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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2014. május 19-én (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.

Kedves Olvasóink!

A 2014. április 6-án lezajlott országgyűlési választáson, a területünkön 
országgyűlési képviselőnek Dr. Hoppál Pétert (FIDESZ) választották meg.

Gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!
Mint az bizonyára ismeretes sokaknak, az Európai Parlamenti (EP) 

választás 2014. május 25-én lesz. Kérjük, minél többen éljenek választó-
jogukkal. A jelöltekről,  választásról bővebb információ a http://www.
elections2014.eu/hu és a www.valasztas.hu weboldalakon található.

Szerkesztőség

Május 21:
A Kihívás Napja
Somogy és Vasas közös csapata 
idén is benevezett a Kihívás Napja 
országos sportrendezvényre. Vá-
runk minden mozogni vágyó em-
bert korra, nemre, súlyra való te-
kintet nélkül! Lehet sétálni, 
kerékpározni, ping-pongozni, tor-
názni, focizni, és sok egyéb érde-
kességet kipróbálni. A részletes 
programokról a kihelyezett plaká-
tokról és az SHV Facebook oldalán 
tájékozódhatnak. Mozogjunk 
együtt 15 percet az egészségünkért, 
és lakóhelyünk jó híréért!

Jelentkezni: info@kobeko.hu,
72/337-838, Vasasi patikában, a 

Kossuth Művelődési Házban lehet. 

Kedves Olvasók!
Egyre gyakrabban kapunk olyan híreket, amik sajnos arról szólnak, hogy 
ismerőseink, rokonaink magántulajdonában tettek kárt. A kertek termé-
sét meglopják, a házakat feltörik. Szeretnénk összegyűjteni az utóbbi 2 év 
lopásokkal betörésekkel kapcsolatos információit. Az adatokat összesíteni 
szeretnénk és egy térképen feltüntetni. Az adatokkal segíteni kívánjuk a 
területen élők közbiztonságának javítását az utcák önszerveződő polgár-
őrségét. Kérem, hogy akiknél ilyen bűncselekmények történtek utca ház-
szám megadásával segítsék az adatgyűjtést. Az információkat a szerkesz-
tőségbe e-mailben, telefonon, levélben szeretnénk bekérni Önöktől:

SHV Szerkesztőség, Kossuth Lajos Művelődési Ház 
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u . 47.; buneset@kobeko.hu; 72/337-838

Köszönettel. Rácz Gábor
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– Kérem, meséljen gyermekkoráról, ifj ú éveiről.
A szüleim mágocsi származásúak, de mint sok más 

sváb családot anno, őket is kitelepítették, így én már 
a Somogy megyei Nagybajom községben születtem 
1955. november 20-án. Apám kovácsmester volt, 
majd a helyi gépállomáson dolgozott kovácsként, ké-
sőbb lakatosként. Anyám a család állatait gondozta, 
valamint nevelt bennünket a húgommal együtt. A 
munkalehetőség és az ipar fejlődését követve a szüle-
im Kaposváron építkeztek, majd 1962-ben beköltöz-
tünk a városba.

Az általános iskolát a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában végeztem.

– Mikor határozta el, hogy állatorvos lesz?
Az alapképzés után a kaposvári Munkácsy Mi-

hály Gimnázium következett, ahol 1970-től 1974-ig a 
 biológia szakos osztályban nagyon meghatározó 4 évet 
töltöttem. Magas szintű természettudományi képzést 
kaptunk, de ez mellett a mai napig is összetartó közössé-
get alakítottak belőlünk a tanáraink, akikre a mai napig 
szívesen emlékszem vissza (bár annak idején nem min-
den esetben tetszett a szigor a fi úknak). A középiskolás 
évek során sokat segítettem a szomszéd faluban lakó 
nagybátyámnak a „háztáji” disznóállománya (6-8 koca 
és szaporulata) ellátásában, valamint a szarvasmarhate-
lepen, ahol akkor egy fi atal állatorvos dolgozott. Amíg 
ő az állatokat gyógyította, tartottam a táskáját, kézre 
adtam a gyógyszereket, műszereket, hallgattam a tör-
téneteiket, és megtetszett a foglalkozás. Akkor nem az 
éjszakai nehézellést, a rothadó magzatburok szagát és 
az egyéb nehéz és kellemetlen, de sikerélményt adó ré-
szét láttam a szakmának.

– Mikor doktorált?
1974-ben sikertelenül felvételiztem az Állatorvos-

tudo mányi Egyetemre, így egy év fi zikai munka mel-
letti tanulás és egy sikeres felvételi után 1975 és 1980 
között 5 boldog egyetemi év következett Budapesten.

– Mikor költöztek Hirdre?
Az állatorvosi doktori diploma megvédése után 

egy évet dolgoztam a kadarkúti tsz-ben üzemi állat-
orvosként, majd 1981 és 1985 között a Kaposvári Me-
zőgazdasági Főiskolán és annak kísérleti telepén dol-

goztam és tanítottam. Itt, ahogy mondani szokták, a 
fehér egértől az elefántig minden állatfajjal kapcsolat-
ba kerültem. Volt egy lovasiskola kb. 50 versenylóval, 
juh- és kecsketelep, baromfi -, pulyka-, gyöngytyúkte-
lep, galamb teljesítményvizsgáló/posta és húsgalamb/
nyúl/angóra és húsnyúl/telep, valamint laborállatok. 
Itt megfelelő gyakorlatot szerezhettem a gyógykezelé-
sükben, és országos hírű szakemberektől tanulhattam 
a tenyésztésük és tartásuk rejtelmeit. 1985 és 1990 kö-
zött a Nagypeterdi Mgtsz vezető állatorvosa voltam, 
ahol főként szarvasmarhával, sertéssel, és a szövetke-
zethez tartozó 5 község háztáji állományának gyógy-
kezelésével foglalkoztam. 1990-ben megpályáztam az 
éppen nyugdíjba vonuló Gazsó doktor megüresedő 
körzeti állatorvosi helyét, és azóta dolgozom itt a kör-
nyéken. 2000-ben másoddiplomaként szakállatorvosi 
diplomát szereztem.

– A haszonállatok mennyisége növekvő vagy csökke-
nő tendenciát mutat?

A ’90-es évektől a gazdasági haszonállatok (szar-
vasmarha, sertés, baromfi ) száma fokozatosan csök-
kent. Kevesebb gazda tart szarvasmarhát, de aki ezzel 
foglalkozik, az nagyobb létszámot tart. Az úgyne-
vezett háztáji sertéstartás szinte már teljesen eltűnt, 

A fehér egértől az elefántig
Dr. Hartung Istvánt településeinken mindenki ismeri, akinek kutyája, macskája vagy bármilyen háziállata 
van. Tapasztalatból tudom, hogy a Doktor Úr nem csak az állatok betegségeit gyógyítja, hanem az aggodal-
maskodó gazdik lelkét is, az együttérző, mindig derűs és barátságos emberségével. Honnan indult, milyen 
volt az életpályája, mit tud mondani a haszon- és kedvenc állatainkról?
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csak néhány udvarban tartanak egy-két hízót, koca 
pedig alig van. Viszont a kedvtelésből tartott állatok 
száma a 2000-es évek körül emelkedett, és 2011-től 
lassan csökkenni kezdett. A kutya mellett új házi ked-
vencek jelentek meg, mint a görény, degu, hüllők, eg-
zotikus madarak. Az állattartás kultúrája is javul, hisz 
a házőrzőből családi kedvenc lett, így a szolgálatért 
járó ellátás helyett már a séta és foglalkozás, játék is 
az állattartási kultúra része lett. Néha sajnos még van-
nak negatív jelenségek, az állatkínzás határát súroló 
tartási körülmények, rövid láncra kötött, nem megfe-
lelően táplált kutyák, de a ’90-es évekhez képest sokat 
javult az állattartási kultúra. A felelős állattartás ter-
jedésével együtt növekedett az ivartalanított kutyák 
és macskák aránya, vagy egyéb módon igyekeznek a 
gazdik a nemkívánatos szaporulatot megakadályoz-
ni. Nagyon pozitív hatása van a 2012-től kötelező 
microchipnek is. Lényegesen csökkent az utcára ki-
rakott kutyák száma, az elkóborolt kutyák visszake-
rülhetnek a gazdájukhoz, vagy esetleg a kárt okozó 
kutya biztosan beazonosítható, az eltulajdonított eb 
tulajdonjoga bizonyítható stb. Saját példaként említ-
hetném, hogy budapesti túrázók kutyája a Mecsek-

ben megszökött, 3 héttel később fogták be, és a chip 
segítségével került vissza a gazdájához.

– Mondana néhány szót a családjáról?
Aki már járt a rendelőmben, vagy keresett, találko-

zott a feleségemmel, Marikával, aki a családi tűzhely 
gondozója és az asszisztensem is, valamint ennek kö-
vetkeztében a kapcsolatok tartója a pacientúrával.

Két gyermekünk van. István fi am 30 éves, nős, pszi-
chológus, a szekszárdi kórházban dolgozik, valamint 
oktat az Orvostudományi Egyetemen, és a PhD dok-
tori iskolát végzi. A fi améknak két gyermekük van, 
Anna (2 éves), Alíz (5 hónapos). Így mi kétszeres bol-
dog nagyszülők vagyunk! Katalin lányunk közgazdász, 
a Közgazdasági Egyetemen dolgozik, és szintén a PhD 
doktori képesítését szerzi meg.

Elérhetőségeink:
Dr. Hartung István, 
7693 Pécs-Hird, Szathmáry u. 32.
Tel.: 06-30-947-8949, 72/267-257
Rendelés: H–P 18–20-ig
hartungistvan@gmail.com

Bocz József

Olvasói levél

Hozzászólás a „Hogyan tovább” c. cikkhez
A Sok Hírünk Van Közösségi lap áprili-
si számában olvastam a „Hogyan to-
vább?” című cikket.

A Pécstől való elszakadás szorgalma-
zóinak elismerésem, hogy komolyan 
kezdtek el foglalkozni e témával. Egyet-
értek azzal is, hogy alaposan kell mérle-
gelni helyzetünket, ugyanakkor nyilvá-
nosságra szeretném hozni személyes 
véleményemet.

Javaslom a szervezőknek, hogy ve-
gyék a fáradságot és nézzenek körül Pé-
csen, akár Kertvárosban, Uránvárosban, 
Patacson de akár a Mecseki lakóöveze-
tekben. Ugyan ez a helyzet az utakkal, 
járdákkal, közterekkel, játszóterekkel.... 
és még sorolhatnám, mint itt helyben. 
Sőt, állítom, hogy sok helyütt még a mi-
énknél is elszomorítóbb a helyzet.

Mehetünk az országban bármerre 
mindenhol a város vagy faluközpont a 
leggondozottabb, legrendezettebb kör-
nyék, oda költik a legtöbb pénzt. Minél 
távolabb megyünk a központtól annál 
kevesebb pénz jut.

Javaslom annak is járjanak utána, 
hogy közigazgatásilag hová fogunk tar-
tozni. Hol fogjuk megkapni a szakor-
vosi és esetleg kórházi ellátásokat, vagy 
hivatalos ügyeinket melyik városban 
fogjuk intézni. Ezek a dolgok ugyan 
olyan fontosak, mint a helyi buszközle-
kedés Pécsre. A többség Pécsre jár dol-
gozni, iskolába, vásárolni és a szakor-
vosi ellátásokat is ott vesszük igénybe. 
A mentő vagy orvosi ügyelet sürgős 
esetben Pécsről 15-20 percen belül 
megérkezik, de ha messzebbre kell 
utazni, vagy messzebbről jön a segít-
ség, az emberéletekbe is kerülhet. Úgy 
gondolom ezekkel a tényekkel is szá-
molni kell.

Eddig is adott volt a lehetőség min-
denki számára, hogy Pécsi Önkormány-
zattól több mindent kiharcoljunk, ami a 
lakóközösségünknek fontos. Aki ismer, 
az tudja, hogy pár lakótársammal kar-
öltve igen is sok mindent kijártunk kör-
nyezetünk érdekében, és vannak még 
folyamatban lévő ügyek is, melyek 

megoldásra várnak.  Számos ügy érde-
kében elég a lakossági összefogás.

Az összefogás, összetartozás csodák-
ra képes, és ehhez nem kellenek külön-
féle pozíciók sem.

Kérdem, honnét bukkantak fel hirte-
len a Pécstől való elszakadás hívei.

Mit tettek például annak érdekében, 
hogy Vasas határában a szeméthegy ne 
gyarapodjon már évek óta. Biztosan lát-
ták, mert számtalanszor elmentek mel-
lette. Vártak, hogy majd más megoldja 
ezt a problémát is. Lett volna másik le-
hetőség is.

A megoldást természetesen keresni 
kell, hogy lakóközösségünknek jobb le-
gyen, de nem a Pécstől való leválás az 
egyetlen járható út ez ügyben.

Fenti véleményemben egyik civil 
szervezet munkásságát sem volt szán-
dékomban kritizálni! 

Munkásságuk csakis elismerést ér-
demel!

Kormosné Süvecz Klára
Pécs-Hird
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Önkormányzati hírek
Néhány, a közelmúltban történt eseményről szeretném tájékoztatni Önöket:

1. Április 1-én a Természeti és Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Bizottság rendkívüli ülést tartott. Az ülés 
témája a vasasi bekötőút mellett lévő, engedély nél-
küli hulladéklerakó ügye volt. Kővári János bizott-
sági elnök úr és az én kérésemre a bizottsági ülésen 
megjelentek azon szakhatóságok képviselői, ame-
lyek eljárást kezdeményeztek a telek tulajdonosa 
ellen. A képviselők tájékoztatást tartottak az eljárá-
sok jelenlegi állásáról.

Megtudtuk, hogy a Dél-Dunántúli Környezetvé-
delmi Felügyelőség március 31-i határidővel köte-
lezte a céget a hulladék elszállítására, melyet a cég 
nem teljesített, ezért 118 milliós bírságra számíthat.

Az önkormányzat Hatósági Főosztálya ugyan-
csak bírsággal sújtotta a céget, ez a határozat már 
február 1-től jogerős.

Az APEH fekete foglakoztatás és egyéb szabály-
talanságok miatt 8 millió forintos bírsággal sújtotta 
a céget.

Lévén, hogy az önkormányzati adókat sem val-
lotta be és nem fizette meg a cég, ezért

az adóiroda is 2 millió forintos bírságot szabott 
ki, amit a cég azóta sem teljesített, ezért lefoglaltak 
egy pécsi telket és három teherautót a cégnél.

A BIOKOM szakemberei a lerakott illegális hul-
ladék mennyiségét 6500 t-ra becsülik, melynek a 
hulladéklerakóba történő elszállítása, lerakása kb. 
13,5 millió forintra becsülhető.

Erre fedezetként a befolyó bírságok, foglalások 
szolgálhatnak, de az is elképzelhető, hogy a fenn-
maradó részt központi forrás lehívásából lehet csak 
fedezni.

2. Április hónapban a kompetencia oktatásban része-
sülő közmunkásaink ismét dolgozni kezdtek. A 
területen kb. 80 fő dolgozik és ez bizony mindhá-
rom településen meglátszik. A hónap során nagyon 
sok árok felújításra, kitisztításra, kiásásra került. 

Több illegális szeméttelepet felszámoltak, szinte 
megszámlálhatatlan az elszállított konténerek szá-
ma. Lehetőség volt olyan közterületek rendbetéte-
lére is, ahova eddig nem jutott dolgos kéz. A virág-
ágyak is megszépültek. 

Lassan már mindenkinek tudtunk szerszámot 
biztosítani egyrészt a részönkormányzatok támoga-
tásából, másrészt a START munkaprogram költség-
vetéséből. Úgy értékelem - hogy ha összehasonlítást 
teszek a város egyéb területeihez - a településeinken 
nagyon szervezetten és hatékonyan folyik a munka. 
Ez köszönhető a közmunkások vezetőjének és azon 
szorgos közmunkásoknak is, akik szívesen, kitartó-
an vállalják ezt az időnként nem könnyű feladatot. 

A közmunkásokkal beszélgetve az a tapasztala-
tom, hogy többségében szívesen vállalják ezt a 
munkát, örülnek, hogy van munkalehetőségük, de 
a fizetséget alacsonynak tartják. Nem tisztázott 
még, hogy az elkövetkezendő hónapokban milyen 
lehetőség kínálkozik a foglalkoztatásra, de remé-
lem, hogy a későbbiek során is lesz erre lehetőség.

3. A közmunkához kapcsolódik a következő hír is. A 
Legény utcai telephely épület tulajdonjogát valószí-
nűleg sikerül megszerezni az önkormányzatnak az 
államtól. Ez folyamatban van, jelenleg az egyetem 
kezelésében áll.  Így lehetőség kínálkozik arra, hogy 
az épületben a közmunkások számára emberibb 
körülményeket teremtsünk, kicsit felújítsuk, kibő-
vítsük.  Szeretnénk kialakítani számukra mosdót, 
étkezőt, melegedőt és egy használhatóbb irodát. Az 
épületet víz-, csatorna- és gáz bekötéssel szeretnénk 
ellátni.

Szeretnénk megteremteni annak lehetőségét is, 
hogy az épületben virágpalántákat tudjanak nevel-
ni vagy akár kisebb betonelemek, járdalapok gyár-
tását is el tudják végezni.

Huba Csaba

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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A 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 
családokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében májusban is számos ingyenes 
programon vehetnek részt.   

Rendezvényeink
A Vasasért Egyesület szeretettel meghívja Önt és családját a

2014. május 24-én, szombaton 
megrendezendő, ingyenes 

CSALÁDI ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐRE 
10:00 – 14:00 Airsoft lövészet és bemutató 
11:00 - 11:20 Jiu Jitsu harcművészeti bemutató
12:00 – 12:20 Spinning bemutató
13:00 – 13:20 Aerobic bemutató
14:00 – 14:20  EuroDance Táncszínház
14:20 – 14:40  Vasasi Csillag Mazsorett bemutató

10:00 – 16:00  Ügyességi vetélkedők: vidám, tréfás, 
játékos erő- és ügyességi próbákból 
áll, családi és egyéni megmérette té-
seken vehetnek részt

Emellett sor kerül a Só szoba és a kosárpalánk avatására.

Helyszín: Kossuth Művelődési Ház  (7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 47.) Esőhelyszín: az épület termei
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

Családi futóverseny és irodalmi est 
Sportoló írók- tollforgató sportolók
Beszélgetés kedvenc szerzőkről, sportolókról, akik az élet más 
területein is kiválóak. Hat egymásra a szellemi és a fizikai fris-
sesség? Gyűjtsünk jó példákat, meséljünk egymásnak kedves 
könyveinkről, íróinkról! Hangolódjunk rá az április 24-i csa-
ládi futásra, aminek indítása 10.00 órakor a KoBeKo elől.

Mindenkit szeretettel várunk az irodalmi estre május 21-
én 18 órakor a vasasi Kistamás Gyula Könyvtárban! Min-
den résztvevő kap egy oklevelet, és egy üdítőt/ vagy sört!

Családi túrák
Találkozó: május 24. 09h40', Vasas, Petőfi-akna, autóbusz 
megálló. Megközelíthető gépkocsival, vagy a Főpályaud-
varról, 08h50'-kor induló 14-es busszal.(A vasasi temető-
nél kb. 09h20'-kor van.)

A zöld kereszt, majd zöld sáv jelzésen indulunk nyugati 
irányba és ezen haladunk a Hársas-forrásig. Innen a kék sáv 
jelzésen megyünk tovább, érintve az iszapoló tavat, majd rö-
vid aszfaltos szakasz után a Köves-tető sziklái alatt a szállóig.

A Hármas-hegyre aszfaltos úton, a zöld kereszt, majd 
sárga kereszt jelzésen kapaszkodunk fel. A csúcsról jelö-
letlen ösvényeken ereszkedünk le köves-tetői hágóhoz. 
Visszafelé a fonolitbánya alatt haladó zöld kereszt jelzésen 
indulunk és zárjuk a kört a Thommen, vagy Petőfi-aknánál.
Táv: 11,8 km. Szintemelkedés: 430 m. A 14-es busz indul 
Petőfi-aknától a városba: 13.29; 14.29; 15.29; 16.29...

Mindenkit szeretettel várunk.
Érdeklődni: Sólya Mónika 30/311 8010

Klubjaink
Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, gyereknevelésről, 
családról.
Időpont: minden csütörtökön 10:00-13:00 között 
(rugalmas időkeretben)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Érd.: Pölhe Brigitta, + 36 70 252 69 98  
Szülőklub 
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az ízlésedet, a jóked-
vedet, az ötleteidet, kérdéseidet, problémáidat.
Időpont: május 16 és 30, 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: egyeztetés alapján a fozoferfi@gmail.com címen
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)

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 csa-
ládokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjében megtartott valamennyi foglalkozás alatt a 
gyerekeknek 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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       Vasasi Polgárőr Hírek
Áprilisban 125 
órát voltak szol-
gálatban a pol-
gárőrök települé-

sünkön. Berényi Zoltán Úr 
segítségével a választások alatti 

szolgálatunkat biciklivel tudtuk 
könnyebbé tenni, ami nagy segít-
ség volt számunkra, sokkal hama-
rabb bejártuk a település bel-és 
külterületeit is. Köszönjük neki!

Csapatunkat április 12-én felkér-
ték egy bicikli verseny rendezvény 
biztosítására, ahol a somogyi és pé-
csi polgárőrökkel közösen össze-
dolgozva 2-2 fővel képviseltük ma-
gunkat. 

Szerencsére ebben a hónapban 
egy-két apróságon kívül nem volt 
különösebb esemény, és reméljük, 
hogy ez így is marad. 

Május 11-én vasárnap reggel  
08:00-12:00-ig újra országos Te 
Szedd nap! Melyre mindenki jelent-
kezését várjuk! Gyere te is, tisztítsuk 
meg a településünket közösen! Je-
lentkezz a 30/6393958-as számon.

Vezetőség

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei
 Az egyesület 
2014 áprilisában 
202 óra járőr 
szolgálatot telje-

sített. Egyik polgárőr párosunk jár-
őrözése során a temető melletti gáz 
átadónál szivárgást észlelt, melyet 
azonnal jelentettek az illetékesek-
nek, akik a hibát rövidesen elhárí-
tották. Polgárőreink az éjszakai fel-
ügyeletek alkalmával több esetben 

fedeztek fel nyitva felejtett autókat, 
melyek tulajdonosait, azok rokona-
it értesítették. Áprilisban egy kerék-
párversenyt illetve a Szent-György 
keresztnél megrendezett nívós ese-
ményt biztosították polgárőreink. 

A közelmúltban sikerült besze-
reznünk egy személygépjárművet, 
amely nagyban segíti munkánkat. 
Ennek kapcsán ezúton mondunk 
köszönetet Schlitt Gábor somogyi 

lakosnak, Huba Csaba képviselő 
úrnak a segítő közreműködésükért 
és Bárány Csaba vasasi lakosnak a 
kocsi teljes átvizsgálásáért és a hi-
bák kijavításáért. 
Elérhetőségünk: 06-70/342 18 87

                      06-20/277 26 54
                      06-30/545 38 37

Tisztelettel:
A Pécs-somogyi Polgárőr

Egyesület vezetősége 

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 Fény-
másolás: 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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

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

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

POLGÁRŐRSÉG, HIRD: 0-24-ig, 
30/6218-314
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Miért nekünk adja az 1%-ot?
– Mert a befolyt összeget a Sok Hírünk Van c. újság kiadására fordítjuk
– Mert adója 1%-ával esélyt adhat a helyi közösségi újságunk 

további folyamatos megjelenésére
– Mert a tavaly nekünk adott 1%-ok lehetővé tették, 

hogy színes naptármelléklettel és sokszor 12 oldalon jelent meg az SHV
– Mert úgy támogathatja a helyi újságunkat, hogy az Önnek egy forintjába sem kerül

Kérjük, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével segítsen bennünket abban, 
hogy a 2007-óta folyamatosan megjelenő Sok Hírünk  Van c. közösségi lapunkat 
idén is meg tudjuk jelentetni, eljuttatni Önökhöz.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az alábbi civil szervezetek juttatták el szerkesztőségünkhöz adataikat az idei
adó 1%-os felajánlások érdekében.  Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, 
akkor az alábbi - helyi - civil szervezetek közül választva rendelkezzenek ez évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról.
Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti Általános Iskoláért:  .................................. 18314487-1-02
Bányász Torna Club Sport Egyesület: .................................................................................................. 18329577-1-02
Hirdi Nőegylet: ....................................................................................................................................... 18305221-1-02
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület:  ........................................................................................ 18324565-1-02
„Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód Egyesület:  ................................................................. 18038866-1-02
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület:  ............................................................... 18311958-1-02
Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület: ....................................................................................................... 18311738-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület:  .................................................................................................... 18328600-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület:  ......................................................................................................... 18322996-1-02
Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány:  ....................................................................................... 18300972-1-02
Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület:  ............................................................................... 18331750-1-02
Vasasért Egyesület:  ...............................................................................................................................  18305434-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület:  ..........................................................................................................  18328772-1-02
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület  ..........................................................................................  18218697-1-02
Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület .............................................................................................. 18328514-1-02

Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

Adó 1 százalékok

Köszönettel:

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület

elnök

ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHS

RENDELKEZŐ NYILATKOZATA A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02
A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület

Hogyan rendelkezhet?
• Amennyiben magánszemélyként saját maga készíti el adóbevallását, ami egyben tartalmazza a ren-

delkező nyilatkozatot is, május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
• Elektronikus bevallás benyújtásakor is lehetősége van elektronikus űrlapon rendelkezni az 1%-ról.

FONTOS!
Amennyiben az adóbevallása leadásakor nem rendelkezik az 1%-ról, később is lehetősége van felajánlani 
rendelkezését egészen május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban, vagy elektronikus formában. 
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító je lét 
(számát) pontosan tüntesse fel, és írja alá a borítékot.

A lezárt borítékot a 2013. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje 
meg az adóhivatalnak, vagy adja le munkáltatójának.

ok
o m o g y asa s

írünk anSS VVHH VHS ird
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RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk

újabb ruhavásárunkra!

Helyszín: Pécs-Somogyi

Baptista Imaház Csap u. 10-12.

Időpont:

2014 május 14:    8-18-ig

2014 május 15:    8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák

nagy választékban!

100 Ft/db.

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
Vasason az evangélikus templomban 
május 11-én és május 25-án 11.00 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (05.03.)

Vasárnap (05.04.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (05.10.)

Vasárnap (05.11.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (05.17.)

Vasárnap (05.18.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (05.24.)

Vasárnap (05.25.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (05.31.)

Vasárnap (06.01.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

májusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

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

A 2014/15. tanévben a 6-22 éves korosztály ré-
szére a zenei és vizuális, illetve a természet és egyéb területek össze-
függéseire figyelő foglalkozásokat tartunk a Berze Nagy János Mű-
velődési Házban (7691 Pécs, Szövetkezet utca 13.)

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

Előreláthatólag a féléves térítési díj 15.000,-Ft (havi 3.000,-Ft), a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (rgyk.) jogosultak ingye-
nesen 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

Önkéntes kertészeket keresünk
Ha szeretsz kertészkedni, van egy kis szabadidőd és szívesen végez-
nél önkéntes munkát, várunk a KoBeKo közösségi kertjébe. Elsősor-
ban fűnyírásban, gyomlálásban, bozótirtásban és egyéb kerti mun-
kákban tudnál segíteni. 
Ha viszont „30 napos” önkéntes munka, azaz FHT (Foglalkoztatást 
Helyettesítő Támogatás) igazolásra van szükséged, abban mi tudunk 
segíteni. 
További információ:  Nagy Emese, szakmai vezető

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

Civil kapu
Somogy-Vasas-Hird települések civil szervezeteinek és 
nem formális szervezeteinek számára a Vasasért Egyesü-
let ingyenes tanácsadásokat nyújt előzetes egyeztetetés 
alapján az alábbi témakörökben: 
– jogi tanács-

adás
– pénzügyi ta-

nácsadás

– pályázati ta-
nácsadás

– marketing ta-
nácsadás

– menedzsmenti 
tanácsadás

– informatikai 
tanácsadás 

Ha igénybe venné szolgáltatásunkat kérjük hívja a 06-
72/337-838 as telefonszámot. 

Projektünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával a NEA-KK-14-SZ-1216 azonosító 
számú pályázat finanszírozásában valósul meg.
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Idén 10. alkalommal rendezett Szent 
György napot a Tegyünk Egymásért 
Egyesület a muromi keresztnél. A 
délelőtti program a hagyományok-
hoz híven 10 órakor szent misével 
kezdődött, melyet Kövesi Ferenc 
plébános úr celebrált. A mise évről-
évre állatáldással ér véget, melyre a 
somogyi lovasokon kívül Hosszúhe-
tényből, Hirdről, Pécsváradról és 
Zengővárkonyból is érkeztek lova-
sok. Köszönjük, hogy jelenlétükkel 
emelték rendezvényünk színvonalát. 

A mise után dr.Hoppál Péter ország-
gyűlési képviselő úr köszöntötte a 
megjelenteket. Ezt követően a, Mes-
terné Strausz Emőke vezetésével 
működő ,  Berze Nagy János népdal-
kar tavaszi dalokból álló műsorát 
hallgathattuk.

A délután folyamán több prog-
ram is zajlott párhuzamosan. A 
színpadon a következők léptek fel: 
Baumann Istvánné, Jávorka Gabri-
ella aerobic csapata, a Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület Jiu 

Jitsu sportköre Peti János vezetésé-
vel, a nívódíjas EuroDance Tánc-
színház Rovó Attila vezetésével, a 
Napüdvözlet Egészségmegőrző 
Egyesület jóga csapata, továbbá 
Petrovics Roland Néma autentikus 
cigányzenész,:valamint Boros Ist-
ván és Jákovics Rita táncosok, a 
Khelipeske Rom táncegyütes tagjai.

 A kihelyezett asztaloknál idén is 
különböző kézműves foglalkozások 
kínálatából választhattak az érdek-
lődők. Többek között ki lehetett 

próbálni a tűnemezelést Maricsné 
Bányai Editnél, magos képeket le-
hetett készíteni Hoffercsikné Zsol-
nai Évánál, Bartókné Anitánál gyö-
nyörű papírvirágok születtek, 
valamint Zsalakó Istvánné Anci 
néni kreativitásának és lelkesedésé-
nek köszönhetően kukoricacsutká-
ból lovakat, szekereket és különbö-
ző figurákat készíthettek a 
vállalkozó kedvűek. Jó volt nézni, 
hogy nemcsak a gyerekek, hanem a 
szülők is lelkesen alkottak. Ismét 
lehetett magaslesről szalma bálákra 
ugrálni, aminek szintén nagy sikere 
volt. Ez alkalommal a felnőttek is 
kedvet kaptak a kipróbálására. 

A főzőversenybe négy csapat ne-
vezett be. Az ételek értékelését egy 
háromfős zsűri végezte. (Huba Csa-

ba és Oszoli Dénes önkormányzati 
képviselő urak és Nyíri László) 
Oszoli Dénes úr az elkészült ételek-
ről versbe foglalva mondta el a vé-
leményét. A színes és változatos 
programoknak köszönhetően idén 
is sokan látogattak ki a Szent 
György hegyre, annak ellenére, 
hogy az időjárás a rendezvényt 
megelőző napokban nem volt túl 
kellemesnek mondható. Sokan 
most voltak itt először, és nemcsak 
a programokat élvezték, hanem 
nem győztek betelni azzal a csodá-
latos látvánnyal sem, ami a Szent 
György hegyről eléjük tárult. Lát-
ható innen mindhárom település, 
Vasas, Somogy és Hird, valamint a 
Hármas-hegy és a Zengő. A látvány 
leírhatatlan, jövőre jöjjenek el, és a 
saját szemükkel győződjenek róla.

Végezetül a Tegyünk Egymásért 
Egyesület nevében szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik 
bármilyen módon hozzájárultak e 
rendezvény sikeréhez. Elsősorban 
fővédnökünknek, aki amellett, hogy 
anyagi támogatást nyújtott, szemé-
lyesen is részt vett a programon. Kö-
szönöm Oszoli Dénes önkormány-
zati képviselő Úrnak, hogy idén is 
elvállalta a főzőverseny zsűrizését, 
valamint köszönet az ötletes okleve-
lekért és a frappáns értékelésért is. 
Köszönet továbbá Reisch Dezsőnek 
és munkatársainak, a szereplőknek, 
a somogyi polgárőröknek, a hirdi 
Nőegyletnek, a Napsugaras Ősz Asz-
szonyklub Egyesületnek, a Vasasért 
Egyesületnek, Straub Jánosnak, Tóth 
Robinak, Lukács Jánosnak és végül, 
de nem utolsó sorban a Tegyünk 
Egymásért Egyesület azon tagjainak, 
akik évről évre, fáradtságot nem kí-
mélve dolgoznak e rendezvény sike-
réért. Remélem senkit nem hagytam 
ki a felsorolásból. 

A rendezvény a Vasasért Egyesü-
let, a Pécs Városi Önkormányzat és a 
NEA anyagi támogatásával jött létre.

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Szent György nap
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Eredményesek Voltak Atlétáink!
A fedett pályás szezon végén, a sza-
badtéri kezdetén érdemes egy mér-
leget készíteni városrészünk ver-
senyzőiről.

Czuth Réka fedett pályán meg-
nyerte a junior magasugrást 178 cm-
el a felnőtteknél a 2. hely jutott neki. 
A hétpróbában bíztató eredménnyel 
lett szintén 2. a bajnokságon.

Récsei Rita a juniorok gyalogló 
számában diadalmaskodott, a fel-
nőtteknél 4. lett, nővére Petra  itt a 
6. helyet szerezte meg.

A híradásokból bizonyára töb-
ben értesültek arról, hogy Buda-
pest adott otthont a szenior atléták 
fedett pályás világbajnokságának. 
Ezen az eseményen is volt résztve-
vőnk: Srp Gyula aki a gyaloglók 
edzője , megmutatta, hogy még 
nem felejtette el a „szakmát” és a 
19. helyet szerezte meg, természe-
tesen gyaloglásban!

Április végén rendezték Békés-
csabán a gyalogló bajnokságot, 
ahol Srp Miklós az U23-as 20 km-
es versenyben szerzett bajnoki cí-
met, a felnőttek között ez a 3. he-
lyet érte. Récsei Rita a juniorok 15 
km-es távján szerzett fölényes biz-
tonsággal bajnoki címet. Miklós az 
U23-as EB nevezési szintjét, Rita a 
Junior VB nevezési szintjét teljesí-
tette. Récsei Petra a felnőttek 20 
km-es versenyében szerezte meg 
az 5. helyet. Miklós és Petra a Hon-

véd csapatával is bajnoki címet 
szerzett!

Rita május 4.-én Kínában a gya-
logló világkupán képviseli hazán-
kat, Miklósnak sajnos tanulmányi 
okokból ezt le kellett mondania.

Az elkövetkező időben keve-
sebb hírrel is be kell érnünk, 
ugyanis Czuth Réka az Egyesült 
Államokban, Srp Miklós Berlin-
ben folytatja felsőfokú tanulmá-
nyait.

Szeniorok küzdelme.

A célban apa-fia.

S P O R T H Í R E K

Büntetés
Pár napja történt, hogy délután be kellett 
mennem Pécsre az autómmal. Már a ho-
mokbányánál láttam, hogy a Danitz-
pusztai félreálló sávban rendőrök állnak. 
Biztos voltam benne, hogy minden iratom 
rendben van, így nem is izgatott, mikor 
leállítottak és igazoltattak. Aztán igencsak 
meglepődtem, amikor egyikük közölte ve-
lem, hogy szabálysértést követtem el, mi-
vel 2013-ban lejárt a jogsim orvosi érvé-
nyessége, ezért megbüntet 10 ezer forinttal.

– Bocsánat – mondtam –, pár hete néz-
tem meg a jogosítványomat, és az van ráír-
va, hogy érvényes 2018-ig, tehát nem járt le.

– Ja, nem azt az oldalt kell nézni, ha-
nem a másikat, a „B” betű melletti máso-
dik oszlopban lévő számokat, mivel az 
jelzi az orvosi érvényesség idejét.

Kb. így néz ki: 80.04.16.13.08.20.
– Nagyon sok embert megtéveszt az 

elején olvasható információ – tájékozta-
tott a rendőr –, de az új jogosítványoknál 
ez már sokkal egyértelműbben látszik.

Ez a hír azonban engem már egyálta-
lán nem vigasztalt, majd azt is közölte, 
hogy nem kötelező elfogadnom a helyszí-
ni bírságot, akár le is dolgozhatom vala-
milyen civilszervezetnél vagy akár felleb-
bezhetek írásban.

Munkatársamtól kaptam egy jó tippet, 
hogy máskor ne büntessenek meg lejárt 
okmány miatt. Azt javasolta nyissak 
Ügyfélkaput, ami ingyenes az okmány-
irodákban, vagy bármely regisztrációs 
joggal rendelkező hivatalban, így minden 
regisztrált felhasználót kiértesítenek ar-
ról időben, ha hamarosan lejár a jogosít-
vány, személyi igazolvány, útlevél, vagy 
bármilyen hivatalos okmány, így az ilyen  
büntetéseket ellehet kerülni.

Bocz József

Az ilyen és hasonló enyhe szabálysérté-
sek „elkövetői” a Vasasért Egyesület so-
mogyi  KoBeKo Közösségi Kertjében (So-
mogy, Kossuth L. Művelődési Ház) ezt 
napi 5.000 Ft-al le is dolgozhatják.

(Szerkesztőség)
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S P O R T H Í R E K

Hullámzó teljesítmény áprilisban
Négy meccset játszott le a Bányász TC 
áprilisban, egy szép győzelem mellett 
több vereséget is láthatott a vasasi közön-
ség. Nem sikerült jól a meccs Bátán, va-

lamint a borjádi és a sátorhelyi együttes is erősebb csa-
pattal rendelkezik idén, mindketten éremért harcolnak. 
Az azonos szintet képviselő csapatokkal szemben azon-
ban továbbra is eredményes a Bányász TC, ezt a Kis-
nyárád 5-2-es földbe döngölése bizonyítja. A 
vasasiaknál ebben a hónapban debütált Czuth Szabolcs, 
aki rögtön két gólt tett be a közösbe.

Májussal elkezdődik a bajnokság utolsó szakasza, a 
vasasi csapatnak reális esélye van a középmezőny el-
érésére, amihez elég néhány meccset megnyernie.

 04.06.: Báta KSE – Bányász TC 4-0 (2-0)
04.13.: Bányász TC – Kisnyárádi SE 5-2 (2-0)
Gól: Kerner (22’), Veres (44’), Pécsi (52’), Pere (74’), 

Czuth (90’)
04.20.: Borjádi SE – Bányász TC 7-1 (3-1)
Gól: Veres (41’)
04.27.: Bányász TC – Sátorhelyi SE 1-5 (1-1)
Gól: Veres (30’)

A hátralévő meccsek:
05.04.: Szászvári SE II. – Bányász TC 17:00
05.11.: Bányász TC – Tornádó SE 17:00
05.25.: Bányász TC – Bári SE 17:30
06.01.: Olaszi SE – Bányász TC 17:30

Tornászsiker
a diákolimpián

A vasasi általános iskola fiú tor-
nászcsapata a Diákolimpia orszá-
gos döntőjében Budapesten a II. 
korcsoportban szerepelt. A 14 csa-
pat közül az előkelő 4. helyezést 
érték el. Gratulálunk a csapat tag-
jainak: Pápai Ferencnek, Hollósi 
Barnabásnak, Zsagár Patriknak, 
Bálint Gergőnek, Benkő Sándor-
nak, Ábel Donátnak, és felkészítő-
jüknek Somogyi Attila tanár-
bácsinak! A szép eredménynek is 
köszönhető, hogy Somogyi Attilát 
idén a Pécs Városi/ Megyei/ Test-
nevelők Egyesülete az „Év Testne-
velője” címmel tüntette ki.

 Gratulálunk!
 Szerkesztőség

Vasasi Bronzeső Siófokon
A vasasi iskola és óvoda mazsoret-
tesei április 26-án hajnalban útnak 
indultak Siófokra az Amatőr Mazso-
rettek X. Siófoki Vándorkupa Verse-
nyére. Szerencsére szurkolótáborunk 
is elég szép számmal akadt. Összesen 
48 fővel nekivágtunk a hosszú útnak. 
228 versenyszámból mi csapataink 11 
számmal képviselték településünket.

A leghamarabb az óvódások kor-
osztályának eredményhirdetése tör-
tént meg, a többi csoport egészen 
estig küzdött és táncolt, akik először 
álltak színpadra izgulva, picit remeg-
ve, de büszkén szerepeltek. Egészen 
este 8 óráig várhattunk az eredmé-
nyekre. 

Eredményeink:
Kalányos Ramóna 2 bot solo 

II. hely (ifjúsági korcsoport)
Tripla R csoport 2 bot trió 

II. és III. hely
Csillám csoport: világítós bot 

III. hely
Géczi Réka 2 bot solo 

III.hely (junior korcsoport)
Senior világítós bot III. hely
Törpikék csoport pompon nagycsapat 

IV. hely

Márk Szabina világítós bot különdí-
jas oklevél (gyermek korcsoport)

A Pillangó csoport, Fodor Natasa 1 
bot gyermek solo és Tóth Eszter-
Zsagár Renáta 1 bot gyermek duó, 
dobogós helyezést nem értek el, de 
annál nagyobb élményben volt ré-
szük.

Nagy boldogsággal töltött el ben-
nünket az eredmény, hiszen a többi 
korcsoportos csapat már több éve 
dolgozik együtt, mi mégis sikeresek 
voltunk. Folytatjuk a munkát és jövőre 
még szebb eredménnyel büszkélked-
hetünk, de kezdetnek ez sem rossz J

Kelemen Csilla
Művészeti Vezető
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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

Weboldal tervezés – készítés.
Honlap karbantartás.
Számítógép javítás.

Reklám, program, plakátok grafikai 
megtervezése.

Telefonszám: 0620/248 - 4293   
Email:

tobi.antal.akos.@gmail.com

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

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

Klímaberendezések
forgalmazása, telepítése, 
javítása, karbantartása,

fertőtlenítése!
Fatér Gyula:  06-30-9276-187

Hívjon!!!

FŰNYÍRÁST,
kisebb fuvarokat

(max.: 500 kg-ig) vállalok…

+36 70/36 42 807
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