
során mutatják be a terveket, ahol minden-
kinek lesz lehetősége véleményt formálni.

Erről is, és a többi programunkról, 
tervünkről folyamatosan tájékoztatjuk a 
lakosságot az újság következő számaiban, 
keressenek minket a weboldalainkon: 
www.kobeko.hu, és www.shvonline.hu, de 
jelen vagyunk a Facebook-on is.

Taar Ilona

MINDEN OLVASÓNAK
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

A SOK HÍRÜNK VAN SZERKESZTŐSÉGE!

MINDEN OLVASÓNAK
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
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2  2014. januárSok Hírünk Van

Az elmúlt néhány hónap eseményei a Somogyi Iskolában
Sajnos a 2013/14-es tanév változásai, 
melyek szeptember elsejével beveze-
tésre kerültek már augusztus közepétől 
sok feladatot rótt ránk, így nem igazán 
volt időnk az újságban hírt adni ma-
gunkról. A programokban ennek elle-
nére nem volt hiány, így egy kicsit ösz-
szefoglalva adunk ízelítőt az eddig 
történtekről. Szerencsénkre a KOBEKO 
Művelődési Központtal közösen meg-
írt és megnyert TÁMOP-3.2.13-12/1 
Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellá-
tásában c. pályázat még tartalmasabb, 
változatosabb eseményeknek adott le-
hetőséget.

Sikerült 22 tanulónknak megszépí-
teni a nyári vakációját, mert 7 csodála-
tos napot tudtunk eltölteni Szilvásvá-
radon az Anna Vendégházban pazar 
körülmények között. A tábor teljes 
költsége (utazás, szállás, étkezés, prog-
ramok, belépők stb.) 1.187 500 Ft volt, 
mely a szülők pénztárcáját nem terhel-
te. A 7 nap alatt megtekintettük Szil-
vásvárad nevezetességeit, bejártuk a 
Szalajka völgyét kerékpártúrával (Sza-
lajka patak, Szikla-forrás, Fátyol víz-
esés, Istállóskői ősemberbarlang, Sza-
badtéri Erdészeti Múzeum, Lipicai 
ménes, Vadaspark, Pisztrángos tó). 
Túrát tettünk a Milleneumi tanösvé-
nyen Szilvásváradról a Kalapati kilátó-
ig majd onnan monsterroller-rel (ext-
rém hegyi roller) 4 km-en át 
ereszkedtünk vissza a Szalajka völgyé-
be, a Kalandparkba. Itt íjászat és 
x-trém bob várt ránk. Ezen a napon az 
adrenaliné volt a főszerep! Fáradság, 
kaland, élmények váltogatták egymást 
a nap folyamán. A 4. napon erdei kis-
vasúttal tettünk túrát a Bükkben, az 
Élmények völgyében. A Lillafüredi 
ÁEV Magyarország egyik legszebb vo-
nalvezetésű kisvasútja, valódi hegyi pá-
lya; vonala meredek hegyoldalakban, 
különleges völgyhidakon, alagutakon 
vezetett keresztül. A diósgyőri vár köze-
léből jutottunk el számos látványosság-
hoz: a Garadna völgyben a Hámori-tó 

partján kanyarogva a lillafüredi Palo-
taszállóhoz, vízeséshez, barlangokhoz, 
az újmassai őskohóhoz. Lillafüreden 
megtekintettük még a Szinva-vízesést 
és a Szent István cseppkőbarlangot. Az 
5. napon Szomolyán és Egerben jár-
tunk. A Vén-hegy nyugati lejtőjén, a 
Kaptár-völgyben helyezkedik el a 
nyolc nagyobb, fülkés sziklára, kőkúp-
ra tagolódó riolittufa vonulat, mely 
Magyarország legtöbb fülkével (117 
db) rendelkező kaptárkő-csoportja. A 
sziklaalakzatok fülkéinek rendelteté-
séről, készítőik kilétéről, a fülkék korá-
ról számos legenda, feltételezés, tudo-
mányos feltevés született. A túra után 
Eger nevezetességeivel ismerkedtünk. 
Az ország egyik leglátogatottabb, legis-
mertebb műemléke az egri vár és az itt 
működő Dobó István Vármúzeum. 
Népszerűségét többek között annak 
köszönheti, hogy ez az egyik legjobb 
állapotban megmaradt egykori vég-
vár. Virtuális időutazást is tettünk a 
vár 3D mozijában, mely a vár történe-
tét mutatta be. A vár után az Érseki 
Palota, a Bazilika és a Dobó tér látvá-
nyosságai következtek. A 6. napon Bél-
apátfalvára vettük az irányt, szintén 
kerékpárral. Az apátságnál hagyva a 
kerékpárokat, megmásztuk a 6 km 
hosszú tanösvényt, hogy feljussunk a 
815 m magas csúcsra a kilátóhoz. Ez az 
ország legnagyobb földtani alapszelvé-
nye, mely az üledékes kőzetek teljes tár-
házát mutatja be. Ez volt a legfárasz-
tóbb túránk. Még a hazaút is tartogatott 
meglepetéseket, élményeket. Megáll-
tunk még a Siroki várnál, és megnéztük 
a Recski Emlékparkot a „magyar 
Gulag”-ot. A sok látványosság mellett 

mindennap tudtunk fürdeni a szálló 
medencéiben és pihenni, játszani a 
parkban. Remélem még sokáig emlé-
kezni fogunk az itt töltött napokra!

Szeptembertől elindultak szakköre-
ink alsó és felső tagozaton egyaránt. 
Csak néhányat említenék a sorból: A 
Kreatív képesség kibontakoztató mű-
hely hétről hétre játékkészítéssel, „bo-
szorkánykonyhával”, a magyar nép-
mesék feldolgozásaival, bábkészítéssel 
és zenés ritmikus mozgással vonja be 
a gyerekeket a délutáni idősávban. A 
Manóvár az óvodásoknak szól, mely 
egy kicsit az iskolára hangolja a pici-
ket. Rengeteg mozgásfejlesztő eszköz-
zel rendelkezünk melyre az Okosító 
torna épül. A Mural Painting a nagyok 
falfestő szakköre, az angol és informa-
tika szakkör mellett még zumbáz-
hatnak és mindennap sportolhatnak is 
tanítványaink. 

Októberben az Állatok Világnapját 
egy Témahét köré építettük fel, mely-
nek zárását Budapesten az Állatkert-
ben és a Tropicáriumban tartottuk. 46 
gyerek volt részese a programnak. Egy 
héten át foglalkoztunk az állatokkal, 
naponta más és más feladatokkal. 
Néztünk filmet, levelekből, termések-
ből készítettünk állatokat, viaszkapa-
rással szebbnél szebb képeket készítet-
tünk, majd különböző alapanyagok 
(zöldségfélék, sajt, tojás, kenyér, vaj) 
felhasználásával mindenkinek el kel-
lett készítenie saját állatos szendvicsét, 
melyet az alkotás után el is fogyasztha-
tott. Remek alkotások születtek! Szí-
nes grafikával, térbeli hajtogatással, 
origamival, és festéssel egy állatkertet 
is berendeztünk. Az elkészült mun-
kákból a hét végén kiállítást rendez-
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tünk. Októberben volt még egészség-
napunk is, ahol az osztályok különböző 
gyümölcssalátákkal kedveskedtek egy-
másnak. Vendégül láttuk az óvodás 
nagycsoportosokat is, akik aznap ellá-
togattak hozzánk. Az októbert 
Halloween-nal, kézműves foglalkozás-
sal és tökfaragással zártuk.

November elején Bábszínházban vol-
tunk az alsó tagozatosokkal a Zsolnay 
negyedben, ahol a Terülj, terülj asztal-
kám! c. mesejátékkal bűvöltek el ben-
nünket. Az előadás végén a bábkészítő 
teremben ördög és szárnyas malac kesz-
tyűsbábokat is készíthettünk. A napot a 
játszótéren egy kis játékkal fejeztük be. 
November következő hete Márton napi 
vigasságokkal telt. Sütöttünk tököt, mé-
zes dióval töltött almát, libás sütit, készí-
tettünk banános-kivis turmixot, mely-
hez mi gyártottuk a libás szívószálat és 
természetesen a lilahagymás libazsíros 
kenyér sem maradhatott el a forró teá-
val a lámpás felvonulás után. 

November 28-án rendeztük meg 
iskolánkban a Budai Városkapu Isko-
lái között zajló és már hagyománnyá 
vált „Földrajz Emlékversenyt, melyre 

az idén 7 csapat nevezett be. Szoros, jó 
hangulatú verseny volt, ahol egyetlen 
csapat sem ment haza jutalom nélkül. 
Csoki, oklevél, tárgyjutalom és finom 
uzsonna mindenkinek járt. A kupát 
ebben az évben a Bártfa utcai iskola 
csapata vihette el.

December 5-én a Mikulás ismét báb-
színházat és Planetáriumi látogatást ho-
zott az alsó tagozatos diákoknak. Most a 
Hamupipő c. mesejátékot néztük meg, 
majd az előadás után a Bábmúzeumban 
mi is kipróbálhattuk, hogyan elevened-
nek meg ezek a bábok a színpadon. Jót 
játszottunk, majd átsétáltunk a Planetá-
riumba, ahol egy nagyon érdekes, sze-
met gyönyörködtető előadásnak lehet-
tünk részesei „Űrhajónk a Föld” címmel. 
A Pécsi Jótékony Nőegylet is hozott 
meglepetést erre a napra, 20 tanulónkat 

látta vendégül egy Mikulásváró ünnep-
ség keretében ezen a délutánon. Decem-
ber 6-án azért élőben is eljött hozzánk a 
Mikulás és egy kis csomaggal ajándé-
kozta meg a kicsiket.

December 13-án közös adventi ké-
szülődésre hívtuk az óvodás és iskolás 
gyerekeket. Meséket hallgathattunk óvó 
nénik, tanárok és diákok előadásában, 
kézműveskedtünk, ahol illatos szalon-
cukrok és agyagfigurák készültek, Luca 
búzát vetettünk és finom mézeskalácsot 
sütöttünk, amit utána egy illatos forró 
teával el is fogyaszthattak a gyerekek. 
Végül a Baptista Imaház bábcsoportja 
egy Betlehemes műsorral zárta a késő 
délutánt. Igazi karácsonyi hangulatban 
telt el ez a nap, köszönjük mindenkinek, 
aki segítője és résztvevője volt e napnak. 
Szívből kívánjuk, hogy december 24-én 
minden házba ugyanilyen szeretettel 
köszöntsön majd be a karácsony! A 
programokról nagyon sok fénykép talál-
ható iskolánk honlapján a http://www.
budaivaroskapu.hu/somogyisk címen 
és Facebook oldalunkon (Pécs-Somogyi 
Általános Iskola).

Szende Csabáné

Csőkör Lajos 
1953-2013 

Súlyos betegség után 
2013. november 29-én 
elhunyt Csőkör Lajos, 
a Pécs-Hird Polgár-
őr Egyesület Elnöke. 
Csőkör Lajos 2011-ben 

alapította meg az Összefogás Hirdért Önálló 
Csoportot majd 2012. szeptember 1-én létre-
hozta Pécs-Hird Polgárőr Egyesületet melyben 
Elnöki tisztséget töltött be. Munkáját tisztelet-
tel és becsülettel végezte. Végső útjára decem-
ber 13.-án kísértük a Pécs-Hirdi temetőben. 

Csőkör Lajos 60 éves volt.

ELMENT Ő, KI EGY VOLT A SOK KÖZÜL, NEKÜNK MÉGIS 
SOKKAL TÖBB, MERT BARÁT VOLT, EGYESÜLETÜNK 
VEZETŐJE ÉS OLYAN EMBER , AKIRE MINDIG SZÁMÍTANI 
LEHETETT. 
BÚCSÚZUNK CSŐKÖR LAJOSTÓL, 
EMLÉKÉT SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL ŐRIZZÜK. 

     Pécs-Hird Polgárőr Egyesület

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2014. január 20-án (hétfőn)

FOGADÓÓRÁRA VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET:
Hirden: 1600  órától 1700  óráig a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban: 1715  órától 1815  óráig a részönkormányzat 
irodájában (Búzakalász u. 3.), és

Vasason: 1830  órától 1930  óráig a Berze Nagy János
művelődési házban.

Köszönet
A KoBeKo nevében hálás szívvel köszönjük meg a somogyi 
Szecsődi Zsoltnak a Művelődési Ház részére felajánlott kará-
csonyfát.

•
Szintén sok szeretettel köszönjük Kiss Erika somogyi lakos-
nak a KoBeKo-ban kialakítandó sószobához felajánlott 4 q 
cementet.
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4  2014. januárSok Hírünk Van

– Önt sokan csak Nyicának ismerik, érdeklődöm, mit je-
lent a Nyica név?

A Nyica csak egy becenév, amit a szüleim találtak ki és 
adtak nekem.

– Úgy tudom az édesanyja a Treszka néni szorgalmas 
asszony volt, édesapja pedig értett a fa megmunkálásához. 
Kérem meséljen a családjáról és gyermekkoráról. 

Édesapám bányász volt, mellette faragott szerszámnye-
leket, teknőket. Régi lombfűrésszel és fejszével fát is ment 
vágni. Édesanyám napszámos munkába járta a falut és 
kézzel mosott, dolgozott a földeken és masszírozott. Kevés 
napszámot fizettek érte. 

1940-ben születtem ötödik gyermekként, én voltam 
a család legkisebb tagja. Pár évesen már édesanyám-
mal dolgozni mentem a földekre. Háború után szükség 
volt az én munkámra is. Később az állami gazdaságokba 
cséplőgép mellett dolgoztam. 22 évesen mentem Hirdre 
a kendergyárba, majd István-aknán takarítottam. Ott öt 
évig dolgoztam, majd a húsipariba helyezkedtem el és 
onnan mentem nyugdíjba. Ösz-visz 40 év munkaviszo-
nyom van.

– Ön  és a családja mióta itt laknak Rücker-aknán?
Mecsek-szabolcson születtem, és azóta Rückeren la-

kom. Először egy sárkunyhóba, később a bánya kiutalt egy 
lakást, azóta is abba lakunk.

– Önnek milyen szakmája van?
Nincs szakmám. 
– Hány gyermeke van?
Öt gyermekem született. Marika, Ferenc, György, Atti-

la, Anna, 12 unokám és 19 dédunokám van.
– Önöket szeretik a helyi lakosok, amiért az egész családjuk 

sokat tett, mondana erről pár gondolatot, hogyan élik meg a 
közös együttélést a Somogyiakkal?

Ma a cigányokat van aki szereti, van aki nem. Régen a 
dolgos embereket szerették, a mai világba az emberek ezt 
nem így gondolják. Régen a faluba ez nem így volt. Ha édes-
anyám a kemencébe lángost vagy kenyeret sütött, mindegy 
volt, hogy kinek a gyereke, mindenki jött oda enni.

A beteg lányomat kivéve, minden gyermekem dolgozik, 
ha ez nem így lenne, akkor nem jutna kenyér az asztalra és 
nem tudnák eltartani a családjukat. A gyerekeim a mun-
kájukkal kivívták az emberek tiszteletét, megbecsülését és 
ezért a faluba szeretik őket

– Nem lehet sokat tudni a cigány hagyományokról, meg-
osztana velünk ezekből párat. 

A cigány nyelvet ma is beszéljük, őrizzük. Rendszeresen 
tanítom erre unokáimat dédunokáimat. Igyekszem meg-
tenni mindent, hogy az unokák is beszéljék, használják. Bár 
van olyan unokám aki vegyes házasságból született, mégis 
tanítom őket beszélni, énekelni. Idősebb unokáim zenélnek 
is. Igyekszünk valamit megtartani a hagyományunkból.

– Hogy telnek manapság a napjai?
Sokat főzök, amit én tanultam édesanyámtól, azt igyek-

szem átadni lányomnak, menyeimnek. Szerencsére sok 
sikerrel.

Köszönöm, hogy megkeresett kérdéseivel, az Isten áldja 
meg magát és családját.

Bocz József

Egy Rücker-aknai cigánycsalád élete

Nyica
Ezt az írást főleg azoknak az olvasóknak ajánlom, akik nem ismerik azokat a cigány 
származású embereket, akik becsületes munkával keresik a mindennapi kenyerüket. 
Ez alkalommal szeretnék bemutatni egy olyan cigány asszonyt, aki már évtizedek óta 
Rücker-aknán lakik, és harmónikusan él a helyi lakosokkal családjával együtt. Ugyan 
vannak szép számmal a cigány származásúak közt olyanok is, akik nem tisztességes 
munkából, élnek, de ez az írás most nem róluk szól, hanem a lelkiismeretesekről. 

Olvasó levél
Mélyen tisztelt szerkesztőség&olvasóközönség!
Azon gondolkodtam a minap,hogy önök mit gondolhat-
nak arról, hogy jó lenne, ha a postán is meg lehetne venni a 
buszbérletet, s akinek van, ott is lehetne E-on komfort kár-
tyával pl. áramot venni (azoknak akiknek feltöltőkártyás 
villanyórájuk van). Tudom, sokan felkapják a fejüket, 
hogy mi ez már megint, de ha a szerencsétlen delikven-
snek éppen csak annyi pénze van, hogy a villanyórájára 
rátöltsön, de éppen nincs bérlete, akkor ne kelljen gyalog, 
vagy kerékpáron bemennie a városba, hanem azt helyben 
mindent egy helyen el tudjon intézni, s erre a legjobb hely 
Vasas-Somogy-Hird esetében a postahivatal lenne a legal-
kalmasabb intázmény. Önök, mit gondolnak erről?

Baracsi Attila
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A Vasasért Egyesület által elnyert 
„Építő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében januárban 
is számos ingyenes programon vehet-
nek részt.

Szülőklub
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, 
az ízlésedet, a jókedvedet, az ötleteidet, 
kérdéseidet, problémáidat.
Időpont: január 10, 24. péntek 17:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesüle-
ti Székháza (7691 Pécs-Vasas,
Bencze J. u. 6.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com 

Családi egészségvédelem
előadások
Előadó: Csaba Zsuzsanna, élelmiszer-
mérnök
Téma: Jó alapanyag-egészséges,
finom étel. Miből, és hogyan főzzünk?
Időpont: január 10, péntek, 18:00
Előadó: Dr. Hegedüs Emőke,
aneszteziológus
Téma: Műtét-altatás: amitől mindenki 
fél. Alaptalanul?
Időpont: január 24, péntek, 18:00
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesüle-
ti Székháza (7691 Pécs-Vasas,
Bencze J. u. 6.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Férfiak „mentálhigiénés”
klubja – főző klub
Időpont: január 25. 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: január  11, 25 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 hasonlókorúakkal, 
akkor itt a helyed.
Időpont: január 17. péntek, 19:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-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 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

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. alkoholizá-
lás, agresszió stb.) vagy a szociális helyzet 
(pl. munkanélküliség stb.) okoz válságot.  
A családi gondok megoldására nyújt se-
gítséget csoportos illetve kérés szerint 
egyéni tanácsadásunk.
Időpont: minden kedden 15:00-18:00 
bejelentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Aki az Ön segítségére lesz: jogász,
terapeuta, pszichológus

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 „halá-
lát” sokkal inkább a megerősítését jelen-
ti. Szükséges, hogy minden résztvevő 
beleegyezzék a mediációba, valamint kö-
zöttük még egy minimális párbeszéd le-
gyen.
Időpont: bejelentkezés szerint
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy,
Búzakalász utca 47.)
Érd.: dr. Fűtő Mihály, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

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 

Valamennyi programunkról
érdeklődni lehet az alábbi

elérhetőségeken:
Tel: 06-72/337-838, +30 30/289 01 70 

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

A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő 
közösségek a családokért” 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 (játszó-
ház 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, +30 30/289 01 70

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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6  2014. januárSok Hírünk Van

Ruhakiárusítás
január 22.én és 29-én /szerdán/ 50%-os 

leárazással 14-17 óráig a somogyi 
Kolping Házban. Búzakalász u.5.

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 
január 12-én és január 26-án 11.00 órakor
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (01.04.)

Vasárnap (01.05.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (01.11.)

Vasárnap (01.12.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.18.)

Vasárnap (01.19.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (01.25.)

Vasárnap (01.26.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (02.01.)

Vasárnap (02.02.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

januári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Lógjunk a „szeren” a gerinc
és ízületi bántalmaink enyhítésére,

fiatalosságuk megőrzésére!
Az elmúlt 25 évben a porckorong terhe-
léséből származó úgynevezett de ge-
neratív gerincbetegségek száma a világ 
valamennyi fejlett országában megsok-
szorozódott. Sérvek, kopások, meszese-
dések egyre fiatalabb korban jelennek 
meg. Az ülő munka-illetve életmód, a 
gerinc egyoldalú terhelése és természe-

tesen a pszichés terhek növekedése okozza túlnyomórészt ezeket a 
korunkra jellemző tipikus bántalmakat. Az egyoldalú terhelés okoz-
ta degenerált porckorong és a szűkült ízületi rés következménye az 
ízületi folyadékvesztés és ez pedig melegágya a kopásoknak, mesze-
sedéseknek. Mindkét problémakör, a porckorong és az ízületi tok 
irritációja a porckorong túlzott terheléséből származik. Ezt a foko-
zott terhelést oldja fel lógás közben az un. gravitációs állvány, köz-
ismert nevén a denevérpad és segít az egészséges állapothoz való 
visszatérésben. A lógás, ahogy a jóga mondja-fordított testhelyzet a 
gerinc nyújtásán kívül még számtalan jótékony hatással bír. Bő vér-
ellátást kap az agy, a belső elválasztású mirigyek működése harmo-
nizálódik, így fiatalító hatást eredményez. Azt is el kell mondani, 
hogy minden jótékony hatása ellenére nem csodaszer az állvány és 
bizonyos gerincproblémák esetén csak szakember (orvos, csontko-
vács) felügyeletével és figyelmével ajánlott a használata. A lógás 
ugyanis passzív út a javuláshoz, így néhány nap után visszaáll az 
eredeti állapot, ha nem végzünk mellette gyógytornát, speciális 
fitness, vagy jógagyakorlatokat., melyek célja a gerinc helyes tartását 
biztosító izmok megerősítése. 

Egyesületünknél (Pécs-Vasas, Bethlen G.u.8.) kipróbálható és 
előzetes egyeztetést követően rendszeresen igénybe vehető ez a jó-
tékony mechanikai szerkezet, mely hatékony segítője, kiegészítője 
különféle természetes gyógymódoknak. (érd. személyesen, vagy a 
06/30/603-6507telefonon).

S zőts Rózsa

Asztalitenisz
December 27-én ismét meghívást kapott a Kozármisleny 
Kupára a Vasasi Bányász asztalitenisz csapata, melyet a 
Kozármislenyi sportcsarnokban rendeztek meg 40 fő rész-
vételével. A vasasi csapat résztvevői: Bocz József, Papp Ká-
roly, Papp György és Mátyus Árpád. A maratoni mérkő-
zésen csapatunk ismét eredményesen szerepelt. Egyéniben 
Bocz József második helyezést ért el, a párost pedig a Papp 
Károly, Bocz József páros nyerte meg.

S P O R T H Í R

Vidám szilveszteri futás Somogyból Vasasra.
Ilyen jól kezdődjön 2014 is! Köszönjük a szervezőknek!
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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

Adventi hangverseny a vasasi templomban
1999-ben volt az első adventi hangverseny, melyet a temp-
lom felújítására , adománygyűjtés céljából rendeztek meg. 
Mindig nagyon színvonalas műsort adtak elő a szereplők 
.Az évek során a cél átalakult, hagyományt szerettünk vol-
na teremteni, olyan kulturális programot nyújtani, ami 
megmelengeti a szíveket, segít feltöltődni, készülni a ka-
rácsonyra. Szándékosan nem küldtünk személyre szóló 
meghívót, mert azt gondoltuk, mindenki belső indíttatást 
érez, legyen az hívő, vagy nem hívő, rendszeresen temp-
lomba járó, vagy csak nagyobb ünnepeken betérő ember, 
egy ilyen nívós program iránt. Csak az SHV újság hasáb-
jain, plakátokon hirdettük meg, remélve azt, hogy sokakat 
vonz majd az előadás, melyre a szereplők nagy lelkesedés-
sel, szeretettel készültek. Ez immár a 15. alkalom volt.

Ezúton mondunk köszönetet: Bakó Armand kánto-
runknak, a vasasi óvodásoknak és felkészítőjüknek, Kon-

dákor Ferencnének, Hirdiné Deák Diánának, Horváth 
Laurának, és felkészítőjének, Horváthné Göndöcs Gab-
riellának, a vasasi iskola tanulóinak Bedő Bernadettnek, 
Karádi Klaudiának,Nagy Anitának, Pálfai Rékának, és 
felkészítőtanáruknak Majoros Istvánnénak. Kocsis József 
zenetanárnak, Kovács István énekesnek, a Berze Nagy Já-
nos Népdalkarnak, /vezetőjük. Mesterné Strausz Emőke/, 
a Vasasi Bányászzenekarnak /vezetőjük: Gothárd Imre/. 
Bakóné Gombár Mariannak, aki levezette a rendezvényt, 
a vasasi polgárőrségnek a helyszín biztosításáért, a Vasa-
sért Egyesületnek a szereplők megvendégeléséhez nyújtott 
segítségért, valamint azoknak, akik süteménnyel, itallal, 
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A Pécs-Vasasi Egyházközség nevében:
Szakálné Böröcz Ildikó  

Ahol még van összefogás és összetartás…
…a bányászoknál! Szent Borbálára, a bányászok védő-
szentjére emlékeztek az elmúlt hónapban nagyon szép 
ünnepségsorozattal a városban.December elsején vette 
kezdetét a rendezvénysorozat. A vasasi volt Bányászott-
hon megtelt régi bányászokkal, bányászfeleségekkel, öz-
vegyekkel, fiatalokkal és gyerekekkel.

„Jószerencsét!”-hangzott a köszöntő Ruzsicsics Ferenctől, 
a Vasasi Szent Borbála Egyesület vezetőjétől, aki szervező-
je volt több segítőjével együtt ennek a szép ünnepségnek.A 
nyolcvan éve alakult vasasi bányászzenekar szívhez szóló 
muzsikája sokaknak könnyet csalt a szemébe. A zenekarban 
régi bányászok, azok gyermekei, majd unokái is szerepeltek, 
akik nem hivatásos zenészek. A Berze Nagy János Népdalkör 
nagyon szép Borbála napi dalokat énekelt. Az általános iskola 
diákjai történelmi bepillantást adtak régi képek vetítése mel-
lett- a bányászok életébe. A kicsik és nagyok tánca szintén 
dicséretes volt.

Hoppál Péter méltatta a múltat, jelent és a jövőt. Dec-
ember 4-én a Kodály Központban volt nagy gálaműsor, 
ahol hivatásos zenészek léptek föl nagyon szép műsorral. 
A vasasi Bányászzenekar nyitotta meg a nagy fúvós gálát a 
bányászhimnusszal.

December 5-én a Zsolnay negyed  E78-as termében 
folytatódott a sorozat, ahol a vasasi bányászzenekar, nép-
dalkörök, mazsorett csoportok és a szabolcsi fúvószenekar 
adtak szintén nagyon színvonalas műsort.

Köszönet a szervezőknek, akik ilyen szépen megrendez-
ték a bányászok védőszentjének emlékműsorát!

Itt látszik, hogy van összefogás a bányászoknál, ami a 
szeptemberi bányásznapi ünnepségeken is látszik. Köszö-
net nekik, és jó egészséget, további példás összefogást kí-
vánok:

Kruzsely Lászlóné
volt vasasi tanár
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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

A Kacatos Presszó
ú j r a  n y i t v a !
Vasason a Bethlen Gábor 

utcában a Kacatos Presszó 
szeretettel várja régi és új 
vendégeit minden héten 
csütörtöktől vasárnapig! 

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

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

  

Fabrikett eladó!
25kg zsákos 1300 Ft/zsák tölgy, 

10kg rúdbrikett
600ft/csomag vegyes.

Érdeklődni: 06-30-936-2527
Vasas, Gabona utcai major.

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

KEDDI NAPOKON
INGYEN SZÁLLÍTUNK:

takarmányt, Pb palackot, fa brikettet 

és zsákos szenet.

FABRIKETT, 
ZSÁKOSSZÉN

ALÁGYÚJTÓS ÉS
KOROMTALANÍTÓ KAPHATÓ.
FÜSTCSÖVEK TÖBBFÉLE MÉ-

RETBEN ÉS SZÍNBEN.

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

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