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Kedves Szülők és leendő Szülők!
A Vasasi óvoda dolgozói szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklődőt április 9., 10., 11-én nyílt napra. Az ér-
deklődők betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi 
életébe, megismerkedhetnek szokásainkkal értékeinkkel.

Mindenkit szeretettel várunk: óvónők

Juhász Gyula

Húsvétra
 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
 
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vér verte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
 
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Sokszínűség napja
A Vasasért Egyesület Tea- Háza és ifjúsági klubja szeretettel 
meghívja Önt és családját a Kossuth Művelődési Házba, a 
tavalyihoz hasonló, újra megrendezésre kerülő Sokszínűség 
napjára. Vendégeink az Európai Önkéntes Szolgálatban 
résztvevő külföldi  fiatalok, akik különböző érdekes játéko-
kon keresztül mutatják be hazájukat. A program 2014. áp-
rilis 15-én, kedden 16:00-kor kezdődik.

Bővebb információ: Nagy Emese, szakmai vezető
és Lévai Mónika Tea-ház vezető

Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: +36 72 337 838, + 36 30 289 01 70

E-mail: nemeset@kobeko.hu, levaimonika@kobeko.hu

Nőnapi bál Hirden 
A bált a Hirdi Polgárőr Egyesület szervezte március 15-én a 
faluházban, melyre a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub tagjai 
külön meghívást kaptak.

Természetesen a férjek is és a falu lakói is eljöhettek. Tóth 
Mihály a Polgárőrség vezetője köszöntötte a megjelenteket. 
A nők egy nagyon kedves nőnapi emléklapot kaptak, majd 
egyperces néma felállással emlékeztünk Csökör Lajosra, aki 
2013. novemberében hunyt el.

Tóth Mihály azt is elmondta, hogy emlékére minden év-
ben Polgárőr napot fognak szervezni a születésnapja körül.

Ezután megszólalt a zene és kezdődött a vidámság.
Később egy nagyon finom babgulyással vendégeltek meg 

minket. Este 11 órakor volt a tombolahúzás. Sok kedves tom-
bola tárgynak örülhettünk.

Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönet a meghívásért.

A „Napsugaras Ősz” Asszonyklub nevében:
Békefi Ernőné
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– Sokhelyütt és sokan találkozhattak már az alkotásaival. 
Felsorolna ezek közül néhányat?

– Több mint ötven kiállításom volt, nagyrészt a Kézműve-
sek Baranyai Megyei Egyesületével, amelynek tagja vagyok, 
valamint a nyugdíjasok pécsi szervezetével. A Pro Kultúra 
Alapítvány díját elnyert alkotásaim Svájcban kerültek bemu-
tatásra, de jártak szobrocskáim Salzburgban, Chemnitzben, 
Budapesten, Szigetváron, Baján, Őcsényben, Decsen, 
Gunarason, Balatongyörökön, Bonyhádon és persze Bara-
nyában és Pécsett több alkalommal is. 

– Hol kezdődött a találkozása a népi iparművészettel?
– Szüleimmel ötéves koromban kerültem Vasasra. Pécsett 

születtem, édesapám önálló pékmester volt. Kisgyermekként, 
iskolai szünidőben sok időt töltöttem anyai nagymamámnál, 
Drávafokon. Itt kerültem igazán közel a falusi élethez, megis-
mertem a parasztemberek munkáját, hagyományait, vallásos 
életét. A legnagyobb hatással mégis a népművészet volt rám, 
csodáltam a gyönyörű szőtteseket, hímzéseket, faragásokat. 
Mégsem itt kezdődött a népművészettel való igazán közeli kap-
csolatom… Felnőve, a vasasi fiatalokkal tánciskolába jártunk, 
énekeltem a Huba János által vezetett énekkarban. Temesiné 
Margit néni vezetésével néptánccsoport is működött, a színját-
szó csoporttal pedig szinte minden ünnepségen felléptünk. 
Tehát, amatőr módon számos művészeti ággal sikerült megis-
merkednem.

Később festegetni kezdtem, belefogtam a tojásfestésbe, a 
hímzésbe is. Érdekes módon a csuhébabák készítésével sokkal 
később, úgy ötvenéves korom körül ismerkedtem meg. Nagyon 
tetszettek ezek a kis figurák, így jelentkeztem egy csuhébaba 
készítő tanfolyamra. Pár év után a Népi Iparművészeti Tanács 
több munkámat zsűrizte, és számos elismerést kaptam a figu-
ráimért komoly szakemberektől. De a néprajzkutatók, műve-
lődési és közoktatási szakemberek sem igazán találták a helyes 
kifejezést a babácskáimra. Azt elmondták, hogy ezek már nem 
csupán csuhébabák, de hogy mik is valójában, azt magam ta-
láltam ki: csuhészobrok. 

– Mi a különbség?
– A csuhébaba valóban a szegény családok gyermekeinek 

játékszerei voltak. Némi kézügyességgel a parasztemberek a 
természet nyújtotta anyagokból készítettek játékot gyerekeik-
nek. Ezeknek a játékoknak volt kezük, lábuk, fejük, szoknyá-
juk. Ilyen alapokra építve vált népművészetté a csuhébaba-ké-
szítés, de ezek a figurák továbbra is statikusak voltak. Én 
egyre inkább arra törekedtem, hogy a babák megmozdulja-
nak, természetes testtartásokat vegyenek fel, amelyek örömöt, 
bánatot, szeretetet, aggódást sugároznak. Ki kellett találni, 
tapasztalni, hogyan lebbenjen a szoknya, hogyan alakítsam a 
testet a különböző helyzeteknek, szituációknak megfelelően. 

Csak, hogy egy példát mondjak, a népművészetből vagy a 
szakkörön tanultakból nem derült ki, hogyan is hajol le egy 
csuhéanyuka a csuhégyermekéhez.

– Jól sejtem, hogy a csoportos életképek, helyzetek ábrázolá-
sa is ritka ebben a műfajban?

– Azt hiszem, igen. Kevesen művelik ezt a műfajt vagy ága-
zatot. Több betlehemi kompozíciót is készítettem, ahol, ugye 
minden szereplő különböző testhelyzetben látható. De említ-
hetném a Sárközi lakodalmas című kompozíciót is, ahol a 
zenészek, az ifjú pár, az örömanyák és -apák mind-mind más 
testhelyzetben, különböző érzelmeket kifejezve jelennek 
meg. Ezeknek a bonyolult csoportos jeleneteknek a kiinduló-
pontjai az anya-gyermek ábrázolások voltak, de ilyenek vol-
tak a húsvéti locsolkodás népi hagyományát felelevenítő két-
figurás kompozíciók is.

– Ezek már népi életképek, csakúgy, mint a paraszti munka 
egyes elemeit bemutató alkotások…

– Visszautalva gyermekkorom drá vafoki élményeire, szá-
mos kompozícióban bukkannak fel ezek az emlékeim. Aratók, 
marokszedők, földművesek kaszával, kapával, gereblyével, 
vagy éppen favágók. Igen, ők is a munkához illő testtartással 
jelennek meg, s ezeket a pozitúrákat is sok kísérlet után sike-
rült megtalálnom. A csuhé ugyan könnyen alakítható levélfor-
ma dolog, de testet formázni belőle mégsem olyan egyszerű.

– A paraszt és munkásembereknek szerszámaik is voltak és 
vannak is ezeken az alkotásokon. Ezeket is Anci néni készítette?

– Nem, a szerszámok készítésének mestere férjem volt, 
akivel csaknem hatvan évig éltünk együtt jóban-rosszban. Az 
ő keze munkáját dicsérik a betlehemek faszerkezetei, a jász-
lak, a paraszt- és munkásemberek szerszámai, munkaeszkö-
zei. Sajnos, férjem már két éve nincs közöttünk.

– Valóban, a családról még nem is kérdeztem…
– Egyetlen gyermekünk született, István, neki viszont négy 

felnőtt gyermeke és két unokája van. Ugyan ő és menyem Bu-
dapesten dolgoznak és a nagyváros mellett élnek, de bármi-
kor találkozhatunk. Olykor ők is jönnek, én pedig már abban 
a korban vagyok, hogy ingyen utazom.

– És az alkotás?

A csuhészobrokat nem lehet ércbe önteni
Közöttünk élnek azok az emberek, akik formálják, szépítik, építik ízlésünket, ők azok, akik meg vannak áldva kreativi-
tással és fantasztikus ötletekkel, amiket aztán rendre meg is valósítanak. A kukoricacsuhéról nem sokan gondolnák, hogy 
valamire jó lehet, ám Zsalakó Istvánné, Anci néni kezében ez a „tűzre való szemét” is csodálatos alkotássá változik. 
Életéről és a csuhékészítéshez fűződő szenvedélyéről kérdezem.
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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

– Egyre ritkábban. Eddigi munkáim egy része fiam család-
jánál, más része otthonomban található. Egy egyszerű baba 
elkészítése pár óra. Ilyet bárki megtanulhat. Egy kompozíció, 
egy testtartás, egy gombostűfejnél kisebb színes magvacskák-
ból kirakott hímzésminta a ruhán több nap vagy hét. Ha elké-
szül, nincs szívem eladni, hiszen egy heti munkáért legfeljebb 
1-2 ezer forintot kérhetnék. Sokkal szívesebben tettem min-
dig is eleget azoknak a felkéréseknek, hogy iskolákban, mű-
velődési intézményekben kicsiknek és nagyoknak tartsak 

bemutató foglalkozásokat. Mindig nagy öröm volt számom-
ra, amikor láttam örülni azokat, akiknek sikerült egy-egy sa-
ját alkotást létrehozniuk. Néha, ha erőm engedi, ma is el-el-
megyek másokat tanítani. Amit teszek, az nem üzlet, 
„csupán” hagyományőrzés. Kis babáimmal, szobraimmal 
másoknak igyekszem örömet szerezni. És persze magamnak 
is. Nem maradhatnak fenn az örökkévalóságnak, hiszen érc-
be önteni őket nem lehet…

Bocz József

Hogyan tovább?
Az elmúlt hónapok sajnálatos eseményei (szeméthegy Vasas 
határában, teleprehabilitációs program) felerősítették azt a 
vitát, ami időről időre előkerül, nevezetesen, azt hogy jó-e ne-
künk Pécs részének lenni, vagy jobb lenne önálló faluként élni. 
Sokan úgy érzik, ha saját kezünkbe vehetnénk a helyi ügyek 
irányítását, gondosabb gazdái lehetnénk településeinknek, 
mint a távoli pécsi önkormányzat. Egy 25-30 fős elszánt csa-
pat - hirdiek, somogyiak és vasasiak egyaránt - továbblépett a 
gondolkodásnál, elkezdte a tájékozódást. Beszéltünk hasonló 
méretű falvak jegyzőivel, a Tüke Busz és a Pannon Volán köz-
lekedési szakembereivel, a temetkezési vállalat illetékesével, 
tárgyaltunk az egyik pécsi alpolgármesterrel, sok mindent 
megtudtunk, de messze nem eleget. A gáz, víz csatorna üze-
meltetése ugyanígy menne tovább, ahogy most, és a kormány 
rezsicsökkentő törvényei miatt az ára sem emelkedhetne. A 
temetkezésben sem lenne érdemi változás. Ami probléma, az 
a tömegközlekedés megoldása, hogy megmaradjon az eddigi 
színvonal, hiszen senki nem akar visszalépést. Erre kell a je-
lenleg kínálkozó lehetőségek közül, vagy azon túl valamilyen 
megoldást keresni, ha találunk, akkor lehet tovább tervezni.  
Sok embernek meggyőződése, hogy területünkre nem fordít 
annyit a város, mint amennyit az államtól létszámarányo-
san kap, de egyelőre ez csak érzés. Valamikor a közeljövőben 
mind a három faluban falugyűlésre hívjuk a helyieket, ahol 
kérjük, hallgassák meg a tájékoztatást az eddig megtudott té-
nyekről, és tegyenek föl minél több kérdést! Ne tagadjuk meg 
magunktól ezt a lehetőséget, hogy alaposan mérlegelhessük a 

helyzetünket, és további fejlődésünk irányát! Jöjjenek el minél 
többen, gondolkozzunk közösen lakóhelyünk jövőjéről! Kér-
déseket előzetesen is fel lehet tenni, e-mailben a faluforum@
kobeko.hu címen, vagy a 337-838-as telefonon.

Szervezők nevében: Kóta László, Becker János, Taar Ilona és 
Berényi Zoltán

Jelentkezőket várunk az Apagyi Mária és 
Lantos Ferenc által alapított, egyedi művé-
szetpedagógiai programú Pécsi Martyn Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskolába.

A 2014/15. tanévben a 6-22 éves korosz-
tály részére a zenei és vizuális, illetve a természet és egyéb 
területek összefüggéseire figyelő foglalkozásokat tartunk a 
Berze Nagy János Művelődési Házban (7691 Pécs, Szövet-
kezet utca 13.)

Jelentkezni lehet a zenei tagozaton: zongora, gitár, furulya, 
fuvola, oboa, improvizáció tanszakra, illetve csoportos vizuá-
lis foglalkozásokra. 

Előreláthatólag a féléves térítési díj 15.000,-Ft (havi 3.000,-
Ft), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (rgyk.) jogo-
sultak ingyenesen tanulhatnak!
 További felvilágosítás és információ:
Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
7625 Pécs, Cserző köz 2.
Telefon: (72) 315 355
E-mail: isimartyn@gmail.com

Rónaszéki Mónika mb. intézményvezető
Oláh Géza intézményvezető-helyettes
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KÖSZÖNET
Hámori Istvánné és Vókó János nyolcvan éve mintaértékűen 
hűségesek Pécs-Somogyhoz és a bányászélethez. Létrehoz-
tak három múzeumot, könyvet írtak a falu 600 éves 
történetéből, és a bányászmúlt legfőbb ápolóiként ma is 
hagyományőrző körben idézik meg a fiataloknak a település 
emlékezetes pillanatait.  Sokunk nevében szeretnék gratu-
lálni, és kifejezni, hálánkat, amit kis falunkért tettek. Sok 
mindenért lehetne nekik köszönetet mondani, én még is 
most régebbre nyúló tapasztalásaimért mondanék köszöne-
tet, sok helyi lakos, gyerek, nevében, akik hasonlóan éreznek. 
Amikor ezt a fotót megláttam, melegség töltött el, hiszen, 
gyerekkori közös élményeink jutottak eszembe. Emlékszem, 
a hon és népismereti szakkör számos alkalmára, mikor mi 
(sokan gyerekek) újdonságnak éltük meg, hogy programok 
az iskolán kívül is, a kis falunkban is rendelkezésre állnak. 
Emlékszem, milyen jó csapat voltunk, összetartó, vidám csa-
pat. Minden sütés, kirándulás, bográcsozás, a délutáni 
verselések, beszélgetések, versenyek, vidám pillanatok, meg-
maradtak emlékeimben, és a visszajelzések alapján sokan 
vagyunk így ezzel. Most, hogy Tea-ház vezetőként dolgo-

zom, és napi kapcsolatban állok a helyi gyerekekkel, pro-
gramokat szervezünk nekik, még többre értékelem 
munkájukat, jómagam is tapasztalom, hogy nem is olyan 
egyszerű sok külön-külön, más-más egyéniséget egy össze-
tartó csapattá kovácsolni.

Lévai Mónika, helyi lakos, Tea-ház vezető

 A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 
facebook oldalán láttam meg a következő képet, melyen 

Vókó János és Hámori Istvánné, az egyesület alapítói láthatók

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
2014 januárjában 80 óra, februárjában 94 óra, márciusában 
128 óra szolgálatot teljesített a polgárőrség.

2014. február 22-én közgyűlést tartottunk, melyen 7 fiatal, 
agilis polgárőr lépett be egyesületünkbe. A közgyűlésen felve-
tődött egy gépkocsi beszerzése és egy különálló helyiség meg-
szerzése a polgárőrség részére. Jelenlegi létszámunkkal napi 
járőr szolgálatot tudunk teljesíteni, mellyel a célunk, hogy igye-
kezzünk a településünkön a közbiztonságot megszilárdítani. 
Ebben számítunk a lakosság közreműködésére, segítségére.

Bejelentéseiket, észrevételeiket a 06-30/602 34 90, 06-30/545 

38 37, 06-20/277 26 54 és a 06-70/342 18 87-es éjjel-nappal 
működő telefonszámokon és a mihalek_david@freemail.hu, 
pite1994@hotmail.com, illetve a hangjozsef@gmail.com e-mail 
címekre várjuk. Működési feltételeink javításához szívesen fo-
gadjuk a lakosok felajánlásait, hozzájárulását. Továbbra is vár-
juk a 18. életévüket betöltött, büntetlen előéletű, magyar állam-
polgárok jelentkezését egyesületünkbe, aki elkötelezettséget 
érez a település rendjének és biztonságának megőrzésére. Az 
éves tagdíj: 1200 Ft

Tisztelettel: A Pécs – somogyi Polgárőr Egyesület vezetősége 

Hird Polgárőrség hírei
A Pécs-Hird Polgárőr Egye-
sület tájékoztatja a lakossá-
got hogy az egyesület ügyele-
ti telefonszáma megváltozott.

Az új 0-24 –ig hívható 
ügyeletes telefonszámunk: 30/6218-314

Valamint megváltozott az irodánk la-
kossági ügyfélfogadási ideje is! Ezen túl 
minden hónap utolsó péntekén 17-19 
óráig tartunk csak lakossági ügyfélfoga-
dást a lakosság számára ahol észrevételei-
ket megoszthatják velünk.

Tisztelettel: Tóth Mihály, Elnök
Pécs-Hird Polgárőr Egyesület

nevében 

Vasasi Polgárőr Hírek
Egyesületünk tagjai március hónap-
ban 195 órát voltak közterületi szol-
gálatban a településen. 

E hónapban megrendezésre került 
éves közgyűlésünk, ahol egybehangzó 
igennel megszavazták a tagok az elmúlt 
év költségvetését, és az idei év feladata-
it is, valamint új elnökhelyettest is vá-
lasztottunk. Az új elnök helyettesünk 
Bánovics Béláné, aki a vezetőség által 
elnyerte „Az év polgárőre” címet a 
2013-as évben nyújtott munkájáért. Ő 
egyénileg a 2013-as évben összesen 
4 86 órát töltött önkéntesen szolgálat-
ban a településért.
Néhány fontos gondolat: 

Aki anyagilag megteheti érdemes 
riasztót szereltetni és használni is 
mindig, mert sajnos sok esetben kile-
sik, mikor távoznak otthonról. Ez 
egy sűrűn előforduló elkövetési mód. 
Sok esetben úgymond felkínáljuk a 
lehetőséget nem zárjuk be a kaput 
sőt, jó ideig tárva-nyitva hagyjuk. 
Egy ráérő szemfüles besurranónak ez 
egy lehetőség. Egyre jobban vigyáz-
nunk kell!

Amennyiben bármilyen észrevé-
telük, információjuk van, kérem hív-
janak bennünket.
Telefonszámunk: 0630/6095547

Vezetőség
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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.

A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő  közösségek a csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjének keretében áprilisban is számos ingyenes progra-
mon vehetnek részt. 

Rendezvényeink
Húsvéti készülődés családok bevonásával 
2014. á prilis 16-án 16:30 órától Húsvéti készülődést tartunk 
a Vasasi óvodában. Készítünk kartonból kosarat, katicás ab-
lakdíszt és húsvéti füzért. Minden családok, kicsiket és nagyo-
kat várunk szeretettel. Gyertek, készüljünk együtt az ünnepre!

X. Szent György napi családi akadályverseny 
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves olvasót Szent 
György napi rendezvényünkre.
Időpont: 2014. április 26. szombat
Helyszín: Murom, Szent György hegy
Tervezett programok: 10 órakor Szentmise, búzaszentelés és 
állatáldás (a vasárnapi somogyi mise helyett) celebrálja 
Kövesi Ferenc plébános úr ünnepi műsor, néptáncbemutatók, 
mazsorett, zumba, judo, csikós bemutató, akadályverseny, 
állatsimogató, stb.
Rendészeti iskolák közötti járőrverseny, lovas ügyességi és 
túra verseny. 

Családi túra 
A Napüdvözlet Egyesület közreműködésével Családi túrát 
szervezünk 2014. április 13-án. 
Vasasi találkozó a temetőnél 9 órakor. Indulás 9.15-kor.
Teljes csapattal találkozó: Éger-völgyi parkoló, 09h45’ 
Megközelíthető gépkocsival, vagy a kertvárosból, 08h50’-kor 
induló 24-es busszal. (Az Árkádnál kb. 09h05’-kor van.)
A zöld sáv jelzésen, a felújított Éger-völgyi tó mellett indu-
lunk fel a Mohosi kis-kúthoz. Megtöltjük a vizes palackjain-
kat és felmegyünk az Éger-tetőre. A kilátóból visszatekinthe-
tünk a városra. A kis pihenő után jelöletlen utakon, a 
Páprágy-völgy északi peremén kapaszkodunk fel a jakab-
hegyi kelta földsáncig. Innen a zöld kör jelzést követve érjük 
el a Pálos kolostor romjait. Itt tartunk hosszabb pihenőt.
Azokkal, akik nem fáradtak el, vagy kipihenték magukat, le-
sétálunk a Zsongor-kőhöz és megcsodáljuk a Mecsek (talán) 
legszebb panorámáját.
Visszafelé a kék sáv jelzésen indulunk, majd jelöletlen úton 
lerövidítve, leereszkedünk a Farkas-forráshoz. Innen a piros 
sáv jelzésen megyünk tovább, majd a kék kereszten érjük el az 
Éger-völgyi tavat. Végül Teca-mama vendéglőjében kipihen-
hetjük magunkat, és itt megvárhatjuk a városba induló buszt.
 Táv: 10 km. Szintemelkedés: 400 m. A 24-es busz indul Szent-
kútról a városba: 13.05; 14.05; 15.05; 16.05...
Érdeklődni: Sólya Mónikánál a 30/311 8010-es telefonszámon.
Vasasról indulók mindenkép jelezzék részvételi szándéku-
kat, hogy biztosan beférjünk a kocsikba!

Klubjaink

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, gyereknevelésről, csa-
ládról.
Időpont: minden csütörtökön 10:00-13:00 között 
(rugalmas időkeretben)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Érd.: Lévai Mónika, + 36 20 269 35 03, 06-72/337-838

Szülőklub 
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az ízlésedet, a jókedve-
det, az ötleteidet, kérdéseidet, problémáidat.
Időpont: április 17 és 25, péntek 17:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi Székháza 
(7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com 

Férfiak „mentálhigiénés” klubja – főző klub
Időpont: április 27, vasárnap, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com 

Pletyka (F)észek
Helybeli nők osztják meg egymással örömeiket, gondjaikat, 
problémakezelő és háztartási praktikáikat. Ha szívesen be-
szélgetnél, jó ötleteidet mond el mindenkinek, mások ma-
gánéletéről ne beszélj senkinek.
Időpont: április 5 és 19, szombat, 17:00 (kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Valamennyi programunkról érdeklődni lehet az alábbi 
elérhetőségeken: Tel: 06-72/337-838, +36 30/289 01 70 
Email: info@kobeko.hu, jelentkezes@kobeko.hu
Web: www.kobeko.hu

A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő közösségek a csalá-
dokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú pro-
jektjében megtartott valamennyi foglalkozás alatt a gyerekek-
nek ingyenes és szakszerű felügyeletet biztosítunk a Teaház 
(játszóház és gyermekfelügyelet) keretében.

A részletekről érdeklődni: Nagy Emese
Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház 

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: 06 72 337 838, +36 30/289 01 70

E-mail: nemeset@kobeko.hu   
Web: www.kobeko.hu 

Kobeko programok
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H I T É L E T

Április 10: (Csütörtök): Bodrogi Zsuzsa idegenve-
zető „Jézus Nyomában a Szentföldön „ nagyböjti 
vetített képes előadása a Gyárvárosi templomban 
17:00 órai kezdettel.
Április 15. (Nagykedd): A „Passió” című fi lm vetíté-
se a Gyárvárosi templomban 18:30 órai kezdettel!
Kegyelemben Gazdag Nagyheti készülődést és Áldott, 
boldog, allelujás Húsvétot kívánok!
A találkozás reményében: Kövesi Ferenc, 
             Pécs-Gyárvárosi Plébános

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
Vasason az evangélikus templomban virágvasárnap 
április 13-án és nagypénteken április 18-án 11.00 
órakor Istentisztelet.
Húsvétvasárnap és az azt követő vasárnapokon 
csak Pécsett lesz Istentiszteleti alkalom 
09.00 és 18.00 órakor.

Somogy Vasas Hird

Szombat (04.05.)

Vasárnap (04.06.) 

16:00 Liturgia

–

–

11:30 Liturgia

–

8.30 Mise

Virágvasárnap
Szombat (04.12.)
Vasárnap (04.13.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Nagycsütörtök
(04.17.)

16:00
Nagycsütörtöki

virrasztás

16:00
Nagycsütörtöki 

virrasztás

16:00
Nagycsütörtö-
ki virrasztás

Nagypéntek
(04.18.)

16:00
Nagypénteki 

szertartás

16:00
Nagypénteki 

szertartás

16:00
Nagypénteki 

szertartás

Nagyszombat
(04.19.) – – 17.00 Mise

Húsvétvasárnap
 (04.20.) –

11:30 Mise  
Feltámadási 
körmenet

8:30 Liturgia

Húsvéthétfő
 (04.21.) 11:30 Mise – –

Szombat (04.26.)

Vasárnap (04.27.

–

11:30 Liturgia

16:00 Liturgia

–

–

8:30 Liturgia

Szombat (05.03.)

Vasárnap (05.04.) 

16.00 Liturgia

–

-

11:30 Liturgia

–

8.30 Mise

áprilisi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

A Kossuth Művelődési 
Házban működő Tea-Ház 
ifjúsági klub nyitva tartása 
április 1-től megváltozik. 
Minden kedden, szerdán 
és pénteken 16:00–19:00 
között várjuk a gyerekeket 
és fiatalokat.”

Köszönet
Szeretném magam és a csalá-
dom nevében köszönetünket 
kifejezni mindazoknak, akik 
osztoztak családunk gyászában.

Csonka család 
Hird

Szeretett édes anyám, 
mamánk, nagyma-

mánk Tölgyes Lajosné 
(Csobány Erzsébet) 

2014. márc. 24-én be-
töltötte 104-ik életévét 
ezúton kívánunk neki 

sok boldogságot és 
még hosszú életet Fia 
és családja, unokái és 

dédunokái!
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S P O R T H Í R E K

Kezdő jóga foglalkozás!
Minden csütörtökön 17 30-tól 19  30-ig.

Ne félj! Gyere nyugodtan, akármilyen egészségi problémával küzdesz.
A gyakorlatok összeállításánál a kíméletes átmozgatáson lesz a hangsúly se-
gédeszközökkel, hogy TE is tudd követni, ami által gyógyulási folyamatokat 

indítunk el a szervezetedbe. Amit hoznod KELL! Kitartás! Lelkesedés!
Gyógyulni vágyás! Jógamatrac! Relaxációhoz pokróc!

Helyszín: Pécs-Vasas Napüdvözlet Egyesület székháza Bethlen Gábor u. 8. 
(volt gyógyszertár épülete) Jógaoktató: Krámosné Schweitzer Andrea, 

Érdeklődni: 20/3909754 telefonon 
500 Ft/alkalom

Bronzérmes a BÁNYÁSZ TC!
A szentlőrinci sportcsarnokban 2014.03.08-án hat csapat 
részvételével került lebonyolításra a NŐNAPI kupa. A BÁ-
NYÁSZ TC kispályás labdarúgócsapata ezen a meghívásos 
tornán immár hatodik alkalommal képviseltette magát.

A csapatok két hármas csoportba lettek beosztva. Ezeket 
a mérkőzéseket megnyerve igen kedvező helyzetből vár-
hattuk a folytatást. Az elődöntő sajnos nem úgy sikerült, 
ahogy szerettük volna; ellenfelünk taktikailag jobbnak bizonyult, így nem 
maradt más, mint a bronzmérkőzés.

Itt ismét csapatként játszottunk; a játék minden elemében ellenfelünk fölé 
kerekedtünk. Kiváló kapusteljesítményünknek köszönhetően a tornán a leg-
kevesebb gólt mi kaptuk és a harmadik helyezésért járó kupa mellé a legjobb 
hálóőrnek járó serleg is hozzánk került.

A bronzérmes csapat névsora:  Bátor Norbert, Pécsi Dániel, Györkő László, 
Kordé Csaba, Schmidt Csaba, Veres Zsolt, Schneider Zsolt, Csordás Attila.

Gratulálunk fiúk!
Schmidt Csaba

Feltámadt a Vasasi Bányász!
Négy meccséből hármat megnyert a Vasasi Bá-
nyász tavasszal, ráadásul tizenkét gólt is berá-
molt az ellenfelek hálójába, elképesztő forma-
javuláson ment át a csapat az őszhöz képest.

A téli szünetben több új játékossal megerő-
sített vasasiak a Sásd, a Márok és az Ivándárda csapatát intéz-
ték el, a sorból egyedül a Himesháza elleni hazai vereség lóg ki, 
a listavezető azonban egyértelműen más dimenziót képvisel.

Küzdeni tudásból viszont jelesre vizsgázott a Bányász, hi-
szen a Sásd elleni meccsen Kanizsa Tivadar sérülése miatt tíz 
emberrel kellett játszani, de a csapat így is berámolt még há-
rom gólt.

Érdekesség, hogy a vasasiak hat góllal kaptak ki ősszel Iván-
dárdán, a mostani győzelemmel tehát sikerült visszavágni. 

 14.forduló: Bányász TC – Sásd VSK 4-1 (1-0)
Gól: Sipos (11’), Pere (66’, 90’), Kerner (77’)
15.forduló: Mároki SE – Bányász TC 1-2 (1-1)
Gól: Kerner (28’), Sipos (76’)
16.forduló: Bányász TC – Himesháza KSE 0-9 (0-5)
17.forduló: Bányász TC – Ivándárda SE 6-0 (3-0)
Gól: Grávics (20’), Kerner (21’), Kanizsa (32’), Bakonyi (55’), 

Györkő (69’), Czuth (83’)
Az áprilisi program:

Április 6.: Báta KSE – Bányász TC, 15:30
Április 13.: Bányász TC – Kisnyárádi SE, 16:00
Április 20.: Borjádi SE – Bányász TC, 16:00
Április 27.: Bányász TC – Sátorhelyi SE, 16:00

Kiváló eredmények a 30. jubileumi 
Pécs-Harkány országúti futóversenyen 

Az idén is szép számmal és jó eredményekkel szere-
peltek a somogyi és vasasi futók a március 9-én tartott 
25 km-es versenyen. Újságunk csapata- Schneider 
Pál-Feitscher Dávid-Berényi Zoltán összeállításban - 
130 csapat közül a 21. helyen végzett, 1.57.38. perces 
eredménnyel. Schneider Pál a férfiak mezőnyében a 
több, mint 600 indulóból a 115. helyezést érte el, 
1.55.32. eredménnyel, ezzel korosztályában a 8. lett.

Gratulálunk mindenkinek!
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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,
hársméz:1600 Ft, 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

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

  

Ebéd házhozszállítás
már SHV területein is!

www.e-food.hu,
www.vitalkonyha.hu
www.bonappetit.hu!

Napi menü: 500 Ft-tól
Tel: 06/30/300-4164

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

KEDDI NAPOKON
INGYEN SZÁLLÍTUNK:
takarmányt és Pb gázt.

UNI CSIRKETÁP 
AKCIÓ!

BÁBOLNAI NAPOS ÉS
ELŐNEVELT CSIBE IRATHATÓ.
VETŐMAGOK, MŰTRÁGYA,
PERMETSZEREK ÉS EGY-

NYÁRI VIRÁGOK KAPHATÓK.
Hétfő-péntek: 8.00-16.00

Szombat: 8.00-12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

Április 12-én 16 órakor a vasasi 

Kacatos Presszóban
bábszínház,

utána tojásfestés lesz!
Belépőjegyek a Vali Boltban 

kaphatók.

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villanytűzhelyek, 

hőtárolós kályhák, villanybojlerek,
nyílászárók, zárak, csaptelepek javítása 
és cseréje. Kisebb építőipari, tetőfedési, 

ereszcsatornázási, betonozási, kisebb 
asztalosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA, 06/30/9276-187
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