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Visszapillantás 2015-re – CsupaSzív vándoRkupa
Kicsit rendhagyó „beszámolót” nyújtok 
át Önöknek, Kedves Olvasóink a Vasasért 
Egyesület – többek közt e lap, az SHV ki-
adójának – 2015-es évéről. Teszem ezt 
azért is, mert a múlt év utolsó hónapjá-
ban immár hagyományosan megtartot-
tuk egyesületünk által működtetett mű-
velődési házak szakmai és pénzügyi 
beszámolóját. Itt ebben az évben először 
a címben jelzett eseményt hagyományte-
remtő céllal indítottuk útjára. Köszönjük 
az aktívan résztvevő civil szervezeteknek, 
hogy számos önkéntesük és a településért 
legtöbbet tett helyi vállalkozás elismerés-
ben részesült a jelöléseik alapján.
Nézzük kik lettek a díjazottak 2015-beN: 

Az év önkéntese lett: Hirdi Nőegylet 
– Buchmüller Józsefné, Pifko Rezsőné; 
Pécs-Hird Polgárőr Egyesület – Takács 
László, Bors István; Pécs-Somogyi Pol-
gárőr Egyesület – Demerácz Dezső, Dani 
Áron; Pécs-Somogyi Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület – Walter József, 
Ábel József; Tegyünk Egymásért Egyesü-
let – Kovács Milánné, Takácsné Péter-
mann Éva; Csillag Mazsorett Közhasznú 
Egyesület – Kelemen Csilla; Pécs Keleti 
Városrész Polgárőr Egyesület – Fleisz 
Krisztián; Vasasi Szent Borbála Egyesület 
– Patyi József, Papp Károly; Vasasért 
Egyesület – Gálos Andrásné Hamrik Ka-
talin, Tóbiné Schvebler Margit.

A CsupaSzív vándoRkupára jelöltek: 
Mühl Gyula (Magyarszék), Lukács és Tár-
sa Kft, Leipold Arnold, Belcat Bt., Becze 
József, Hrubi Gusztáv, Kelemen Viktor.

A legtöbb szavazatot a Lukács és 
Tsa. Kft. kapta, a díjat a cég vezetője 
Lukács János vette át.

Mindannyiuknak gratulálunk, kö-
szönjük a szervezeteikben, és a közös-
ségünkért végzett munkájukat!

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI HÁZ
• sokrétű irodai szolgáltatások
• terembérlési lehetőség (árusítás,  

családi események, disznóvágás,  
stb.)

• konferenciák, rendezvények
• Szociális/karrier/pályázati tanácsadás
• Egyetemi pgyakorlati hely
• Iskolai Közösségi Szolgálat (50 óra)
• közhasznú önkéntes munkalehetőség
• közérdekű önkéntes munka („30 na-

pos”)
• lehetőség bírság ledolgozására
• Kemence terasszal
• Sütési-főzési lehetőség
• Közösségi kert
• Csocsó, ping-pong, kosárpalánk, gó-

lyaláb használat
• Helyben kölcsönözhető társas és sza-

badtéri játékok
• Só szoba
• Saját készítésű termékek (pl: házi  

készítésű krémek, termények,  
befőttek)

Az alábbi egyesületek székhelye
• Tegyünk Egymásért Egyesület
• Somogyi Kulturális és Környezetvédő 

Egyesület
• Somogyi Betyárok Lovas Egyesület
• Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület
Állandó programok
• Szövöde minden héten hétfő)
• Somogyi Asszonyklub (minden hó 

első szerdáján
• Könyvtár csütörtökönként
• Jiu-Jitsu harcművészeti klub hétfő, 

csütörtök, pénteken
• Aerobik-klub, edzés kedden és csü-

törtökön
• Spinning edzés hétfőn, szerdán és 

pénteken
• Taekwon-do edzés kedden és szerdán

BERZE MŰVELŐDÉSI HÁZ
• Baba-mama klub minden csütörtökön
• Berze Ifjúsági Programok hétfő, kedd, 

szerda délután: ping-pong klub, darts 
klub, ifjúsági klub, csocsó, társasjáté-
kok, kisebb irodai szolgáltatások

• Modern táncklub minden vasárnap
• Vasasi Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület
• Vasasi Csillag Mazsorett Egyesület 

(próba szombatonként)– itt kapcsolat 
a Pécs Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesülettel

• Vasasi Szent Borbála Egyesület
• Berze Nagy János Népdalkar csütör-

tök délután
• Vasasi Bányász zenekar csütörtök dél-

után, a népdalkar után
• Vasasi Jószerencsét Asszonyklub két-

hetente péntekenként

VASASÉRT EGYESÜLET SZÉKHÁZ
• Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub dél-

után, keddtől péntekig 
• Meselámpa szakkör gyerekeknek
• Könyvtár szerdánként
• Sok Hírünk Van Havilap Szerkesztő-

ség (www.shvonline.hu)
• Meselámpa szakkör gyerekeknek 

minden hétfőn
• Egyesületi tagoknak családi-baráti 

összejövetelek, események

EGYÉB PROGRAMOK
Egyesületi Bál
Challenge day
Élménypedagógiai játéknap
Túrák 
Stratégiai és érzékenyítő társasjáték 

partyk 
Összejövetel helyi fiatalokkal – 

KoBeKo délután
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Élet Fája díj
Néhány éve döntött arról a Köz-
gyűlés, hogy megalapítja az Élet Fája 
díjat. Ezt a díjat azok a civil szer-
veződések, intézmények kaphatják 
meg, akik kiemelkedően sokat tettek 
Pécs városának zöldí té séért, köz-
területeinek gon dozásáért.

A Városfejlesztési és Kommuná-
lis Bizottság  a 2015. évben a beér-
kező javaslatok alapján úgy döntött, 
hogy a díjazottak között magánsze-
mélyek munkáját is elismeri, díjaz-
za. Így három civil szerveződés 
mellett három magánszemély is dí-
jazásban részesült.

Az Élet Fája díját Reisch Dezső, a 
településeinken tevékenykedő köz-
munkásain vezetője is megkapta 
december 4-én. A díjakat az 
Ökováros-Ökorégió Alapítvány Ki-
rály utcai kiállítóterében ünnepé-

lyes keretek között adta át Páva 
Zsolt polgármester.

A díj adományozásával a város ve-
zetése elismerte azokat az erőfeszíté-
seket, amelynek következtében a te-
lepüléseink közterületeinek állapota 
folyamatosan javul.  A díj odaítélésé-
vel elismerésben részesültek a hely-
ben dolgozó közmunkásaink és 
Biokom alkalmazottak is.

Az elnyert díjhoz gratulálunk és 
kívánjuk, hogy kitartó, kreatív 
munkájukkal továbbra is szerezze-
nek megbecsülést a településeink 
lakóitól.

Huba Csaba

PR, MARKETING
Sok Hírünk Van havilap (2.100 pél-

dány):
12 megjelenés 12 oldalon+ falinaptár
Pécsi Hírek újság: hírek havonta
Dunántúli Napló, Zsebibaba, Civil 

Korzó cikkek
www.shv-online.hu: 28.892 látogató, 

42.887 megtekintés
www.kobeko.hu: 19.547 látogató, 

34.334 megtekintés
Facebook: 2.998 fő-KoBeKo / 1.1345 

fő-SHV
Pécs TV / Pannon TV: számos riport, 

tudósítás
„KoBeKoTV” – sok Youtoube videó

MUNKÁLATOK, FEJLESZTÉSEK 
2014-BEN
Kossuth Művelődési Ház:
nagyterem és ajtók festése (függöny, 

karnis, dekoráció) 
Wallipini-kert, profi, zsákolható ko-
sárpalánk, műanyag nyílászárók, 
külső vizszigetelés rendbetétele 
könyvtárak bővítése  
virágok és növények kihelyezése

Berze Művelődési Ház:
önálló szennyvíz- és vízbekötés  

(már csak a rákötés van vissza)

darts tábla, profi rex- és csocsóaszta-
lok felújítása 
számítógép, nyomtató 
vetítővászon 
Baba-mama klub teljes berendezé-
se  
hirdetőtábla  
kisebb javítások 

Vasasért Egyesület Székház: 
ajtók lefestése 
villanyóra doboz 
Kistamás Gyula Emlékkönyvtár  
tábla

A CSAPAT, AKIK A FENTIEKET 
LÉTREHOZTÁK
Vasasért Egyesület vezetői, munkatársai

Berényi Zoltán - elnök 
Taar Ilona - alelnök 
Rácz Gábor - elnökségi tag

Andai Andrea - gazdasági vezető 
Nagy Emese - szakmai vezető és 
önkéntes koordinátor 
Sántavy Péter - Civil Kapu koordi-
nátor, irodavezető  
Tóbi Antalné - pénztáros 
Tóbi Antal - rendszergazda, infor-
matikus 
Tóthné dobos Éva - adminisztrátor 

és baba-mama klubvezető 
Hering Gyula - Berze ifjúsági klub-
vezető  
Fleisz Alexandra – Tea-Ház gyer-
mek- és ifjúsági klubvezető 
Mihalovics Mónika - takarító/rak-
táros 
Gálos András - gondnok 
Orsós Flóra - kerti munkás 
Musztács József - segédmunkás 
Fritz Lajos - segédmunkás 

34 fő önkéntes – ebből 3 fő munkatárssá 
vált – 2506 óra/év önkéntes munka.
Külön köszönet adományozóinknak: he-
lyi cégek, magánszemélyek (eszközök, 
berendezési tárgyak, szolgáltatások)

Köszönjük, hogy Önök is részesei vol-
tak 2015-ös évünknek, kívánjuk te-
gyék ezt minél többen 2016-ban is! 
Szeretettel várjuk Önöket, keresse-
nek, olvassanak bennünket!

Mindenkinek jó egészségben teli 
eredményes, sikeres boldog új évet kí-
vánunk!

Berényi Zoltán

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2016. január 18-án 
(hétfőn)

fogadóórára 
várja az érdeklődőket:

Hirden
1600  órától 1700  óráig  

a Harangláb utcai faluházban,
Somogyban

1715  órától 1815  óráig 
a Településrészi Testület 

irodájában 
(Búzakalász u. 3.), 

és Vasason
1830  órától 1930  óráig  
a Berze Nagy János 
művelődési házban.
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Aknatorony makett avatása a Szent Borbála Emlékparkban
és Borbála napi ünnepség a Bányászotthonban

Borongós szép napon a vasasi Szent Borbála Emlék-
parkban felavattuk az 1968-ban felállított, 1994-ben 
privatizált, 2015-ben visszavásárolt Aknatorony ma-
kettet. Az ünnepségre szép számmal(több mint 200 fő) 
érkeztek a volt bányász kollégák, meghívott vendégek 
és településünk lakói. A Vasasi Bányász Fúvószenekar 
kíséretével elénekeltük a Himnuszt. A zenekart vezé-
nyelte: Vucseta László karnagy. A média érdeklődése 
közepette felavattuk az Emlékművet. Dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár, Dr. Páva Zsolt P.M.J.V. 
polgármestere és Huba Csaba önkormányzati képvi-
selő vágták át a piros-fekete bányász szalagot. Ezután 
Kövesi Ferenc atya megáldotta az Emlékművet és az 
ünneplőket. Ezt követően Borbála napi ünnepi műso-
runk kezdődött a Bányászotthon dísztermében. Az ün-
nepi beszédek után Molnár Ferenc a Bányász Érdekvé-
delmi Egyesület elnöke köszöntőjét hallhattuk. Ezután 
a 86 éves Vasasi Bányász Fúvószenekar ünnepi műso-
rában gyönyörködhettünk. A vasasi bányamanók vál-
tozatos, szép műsorral készültek. Felkészítő tanáruk: 
Majoros Istvánné Gizike. A Csillag Mazsorett Egyesü-
let sziporkázó műsorát láthattuk. Művészeti vezetőjük: 
Kelemen Csilla. A Berze Nagy János Népdalkar 
bányászdalokkal kápráztattak el bennünket. Vezényelt: 
Mesterné Strausz Emőke. Ezután verseket hallhattunk 
a Somogyi Nyugdíjas Bányász Klub előadásában. Eb-

ben az évben alakult Bányászszív Dalcsapat nagyon 
megható az 1986-os fejtésomlás áldozataira emlékez-
ve énekelték el, a hősök tiszteletére írt dalukat. Töb-
ben sírtak, mert aki akkor  ott volt, tudja mit éltünk 
át azokban a napokban. Ünnepségünk végén a Vasasi 
Bányász Fúvószenekar kíséretével közösen-együtt éne-
keltük el a Bányászhimnuszt.

Végezetül köszönetet szeretnék mondani minden-
kinek aki támogatta, segítette, hogy az Aknatorony 
Emlékművet felállíthattuk és felavathattuk. Köszönet 
Frank Emil és munkatársainak, hogy 1960-as években 
üzemi segítséggel elkészítették a vasasi Aknatorony 
hiteles, kicsinyített mását. Köszönet a Vasasai Szent 
Borbála Egyesületnek, hogy több évi kitartó kutató-
munkája után visszavásárolta és Borbála napkor szép 
ünnepség keretében felavatta. Köszönet a támogatók-
nak, nélkülük ez nem valósulhatott volna meg:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Bányász Érdekvédelmi 
Kulturális Egyesület, Lukács és Társa Kft , Vasasi Gaz-
dabolt Kft , Patyi József. Köszönet volt bányász társaim-
nak akik első hívó szóra jöttek és mindenben segítették 
munkánkat. Köszönet Bilonka Istvánnak a vezérlécért, 
az óvodának az áramért és a vízért, a közmunkásoknak 
a terület rendbetételéért és a Vasasért Egyesületnek a 
rendezvény támogatásáért. Köszönet Papp Károly ka-
rosszéria lakatos mesternek, hogy a nagyon rossz álla-
potban lévő Aknatornyot ilyen széppé, ujjá varázsolta. 
Köszönet Temesi Gábornak a kihangosításért, vetíté-
sért és Tóth Csanádnak a több száz fényképért.

Jó szerencsét!   
Ruzsicsics Ferenc

Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke

Fotó: Dékány Zsolt

Fotó: Dékány Zsolt
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KoBeKo Hírek
KözöSSégi Kert-éSz 
Decemberben a szobanövények ápolásával kapcsolato-
san kaptunk jó tanácsokat és kevesek által termesztett, 
különleges zöldségekkel ismerkedtünk meg. 2016-ban 
is folytatjuk előadássorozatunkat. Kora tavasszal gya-
korlatiasabb foglalkozások is lesznek. Terveink szerint 
metszési bemutatót tartunk. Egyik lelkes kertész társunk 
telkén fogjuk megtanulni a metszés fortélyait. Az idő-
pontot még nem tudjuk, mivel időjárásfüggő. Interneten 
és plakáton fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket. 

A kerttervezés titkaiba is belekóstolunk egy kicsit, 
hogy virágoskertünk, udvarunk, telkünk szép, rendezett 
képet mutasson a kerítésen bekukkantóknak. 

ÜgyfélKapu tanácSadáS 
A 2015ös évben mutatott érdeklődésre való tekintettel, 
a számítógépes tanácsadás folytatódik. Csütörtökönként 
17:30-tól várjuk felváltva a kezdő és haladó csoporto-
kat. Jelenlegi témák: mobil adathordozók bemutatása, 
gyakorlati segítségnyújtás, alapvető segédprogramok 
bemutatása, Facebook, Youtube, Gmail használatának 
gyakorlati ismertetése, továbbá a Google fiók további 
funkcióinak prezentálása. Jövőbeli tervek között szere-
pel, haladóknak a skype, kezdőknek a Firefox hello gya-
korlati illetve beállításához való segítségnyújtás, tanács-
adás valamint a felhőalapú megoldások bemutatása.

tea-Ház gyermeK éS ifjúSági KluB 
Tea- Házunk januárban is színes programokkal várja a 
játszani, tanulni, kézművesedni vágyó gyerekeket, fia-
talokat. Különböző színes, kreatív foglalkozásokkal vá-
runk titeket. A Tea- Házzal minden hónapban kirándu-
lással készülünk a gyerekeknek, amit nagyon élveznek. 
A decemberi hónapban gyerekeinkkel meglátogattuk a 
Karácsonyi vásárt, ahol megnézhették a mindenki kará-
csonyfáját is. A hideg idő ellenére vidáman és élvezettel 
csodálták a hatalmas fát, és élvezték a sok érdekes kézmű-
ves alkotást. Emellett egy különleges évzáró „bulit” szer-
veztünk nekik, ahol több játékos feladatot oldottak meg, 
és kreatív ajándékokat készítettek családjuknak, illetve 
otthonra. A januári hónapban moziba megyünk a cso-
porttal, amit izgatottan várnak. A közösen kiválasztott 
filmet/mesét mindenki kíváncsian várja. Minden fiatalt, 
és játszani vágyó gyereket vár januárban is a Tea- Ház.
Időpont: kedd – péntek 16:00 – 19:00 
Helyszín: Vasasért egyesület Székháza (7691 Pécs-Va-
sas, Bencze J. u. 6.)

Berze ifjúSági programoK 
December hónapban sokan ellátogattak a Berze Nagy Já-
nos Művelődési Házba. A karácsonyi darts verseny nagyon 

jól sikerült, remek hangulatot adott a játéknak a karácsony 
közelsége. Közel egy év távlatából nézve sokat fejlődtünk, 
mind programokban, mind eszközökben. Továbbra is vár-
juk az érdeklődőket sportolásra (darts,rex,csocsó, ping-
pong), hisz egy kis sport mindig kell!
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport) és szerda 
15:00 – 19:00 (ifjúsági klub)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

megelőzzÜK a Bűnt! 
Mindannyiunk élete – így, vagy úgy, – de folyamatosan 
a valamire való felkészülésről szól. Amikor átnéztem a 
„Piszkos 12” projekt eddig teljesített feladatait úgy gon-
dolom, hogy megelégedettséggel tekinthetünk vissza az 
elmúlt időszakra. Legalábbis a mi szemszögünkből, de 
nem vagyok biztos benne, hogy a Tisztelt Olvasó (ahogy 
sajtó fórumokban írni szokták: „a lakosság”) is ugyanezt 
érzi. 

Mert lehetett volna jobb, lehetett volna több! 
Felhívásra biztos jó volt, mert talán sikerült felhívni 

a figyelmet arra, hogy „az ördög nem alszik”. Többek 
között tudatosítani igyekeztünk, hogy figyeljünk érté-
keinkre a tömegközlekedési eszközökön, a bevásárló 
központokban, bánjunk fokozott óvatossággal a házaló 
árusokkal, de még az adománygyűjtőkkel is.

Az „Androméda…” megelőzési program elemünk-
kel kapcsolatban örömmel jelentem, hogy – a somo-
gyi polgárőrök után - a hirdi csapat is sikeresen vette 
a nagyon komoly akadályt, és az Országos Polgárőr 
Szövetség által előírt polgárőr alapismeretekből (mely 
a polgárőr tevékenység jogi szabályozását, a szolgálati 
tevékenység szabályait, a tevékenység büntető- és sza-
bálysértési jogi szabályozását, továbbá bűnmegelőzési 
ismereteket és általános jogi ismereteket foglalt magá-
ba) sikeres vizsgát tettek. Bízom benne, hogy 2016. első 
hónapjaiban még új információkkal, új programokkal 
tudunk szolgálni.

Programjaink ingyenesen vehetők igénybe, többségük a 
Kossuth Művelődési Házban valósulnak meg. Ettől elté-
rő helyszíneket jelöltük. Bármilyen kérdés, javaslat, jelö-
lés esetén kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot:
Vasasért egyesület, KoBeKo Művelődési Központ
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
+36 72/337-838, info@kobeko.hu, www.kobeko.hu/p12

Jelen „egy a piszkos 12-ből: jó szerencsével építjük 
a közösséget!” c. NCTA-2014-10761-C sz. pályázat az 
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával va-

lósul meg. www.norvegcivilalap.hu
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KoBeKo szolgáltatások
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 = 120 Ft, A/5 – 70 Ft. nyomtatás, fénymásolás:  Fekete-fehér: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 140 Ft, A/3 – 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. fax fogadása 
és küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden 
további oldal). internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. iskolai jegyzetek 
digitalizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. cd- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-
vel =  500 Ft. Karrier: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

Kossuth művelődési Ház: pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között

Ez történt november és decemberben
November 6. A Napsugaras Ősz Asszonyklub dalkörre meghí-
vást kapott a II. Meszesi Dalfesztiválra, ahol a Falunapra készí-
tett összeállításunk kicsit rövidített változatát mutattuk be, 
mert itt kevesebb időt adtak egy-egy fellépőnek. A tapsból 
ítélve műsorunk tetszett a közönségnek. Utána állófogadáson 
vendégeltek meg mindenkit.

November 25. Szomorú eseményen volt jelen a klub teljes 
létszámmal. Alapító tagunk Becker Jánosné távozott közülünk 
örökre. Tudtuk, hogy nagyon beteg, mégis megdöbbentett min-
ket a hír, hogy kedves, vidám, segítőkész társunk nincs többé.

Július 25-én egy kerti partit szerveztünk, melyen még ve-
lünk volt férjével együtt. Betegsége ellenére is jól érezte magát 
és örült, hogy velünk lehet. Itt láttuk Őt utoljára.
Heiszlerné Ancika köszönt el tőle a tagság nevében, felidézve 
egy-két alkalmat a közösen eltöltött 13 év történéseiből. Egy-
egy szál fehér rózsával és egy énekkel köszöntünk el tőle.

Erzsike: Nyugodj Békében! 
November 29. Adventi Hangverseny a Református templom-
ban. Az idén is meghívást kaptunk az egyházközösségtől a jó-
tékonysági hangversenyre, melyen adventi és karácsonyi da-
lokat énekeltünk. Vargáné Angéla és Zókáné Erzsike verset 
mondtak. Meg kell említenem még, bár szorosan nem a klub-
hoz tartozik, de Hirdhez igen. Felléptek még a Hirdi iskolások 
és Mesterné Strausz Emőke, aki karácsonyi dalokat énekelt. 
December 11.  Idősek Karácsonya a Faluházban. Ennek az 
eseménynek is fő szervezője az Asszonyklub. Az ajándék és a 
vendéglátáshoz szükséges dolgok beszerzését, az ajándékcso-
magok elkészítését /200 db/ azok névre szóló kiosztását, a 
terítést, a felszolgálást és utána a rendrakást is mi vállaljuk.

Az ünnepségen Heiszlerné köszöntette a megjelent vendége-
ket, majd Huba Csaba a településrész képviselőjének ünnepi 
köszöntésével folytatódott. A Hirdi óvodások karácsonyi mű-
sora következett. Énekkarunk egy karácsonyi dalt énekelt el a 
vendégek bevonásával.
Ezután kicsit vidámabb műsor következett. A Falunapi össze-
állítás került bemutatásra. Szintetizátoron Závor Máté bizto-
sította a további jó kedvet.
December 13. Adventi Hangverseny a Katolikus templom-
ban.  Az egyházközség felkérésére itt is az Adventi műsorunkat 
mutattuk be. Verset mondott Vinczéné Borika, Vargáné Angé-
la, Zókáné Erzsike.

Itt is műsort adtak a Hirdi óvodások, iskolások, Mesterné 
Strausz Emőke, fúvós hangszereken karácsonyi dalokat ját-
szottak a Gombkötő testvérek, valamint a Vasasi Berze Nagy 
János népdalkör karácsonyi énekek és versek előadásával tet-
ték ünnepélyessé a hangversenyt. Závor Máté szintetizátoron 
adott elő karácsonyi dalokat.
December 15. Az utolsó klubnapunk. A faluházban szépen 
megterített asztalokon gyertyák égtek és mindenkit egy kis 
csomag várt a helyén. Vezetőnk Ancika ajándékozott meg 
mindenkit. Elénekeltük a „Menyből a z Angyalt” majd a tagság 
nevében Dallosné Éva és Kötelesné Hilda köszönték meg 
Ancika egész éves munkáját, egy csodálatos virágcsokorral és 
egy gyönyörű fényképalbummal a tagság nevében.   
Ezután a három névnapos /Katalin, Borbála, Éva/ köszöntése 
mellett egy születésnapost is köszöntöttünk /Csak a kerek szü-
letésnapokat szoktuk megünnepelni/ Ki Ő és hány éves? Azt 
nem árulom el!
December 31. Ismét összejöttünk a faluházban, természetesen 
itt már férjekkel és barátokkal, hogy együtt búcsúztassuk az 
„Óévet” és együtt köszöntsük az Újat.
Végül köszönetet mondok minden kedves olvasónak, akik hír-
adásimon keresztül bele pillanthatnak klubunk életébe.
Kívánok Önöknek nagyon-nagyon Boldog Új évet a magam 
és a Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjainak nevében is.

Békefi Ernőné

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2016. január 21-én tartja az idei év 
első, kicsit rendhagyó közgyűlését, amelyre jelen soraim-
mal tisztelettel hívom meg az egyesület tagjait.
	Ideje: 2016. január 21., csütörtök 1730-kor
	Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend:
•	 Rendhagyó beszámoló a 2015-es munkánkról sok 

képben, meglepetéssel
•	 2016-ben előttünk álló további feladatok áttekintése, 

kötetlen beszélgetés keretében
A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem be-
fogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán, elnök
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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 Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden  
vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás 
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor  
bibliaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés  
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 
- Január 10. Vasárnap 11.00
- Január 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (01.02.)
Vasárnap (01.03.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (01.09.)
Vasárnap (01.10.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–
–

8.30 Liturgia

Szombat (01.16.)
Vasárnap (01.17.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.23.)
Vasárnap (01.24.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (01.30.)
Vasárnap (01.31.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (02.06.)
Vasárnap (02.07.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Januári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Egy kis kiegészítés.
A Vasasi Bányász Ökölvívó szakosztályáról szóló 
cikkhez kis kiegészítést fűznék, miszerint a harmadik 
képen, ami l963.április 7-én Salgótarjánban készült, a 
kérdőjellel ellátott Kocsi név az Toncsi, – Tóni – 
Schvebler János, aki szintén tagja volt az ifjúsági csa-
patnak. Akkor a Bányász bajnokságon harmadik he-
lyezést ért el.

A családból mindkét fiú boxolt. /A lányok fino-
mabban, inkább pofozkodtak./ A felnőttekkel Tóni 
már nem folytatta, elmondása szerint későn kezdett, s 
bármennyire is jól ment, technikailag a felnőtt korcso-
portban már nagy lett volna a lemaradása.

No azért privátban, volt lehetősége élni ezen tudá-
sával. Hát igen, azok a régi szép idők…

/Rejtő nyomán: Az ember a tíz ujját megnyalná egy 
jól irányzott pofon láttán/.

Schvebler Margit /Tóbiné/

Az egészséged a Te döntésed!
Mozdulj érte! Mi segítünk. Együtt könnyebb.
Várunk szeretettel a családoddal együtt egész évben: 
– természetjárásra havi túráinkon, 
– népi táncra szerdánként, 
– keringési, emésztési, mozgásszervi rehab. tornára, 

testet-lelket fényesítő jógafoglalkozásokra heti 2-2 
alkalommal.

– bejelentkezhetsz nálunk alternatív és népi gyógy-
ászokhoz (csontkovács, masszőr, gyógynövényes, 
piócás), sőt tanulhatsz mindezekről. 

Érdeklődni: Napüdvözlet Egyesület Vasas, Bethlen 
G. u. 8., 06/30/603-6507, 06/20/3909754

Tisztelt Hirdi, Vasasi, 
Somogyi Polgárok!

Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi 
lezárt sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújításá-
ra szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ed-
dig 380 000 Ft gyűlt össze. Így már elkezdődik a konk-
rét munka, melynek első lépése egy makett elkészítése. 
Ennek zsűriztetése a Művészetek Háza feladata. A fenti 
összeg egy kereszt elkészítésére sem elégséges, ezért a 
Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk 
megtisztelő adományukat. Egy alkotás elkészítésének re-
alitása elérhető közelségbe került. Kérnénk szavazatuk-
kal döntsék el, melyik helyszínre kerüljön az első kereszt. 
Szavazni lehet 2016. január 5-e és 25-e között az alábbi 
email címen: hirdikeresztek@kobeko.hu

a számlaszám: 
50300037-10604519

h i t é l e t
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Boldog új évet kívánnak a spinningesek!
A KoBeKo egyik legnépszerűbb programja idén is a 
spinning edzés volt. Egyre több ember csatlakozik, a 
heti 6 alkalomra már jó előre jelentkezni kell, hogy 
beférjen valaki. De nem csak a testüket edzik, hanem 
néha együtt is szórakoznak. A kép a jó hangulatú Mi-
kulás esten készült. Karácsony előtt pedig” jótékony-
sági tekerés” volt, a belépőjegy helyett tartós élelmi-

szert, ruhát, játékot lehetett vinni. Ebből néhány helyi 
családnak reméljük sikerült szebbé tenni az ünnepe-
ket. Köszönet minden adakozónak!

Taar Ilona

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

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
A Kodály Z. mh. felújítása miatt 
átmenetileg zárva.

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6.  
Minden szerdán 17.30–19.00-ig  
várunk minden érdeklődőt!  
Lobodáné Somlai Erika:  
30-833-7688,

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

Sportolna a közelben? Mutatjuk a lehetőségeket!
Valószínűleg sokunknak szerepel az 
újévi fogadalmai között, hogy most az-
tán tényleg, de igazán elkezd sportol-
ni. Az elhatározás az első, nagyon fon-
tos lépés, azonban utána jön a 
dilemma: mégis mit sportoljon, mibe 
kezdjen az ember? Manapság, amikor 
szinte hetente „találnak fel” új sporto-
kat a TRX-től a cross fittig, fontos 
megjegyezni, hogy aki nagyon akar, az 
bárhol, bárhogyan tud tenni az egész-
ségéért, hiszen a futáshoz például ed-
dig is minden adott volt településein-
ken. 

Az utóbbi időben viszont már a di-
vatosabb sportok rajongóinak sem kell 
Pécsre járniuk, mert helyben is megta-
lálható szinte minden. Hetente több, 
mint 100 ember jár rendszeresen a 
művelődési házainkba sportolni, te-
gyék ezt minél többen 2016-ban is!

Spinning:
A tavaly nagy sikerrel indult klubban he-

ti 3×2 alkalommal van lehetőség tekerni 
a Kobekoban (Somogy, Búzakalász utca 
47., 06-72/337-838), érdek lődni:
Bánkfi László - 06-20/520-6768

Jiu-Jitsu: 
Az egyik legrégebbi klubhoz szintén a 
Kobekoban (Somogy, Búzakalász utca 
47., 06-72/337-838) csatlakozhatnak a 
harcművészeti edzésekhez, hetente 3 
alkalommal, érdeklődni:
Peti János - 06-70/538-1945

Taekwon-Do: 
Ehhez a legújabb klubhoz a Kobekoban 
(Somogy, Búzakalász utca 47., 06-
72/337-838) lehet csatlakozni  hetente 
kétszer, érdeklődni:
Nagy József - 06-20/586-7631

Aerobic:
Szintén az egyik legrégebbi klub a Jiu-
val együtt, az edzések a Kobekoban 
(Somogy, Búzakalász utca 47., 06-

72/337-838) vannak, hetente kétszer, 
érdeklődni:
Baumanné Jávorka Gabriella - 06-
70/228-5777

Darts, csocsó, pingpong, rex, labda-
játékok, kosár-, röplapda, gólyaláb, 
Viking-sakk, stb.:
A manapság a tv-ben is egyre népsze-
rűbb sportok gyakorlásához a Berze 
Ifjúsági Klubban (Vasas, Szövetkezet 
utca 13.) adott minden lehetőség, hét-
főtől szerdáig, érdeklődni:
Hering Gyula - 06-30/289-0170
illetve a Kobekoban (Somogy, Búza-
kalász utca 47., 06-72/337-838)
Ezen kívül szerencsére a három telepü-
lés körül rengeteg jó minőségű, köny-
nyen megközelíthető, kimérhető ter-
mészetes futópálya található, így annak 
sem kell feladnia, aki mégis inkább 
egyénileg űzhető, kevés felszerelést 
igénylő sportot szeretne választani.

Bodor Miklós
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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.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

iKRAUSZ KFt
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

APRÓ
mézvásár!

Kínálatunk: Vegyesméz: 1500Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg, 
Akácméz: 2000Ft/kg

Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II.

Berkenyés u. 32., Tel.: 06-30-939-
2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

a Somogy utca központi részén
felújításra szoruló 3 szobás össz-

közműves családi ház eladó.
Irányár 3,8 MFt. 30/266-6653

eRiKA FODRÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR,

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS. MASSZÁZS,
bejelentkezés alapján

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

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104
Tűzoltók: 105

Rendőrség:  107

Rendőrségi körzeti megbízott: 504-463

orvoSI ÜgYelet: Rákóczi út 2. (bejárat 
a Szendrey Júlia utca felől;  515-104

kÖrzetI orvoSok
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, 
SoMogY: 0-24-ig, 70/342-1887
vaSaS:   0-24-ig, 30/641-2750
HIrd:    0-24-ig, 30/621-8314

Képrejtvény
E-havi találós kérdésünk, kb. 
mikor készülhetet ez a kép, és 
hol? A megfejtéseket a szer-
kesz tőség címére kérjük elkül-
deni. Kossuth L. Művelődési 
Ház, Somogy, Búzakalász u. 
47. vagy a mihir2007@free-
mail.hu e-mailra. A helyes 
megfejtők között meglepetés 
ajándékot sorsolunk ki. 

Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen utca 31.

Tel.: 06-72-337-434

Cím: 7693 Pécs-Hird, Zengő u. 49.

Tel.: 06-72-337-310

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

TAKARÉK
MECSEK

A szolgáltató Bank!


