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Művelődési házaink jövője
A tavalyi év végi utolsók egyike önkormányzati köz-
gyűlésen döntött a pécsi képviselő testület a Vasasért 
Egyesület által üzemeltetett művelődési házak további 
üzemeltetéséről. Kicsit talányos lehet, e megnyugtatás-
képpen további két évre – 2017. december 31-ig – köz-
művelődési szerződésünket meghosszabbította a testü-
let. Ez mindenféleképpen jó eredmény, főleg, ha azt a 
tényt is hozzátesszük, hogy a városban 27 szervezet 
rendelkezett közművelődési szerződéssel, ezek mind-
egyike tavaly év végével lejárt.

Közülük mindössze 14 szervezet kapott lehetőséget 
a képviselőtestület döntése alapján a közművelődési 
feladatok további 2 éven keresztül való végzésére. 
Örömteli, hogy a településrészünkön még egy szerve-
zet a Somogyban dolgozó Tegyünk Egymásért Egyesü-
let is megkapta, vállalta ezt a korántsem könnyű fel-
adatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 
Önkormányzat kötelező közművelődési, kulturális 
feladatai közül „kiszervez” erre alkalmas és vállalkozó 
civil szervezetnek jó néhányat, azzal, hogy a saját terü-
letén ezt a feladatot ők végezzék el az önkormányzat 
helyett. A szerződésben biztosítanak ennek színteret, 

azaz egy úgynevezett haszonbérleti szerződésben in-
gatlanhasználatot – bérleti díj ellenében – adnak az 
erre alkalmas civil szervezetnek.

A Vasasért Egyesület esetében ezek az ingatlanok a 
somogyi Kossuth, a vasasi Berze Művelődési Házak, és 
a Bencze J. 6. sz. alatti egyesületi székhely, mint már 
említettem haszonbérlet keretében bérleti díjfizetési 
kötelezettség vállalása mellett. Ezek a szerződések ja-
nuár hónapban aláírásra kerületek, így 2017. decem-
ber 31-ig biztosított a terület kulturális, közművelődé-
si, szabadidős, sport tevékenységeihez a helyszín. 
Ezekről a lehetőségekről a januári számban számol-
tunk be részletesen.

Természetesen igyekszünk a vállalt feladatoknak mi-
nél teljesebben megfelelni, ezért minden jobbító szán-
dékú véleményre, javaslatra és nem utolsó sorban segít-
ségre, támogatásra nyitottak vagyunk – adott esetben 
együttműködések megkötésével. Tettük ezt eddig is és 
tesszük eztán is, így továbbra is sok szeretettel várjuk 
Önöket, keressenek, olvassanak bennünket!

Berényi Zoltán

Wass albert emlékünnep
2016. február 26. (péntek) 18 órától és 27-én (szombat) 18 órától

Helyszín: Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8. (Napüdvözlet Egyesület székháza)
Immár ötödször csatlakozik településeink képviseletében a Tegyünk Egymásért és  

a Napüdvözlet Egyesület – karöltve – a kilencedszer meghirdetett maratoni felolvasáshoz.
Ebben az évben a korábbitól eltérően nem lesz folyamatos a felolvasás, hanem két estés. 

Pénteken és szombaton is 18 órától várjuk a felolvasókat, hallgatókat.
Program:

 • 02. 26-án 18 órakor ünnepélyes megnyitó valamennyi helyszínnel együtt. A közös kez-
dés miatt fontos a pontosság, ezért fél hattól várjuk az érkezőket!

 • A korábbiaktól eltérően most egy műből, a Hagyatékból fogunk felolvasni, mely ma-
gyarságunk Istenről, emberről, nemzetről, világról alkotott ősi tudását foglalja össze. 

 • Pénteken 20 órára az Ősforrás Dalkör lesz a vendégünk, csángó dalokat hoznak, míg 
szombaton ugyanekkor a Lélekzengetők zenekar színezi a palettát.

 • Mindkét napon csak a kezdő időpont limitált, ki-ki kedve, tehetsége szerint maradhat 
akár reggelig.

Köszönettel vesszük, ha előre jelzi részvételi szándékát az alábbi elérhetőségeken:
Kocsisné Nagy Margit: 06/20/545-7133 Szőts Rózsa: 06/30/603-6507

WASS 
ALBERT

EMLÉK MŰSOR
Február 20-án 

17 órakor 
a hirdi református 

templomban

Mindenkit 
szeretettel várunk!
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Emlékezés az 1986-os omlásra
Az a műszak is úgy kezdődött harminc évvel ezelőtt, mint a 
többi, és mikor leszálltunk, még egyikünk sem sejthette, hogy 
ez a nap fekete betűvel lesz majd beírva Vasas bányaüzem tör-
ténetébe.

1986. február 18., kedd: Éppen délutános voltam, én vittem 
a népest befelé az 5/a szinti rakodóról a döntőig. Míg vártunk 
a leszállókra, Bartók Bélával beszélgettem. Tudta, hogy nagy 
gombász vagyok, és már több alkalommal is beszéltünk arról, 
ha egyszer sok vargánya lesz, eljönne velem gombászni. Ez 
alkalommal is ez volt a téma, és én újra megígértem neki, 
hogy menni fogunk, ahogy eljön a szezonja. Közben Banános 
(Horváth János) szólt ki az egyik népesből:

– Józsikám, időben gyere a népessel, mert szeretnék ki-
szállni az első kassal.

– Igyekszem, Janikám!
Nagyon hideg volt, ilyenkor 

a bányában az erős huzat miatt 
sokkal hidegebbnek lehet érez-
ni a hőmérsékletet, szinte met-
sző volt. Ahogy elindultam a 
népessel, szalonna- és kolbász-
illatot hozott a szél – a legtöb-
ben ilyenkor ették meg a sihtes 
kajájukat a népesben, hogy mi-
kor beérnek a fejtésbe, azonnal 
el tudják kezdeni a munkát.

– Na, akkor mikor megyünk 
azokért a kapitális vargányákért? 
– szólt vissza Béla nevetve, mielőtt bement volna a fejtésbe.

– Majd ha elmúlik ez fránya hideg – válaszoltam –, addig 
csak a piacra érdemes menni!

A fiúk bementek a fejtésbe, közben beérkezett az első üres 
czug is Molnár Tibivel, az enyém a döntő alatti volt, amiben 
még elég sok üres vagonett állt, ezért még várni kellett, hogy 
megteljen, mivel a döntő üres volt.

Mi is megettük a kajánkat a trafóban, de a fejtési kaparó csak 
nem indult. Elhatároztuk, hogy bemegyünk a fejtésbe, és meg-
nézzük, mit csinálnak a fiúk, miért nem jön a szén. El is indul-
tunk, és már jócskán elhagytuk a trafót, amikor a döntős jó 
hangosan utánunk kiáltott:

– Józsi, gyertek vissza, valami fontosat akarok kérdezni!
Kicsit vonakodva, duzzogva, de visszamentünk, kíváncsi-

an, hogy mi is lehet az a halaszthatatlan nagyon fontos dolog, 
ami miatt Sanyi visszahívott minket a döntőhöz. Bevallom, 
arra már nem emlékszem, mit kérdezett, mert alighogy el-
kezdtük azt a „nagyon fontos” dolgot megbeszélni, robban-
táshoz hasonló detonáció nyomta meg a levegőt. Délután 4 
óra volt. Értetlenül álltunk a jelenség előtt, mivel tudtunkkal 
nem volt elővájási munkahely a környéken, ahol lőttek volna.

Ekkor valaki beszólt a mézgába:
– Összement a fejtés.
Ami utána történt, azt nehéz leírni, mert minden nagyon 

gyorsan zajlott, és már az emlékek is összemosódtak.
Gyorsan ki kellett vinnem a teli és az üres vagonetteket, 

hogy legyen hely a mentéshez. Emlékszem, végig imádkoz-
tam, míg nem értem ki a rakodóra, hogy ne akadjon el a czúg, 
mivel akkoriban mindig elakadtak, és élet-halál kérdése volt, 
hogy most ne így legyen. Hála istennek, egy sem akadt el. 
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A bányamentők hamar leértek, és a fejtés mindkét olda-
láról megkezdték a mentést. Kapolyi „elvtárs”, az akkori 
ipari miniszter is gyorsan odaért helikopterrel, a nagy köd 
ellenére.

Hajnali egykor szálltam ki, sok többi munkatársammal 
együtt, szinte mindenkit „kényszeríteni” kellett arra, hogy 
menjen már ki végre, mivel mindenki tenni akart valamit a 
mentés érdekében, a társaiért.

Béla sokszor eszembe jut, főleg amikor találok egy-egy szép 
vargányát, ilyenkor felötlik bennem a kérdés, vajon a menny-
ben is vannak erdők és jó gombázó helyek? 

Az arhív újságkivágások az 1986. február 20 és 22-i  Petőfi Népe 
újságból származnak.

Bocz József

In memoriam Ébert Antalné

Rettenetes, döbbenetes volt a hír karácsonykor, hogy 
Ébert Antalné, Ilonkánk tragikus hirtelenséggel eltá-
vozott közülünk.

Végtelen a szomorúság a szívünkben. Hiszen kedves 
Ilonkánk drága, mosolygós arca, tartózkodó kedves-
sége, mindannyiunknak nagyon hiányzik, és mindig 
hiányozni fog. Most is magam előtt látom kicsiny kis 
törékeny alakját, mikor megjelent körünkben, itt az 
asszonyklub összejövetelein mindig csinosan, netten, 

mint egy hófehér hajú tündéranyó, a mindig tiszteletet 
kivívó lényével.

Vagy farsangkor, mikor-fiatalabbakat is megszégye-
nítően-fáradságot, készülődést nem sajnálva jelmezbe 
öltözött a mi mulattatásunkra is: hol úrinőnek, hol ja-
pán gésának, vagy virágáruslánynak.

És a legendás süteményei, melyekkel szépkora elle-
nére is csupa szívvel, örömmel lepett meg bennünket 
a névnapján, de farsangkor fánkkal, és karácsonykor 
beiglivel is mindig.

December 18-án az asszonyklub karácsonyi ünnep-
ségén a csodálatos beiglit megköszönve, egy öleléssel 
búcsúztam tőle, hogy várjuk pár hét múlva a farsangi 
fánkot! Hozom kedvesem, hozom ha még élek, mond-
ta utoljára.

De az élet kegyetlen, kiszámíthatatlan. Kedves drá-
ga Ilonkánk nekünk már sohase fog sütni. Eztán már 
odafent, az angyalok fogják körülülni süteményeit.

Drága Ilonkánk! Búcsúzunk Tőled. Reméljük lelked 
örök békére lelt! Soha nem felejtünk, szívünk melegé-
vel őrizzük emlékedet!

Kisné Hering Irén
Jószerencsét Asszonyklub

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

Elkészült az új kölyök kennel a Misina menhelyen
A napokban készült el a 
tavaly leégett helyett az új, 
50 kutyakölyök befogadá-
sára alkalmas kennel. A 
régi helyén áll, hasonló is 
hozzá, de korszerűbb, biz-
tonságosabb a fűtési rend-
szere. Az épület értéke 
körülbelül 9 millió Ft, de 
szerencsére ezt nem a Mi-
sina Természet- és Állat-
védő Egyesületnek kellett 
fizetni, mert nagyon sok 

adományt kaptak, és so-
kan segítettek önkéntes 
munkával is. Mindenki-
nek köszönet érte!
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KoBeKo Hírek
Kalendárka program előzetes

Ízelítő településeink klubkínálatairól 
és közelgő rendezvényeiről

„FutaPécs” Sport egyesület
•	Minden	kedden	18	órakor	közös	futás	a	Szivárvány	

Gyermekháztól 
•	Minden	vasárnap	9	órakor	közös	futás	az	új	

Tüskésréti futópályán 
•	 Január	31.	10	óra	Yours	Truly	Nemzetközi	Futás	

Tüskésréti futópálya
•	Február	28.	10	óra	Télűző	futás	Tüskésréti	futópálya
•	Március	20.	10	óra	Dunafutás	a	busók	földjén,	

Mohács
Napüdvözlet egyesület
•	Hétfő,	csütörtök,	péntek	17,30-19,15:	

Jógafoglalkozások 
•	 Szerdánként	18,00-20,00:	Hagyományőrző	néptánc	

(minden korosztálynak)
•	Keddenként	19,15-20,15:	Közös	ima,	meditáció	 

a békéért
•	Kéthetente	szombat-vasárnap:	Népi	gyógyító	képzés	
•	Február	26.	18	óra	Vass	Albert	felolvasás

Vasasért egyesület
•	Február	20.	15	óra	Mestertár	nap	Berze	Műv.	Ház
•	Május	14.		Pünkösdi	bál	
•	Kedd	–	péntek	16:00	–	19:00			Tea-Ház	gyermek	 

és ifjúsági klub 
•	Berze	Ifjúsági	Programok:	 

hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport)  
szerda 15:00 – 19:00 (ifjúsági klub)

Vasasi óvoda
•	Február	20.	21	óra	Télűző	bál	Kultúrotthon	„D”	u.	1.

Csillag Mazsorett egyesület 
•	Március	11.	21	óra	Nőnapi	bál	Kultúrotthon	„D”	u.	1.

Vasasi Általános Iskola
•	Február	19.	16	óra	Farsang
•	Március	11.	10		óra	Március	15-ei	megemlékezés

Bővebb információ és további elérhetőségek:  
www.kobeko.hu/p12

Egyúttal kérjük azon programszolgáltatókat, akik szí-
vesen jelenítik meg programjaikat, jelezzék felénk és 

mi alhonlapunkon folyamatosan frissítjük a kínálatokat. 
Következő megjelenés az augusztusi újságban. 

Mester-tár nap és Télűzés
Immár 3. alkalommal rendezzük meg a helyi mesterek 
ünnepségét, ahol a kitelepülők bemutatkozásán és kéz-
műves vásáron túl, idén a télűzés kap szerepet. 
Kocsonyával, rétessel és forró itallal várunk mindenkit. 

17:00-kor Kiszebábu égetés
Részletekért figyelje a településeken kihelyezett plakáto-
kat és internetes felületeinket. 
Időpont: 2016. február 20, szombat 14:00 – 18:00
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

Közösségi Kert-ÉSZ 
Mint arról előző számunkban már hírt adtunk az idei 
évet a metszési ismeretek alapjainak megszerzésével 
kezdjük. Mivel ez a tevékenység erősen időjárásfüggő, 
pontos dátumot később adunk meg. Kérjük, részvételi 
szándékát jelezze a következő elérhetőségek valamelyi-
kén: 72/337-838, vagy kobeko.muvhaz@gmail.com
Előadó: Görgye László 
Március 9-én a balkonnövények tartásával és ápolásával 
fogunk foglalkozni. Mivel díszítsük ablakainkat, erké-
lyünket, teraszunkat, hogy tavasztól őszig folyamatosan 
gyönyörködhessünk benne. 
Előadó: Czakó Anita, kertész

Ügyfélkapu tanácsadásaink keretében magánszemélyek 
számára igyekszünk minden problémára (pl. közszolgál-
tatás, költséghatékonyság, munkaügyi, jogi, pénzügyi, 
biztosítási, életvezetési, háztartási, stb.) megoldást találni. 
A számítógépes tanácsadás folytatódik, csütörtökönként 
17:30-tól várjuk felváltva a kezdő és haladó csoportokat. 
Jelenlegi témák: fájlkezelés (másolás, törlés, áthelye-
zés), szövegszerkesztés (Jegyzettömb, Word), különböző 
adattárolók bemutatása (SD kártya, pendrive) és kezelé-
se,	vírusvédelem,	Facebook,	Youtube,	Gmail	bemutatása	
valamint a videó beszélgetések különböző programokkal 
való, használatának gyakorlati ismertetése.

Civil-kapu tanácsadás 
Fenti tanácsadás „nagytestvére”, melyet civil szervezetek, 
közösségek vezetői számára biztosítunk. Témakörök: pá-
lyázat, pénzügy, marketing, önkéntes, jog. Egyéni, illetve 
csoportos formában is. 

Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub 
Színes programokkal, minden hónapban kirándulások-
kal, és havonta szülinapozással készülünk. A januári hó-
napban a Tea- Házban Kézművesedtünk, többek közt 
pingvineket, farsangi lufikat, és Monogramos kockákat is 
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készítettünk. A januári kirándulásunk az Uránia moziba 
vezetett, ahol az „Alvin és a Mókusok” című mesefilmet 
néztük meg. A gyerekek nagyon élvezték a mozizást, a 
filmet és az utazást is. Februárban a mohácsi Busójárásra 
megyünk a gyerekekkel. Továbbra is várunk szeretettel 
minden Játszani, kirándulni és szülinapozni vágyó gye-
reket a Tea- Házba.
Időpont: kedd – péntek 16:00 – 19:00 
Új helyszín: Vasasért egyesület Székháza	 (7691	Pécs-
Vasas, Bencze J. u. 6.)
Berze Ifjúsági Programok 
A hó végén sokan eljöttek a már rendszeressé vált darts 
versenyre, és gyakorlásra is járnak rendszeresen. A rex és 
csocsó asztalt is használjuk jócskán, a közeljövőben ilyen 
fajta versenyekre is lehet számítani. A hideg téli napokon 
is várjuk a sportolni vágyó ifjúságot, 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! 
Január hónapot az adminisztráció hónapjának is lehetne 
nevezni legalábbis az „Androméda…” projektelemünkben, 
de a „Valami nem tetszik? Mondd el!”-ben is. Ennek nem 
igazán örülök, hiszen az eredeti elképzelések arról szóltak, 
hogy nyílt és szakmai napokat szervezünk a helyi fiatalok, 
iskolások és lakosok számára bűnmegelőzés témában a 
polgárőr szervezetek bevonásával, illetve maguk a polgár-
őrök is szervezeteik hatékonyabbá tételén dolgoznak. 

Félreértés ne essék: ezek a tervek, - ahogy mondani 
szokták „időarányosan megvalósultak”, de néha indoko-
latlanul – és érthetetlenül – hosszú szünetekkel. A január 
hónap éppen olyan megfelelő egy-egy program megva-
lósítására mind bármely más hónap, ha van rá igény, ha 
vannak támpontok, amire támaszkodva tovább tudunk 
lépni. Ezek a támpontok, pedig a lakosság igényei, az 
emberek odafigyelése magára a településükre, végső so-
ron az életükre. 
Nos,	éppen	ez	az	aktivitás	hiányzik,-	hónapról	hónap-

ra erre kérek mindenkit az SHV hasábjain, minden Ol-
vasót, hogy jelentkezzen, jelezzen, lépjünk együtt tovább. 

Lassan vége a projektnek, március vége nagyon hamar 
itt van, és akkor egy utolsó köszönő cikkben el fogok bú-
csúzni mindenkitől, na de addig! Kérem, használjuk ki 
közösen az időt, várom még Somogy, Hird, de különö-
sen Vasas lakosságának, polgárőreinek jelzését, jelentke-
zését. 

Azt hiszem, zárhatom mostani jelentkezésemet is az első 
híradásom mélyen igaz mottójával, hogy „Ha segítő kézre 
van szükséged, nyúlj a karod végére.” – mert az öngondos-
kodást helyettünk nem végzi el senki. (dr. Fűtő Mihály)

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	való-
sul meg. www.norvegcivilalap.hu

FELHÍVÁS
A KoBeKo Művelődési Központ bérleti lehetőséget kínál a következő termekre:

Berze Művelődési Ház:  Nagyterem	 	 60	fő	(állófogadás	esetén	90	fő)	 	 3.000	Ft/óra

Kossuth Művelődési Ház:  Kisterem  25 fő (állófogadás esetén 40 fő)  2.500 Ft/óra
	 	 	 	 Nagyterem		 	 60	fő	(állófogadás	esetén	90	fő)	 	 3.000	Ft/óra
Igény esetén konyhahasználatot is tudunk biztosítani.

Termeinket	ajánljuk:	szezonális	alkalmakra:	FARSANI	MULATSÁG,	DISZNÓVÁGÁS,	céges,	vállalati	rendez-
vényekhez, tanfolyamokhoz, továbbképzésekhez, konferenciákhoz, családi, baráti összejövetelekhez, vásárok, 
bemutatók helyszíneként 

További információkért és kedvezményes bérlési lehetőségért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Vasasért	Egyesület,	7691	Pécs-Somogy,	Búzakalász	u.	47.,	+36	72/337-838,	info@kobeko.hu
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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 
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés  
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 
- Február 14. Vasárnap 11.00
- Február 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02.06.)
Vasárnap (02.07.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (02.13.)
Vasárnap (02.14.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–
–

8.30 Liturgia

Szombat (02.20.)
Vasárnap (02.21.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (02.27.)
Vasárnap (02.28.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (03.05.)
Vasárnap (03.06.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Februári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, 
Somogyi Polgárok!

Hálásan köszönünk 
minden eddigi segít-
séget, a régi lezárt 
sírkertben és a 6-os út 
melletti kereszt fel-
újítására szánt ado-
mányokat. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy 
eddig 390.000 Ft 
gyűlt össze. Így már 
elkezdődik a konkrét 
munka, melynek első 
lépése egy makett 
elkészítése. Ennek 
zsűriztetése a Művé-

szetek Háza feladata. A fenti összeg egy kereszt el-
készítésére sem elégséges, ezért a Mecsek Takarék-
nál vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő 
adományukat. Egy alkotás elkészítésének realitása 
elérhető közelségbe került. A szavazás alapján a kö-
vetkező döntés született: a régi lezárt sírkertbe ke-
rül az első kereszt.

A számlaszám: 50300037-10604519
A modellt Ragács György készítette. 

Szakvéleményt Vanyúr István szobrászművész 
készíti el.

Kolping hírek
Február 17-én és 24-én akciós ruhavásár lesz a somo-
gyi Kolping székházban 50%-os leárazással.

Mindenkit szeretettel várunk!
Március 8-án 15 órakor nőnapi ünnepséggel egy-

bekötött taggyűlés lesz. Minden tagot szeretettel vá-
runk!

A vezetőség

Képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfejtése: 1960 táján ké-
szült fotó a Mázsaházi-boltban, nyertes: Prohászka edéné 
Vasas, a nyereményét átveheti a patikában.

E-havi találós kérdésünk, hol készült a felvétel és mi-
lyen alkalomból? A megfejtéseket a szer kesz tőség címé-
re kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, So-
mogy, Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu 
e-mailra. A helyes megfejtők között meglepetés ajándé-
kot sorsolunk ki. 

h i t é l e t



 2016. február További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

Egy kis statisztika
Manapság minden sportközvetítés tele van statiszti-
kákkal. A kommentátor nem csak azt mondja, hogy 
egyik csapat jobban játszik a másiknál, vagy a tornász, 
a műkorcsolyázó szépen hajtja végre a gyakorlatot, 
hanem minden állítást igyekeznek számokkal is alátá-
masztani. Ezt a trendet követve készítettem én is egy 
kis összefoglalót a helyi amatőr sportéletről.

A Kossuth Művelődési Ház fő profilja a sport lett a 
múlt évtől. Hetente háromszor két óra spinning edzés 
van, ezeken átlagban 8 emberrel számolhatunk, ez he-
ti 48 óra mozgást jelent. Aerobik heti kétszer egy óra, 
kb. 6 emberrel, ez 12 óra. Jiu jitsu edzés háromszor 
egy óra, itt a résztvevők száma
10-12	 ez	 összesen	 heti	 30	 óra.	 Pár	 hónapja	 van	

taekwon-do edzés is hetente 2 alkalommal, ezen az 
átlagos létszám 10 ez összesen 20 óra. Jó időben az 
udvaron kosaraznak, fociznak a gyerekek erre számol-
hatunk hetente minimum 5 órát. Ez azt jelenti, hogy 
ezen a helyszínen hetente órát sportolnak a gyerekek 
és felnőttek is, ez egy év alatt óra.
A	Berze	Nagy	János	kulturotthonban	gyakorolnak	

a mazsorettek-ez is kemény edzés- heti alkalommal,2 
órát, a létszámuk 10 fő, ez összesen heti 20 óra. Van 
tánctanfolyam is 20-25 fővel, heti 1 alkalommal, ez 

összesen	60	óra	.	Ne	feledkezzünk	meg	a	darts	estek-
ről, ami évente kb. 10-szer van, de akkor jó hosszú a 
verseny, 5-6 óra is megvan, 10-12 résztvevővel, ez 
évente összesen kb. 500 óra.
A	Napüdvözlet	Egyesületnél	van	jóga	amin	rend-

szeresen 10 fő körüli a létszám, heti 2 x2 órában. Ez 
heti 40 órát jelent, év van torna is ugyanennyiszer, ez 
is heti 40 óra mozgás.

A Bányász Tc csapata évente kb. 25 meccset játszik, 
ha a minimális 11 fővel számolunk, ez 330 óra aktív 
sportolás.

Az utcán jártunkban-keltünkben sokszor találkoz-
hatunk futókkal, kerékpározókkal, de ezt nem tudjuk 
számszerűsíteni, ezért nagyvonalúan hagyjuk is. Így is 
büszkén mondhatjuk, hogy Vasas, Somogy, Hird lakói 
egy év alatt minimum 12000 / 500 nap/ óra aktív spor-
tot végeznek, ami 7000 fővel számolva, a csecsemőtől 
az aggastyánig, fejenként 2.5 órát jelent. Ez a jó hír, és 
az, hogy évről évre növekszik a sportlehetőségek, és a 
sportolók száma is. A rossz, hogy egy kérdés a sok szá-
molgatás után is megválaszolatlan marad: ez kevés, 
vagy sok, vagy éppen elég? Azt hiszem, van még hova 
fejlődni, úgyhogy hajrá Vasas, Somogy, Hird!

Taar Ilona

Taekwondo országos 
bajnokság

Kis csapatunk részt vett január 23-án Jászdózsán meg-
rendezett országos bajnokságon. Három versenyző 4 
érem. Glasz Kitti felnőtt formagyakorlat arany érem. 
Gálosi	Petra	junior	formagyakorlat	ezüst	érem.
Nagy	József	 felnőtt	küzdelem	bronz	érem.	Képes	

beszámoló a facebookon.
Nagy József

FARSANGI	FÁNK

Egy deci tejben áztatunk 4 kockacukrot és 3 deka morzsolt 
élesztőt. Mély tálba öntünk 4 tojássárgáját, kevés sót és állan-
dó keverés közben 2 deci langyos tejet, 7 deci lisztet, azután 
4 evőkanálnyi olvasztott vajat, és jól eldolgozzuk fakanállal 
egészen simára. Szükség esetén még annyi langyos tejet ön-
tünk hozzá, hogy keményes rétestészta fogású legyen. Lan-
gyos helyre állítva, kendővel letakarva, egy órán át kelni 
hagyjuk. Pogácsaszúróval kiszaggatjuk a deszkán, és kelni 
hagyjuk még egy fél óráig. Zárt tűzhelyen, bő, forró zsírban 
sütjük, de a zsír ne legyen égetően forró. Míg a fánkok alsó 
fele sül, lefedjük a lábast, de mikor megfordítjuk őket a lyu-
kas lapáttal, fedetlen lábasban sütjük a másik felét. Ha sütés 
közben a zsír túl forróvá lenne, kevés hideg zsírt teszünk 
hozzá. A fánkot barack- vagy málnalekvárral tálaljuk.
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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!

Somogy belterületén
közművesített utcában 2 db építési 

telek külön vagy egyben eladó.
Tel: 20/587-0634

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

DIÓBÉL  ELADÓ a KoBeKoban 
1300 Ft/kg áron. Érdeklődni

személyesen (Búzakalász u. 47.)
vagy telefonon: 72/337-838.

„SÉRELMEK	A	PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait 

megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít 

ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

FrISSÍTŐ
MaSSZÁZS
Pécs-Somogy,
Somogy u. 39.

Bayerné
Kovács Adrienn

Telefon:
06-20/33-27-433
Szeretettel várom 

minden kedves
vendégemet!

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!


