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A vAsAsi bányászszobor története

D utca 1. korábban az épület előtt, ma  
a volt Bányászotthon udvarán található.
VESZELY JELENA: PETŐFI SÁNDOR
Rózsamárvány portrészobor, beton poszta-
mens. Felállították 1968-ban, áthelyezték 
2004-ben. Karcsú, négyzetes hasáb alakú, 
nyers beton posztamensen fejmagasságban 
lévő Petőfi fejszobor a költő dacos, elszánt 
akaratot tükröző ábrázolásával. Korábban a 
Bányászotthon előtt állt, majd helyet cserélt 
Grantner Jenő Bányász szobrával.

Biztosan minden olvasó kívülről 
tudja már, hogy mi történt anno a 
Nemzeti Múzeumnál, a Pilvax ká-
véházban, vagy később a Budai vár-
ban. A rengeteg iskolai megemléke-
zés, kötelező március 15-i tévé- és 
rádióműsorok nagyon hasonlóan 
mesélik el az 1848-as forradalmat, 
általában a pesti eseményekre kon-
centrálva. Amellett, hogy az 1848-
as forradalom legjelentősebb ese-
ményei Pesten történtek, nekünk 
talán az is érdekes lehet, hogy mi-
lyen események zajlottak ekkor Ba-
ranyában, főleg a három faluban. 
Somogy, Vasas és Hird lakói sem 
nézték tétlenül a forradalmat.

Az 1848-as forradalom a megyé-
ben először Mohácsra érkezett 

meg, ahová hajón hozták el a tizen-
két pontot március 17-én. A követ-
kező napon már Pécsett is nagy-
gyűlést tartottak, a forradalmi 
hangulat fokozatosan terjedt a vá-
rosban és a megyében. A sajtósza-
badság hírére indultak el az első 
pécsi, rendszeresen megjelenő új-
ságok, elsőként a Fünfkirchner Zei-
tunggal (ezen újságok közé tartozik 
immár közel tíz éve az SHV is!).

1848 nyarától országszerte, így 
Baranyában is nemzetőrségek ala-
kultak az ország védelmére, az első 
csapatok Pécsett és Mohácson ala-
kultak. De nem maradt adós a nem-
zetőrökkel Somogy, Vasas és Hird 
sem! 1849 januárjában, mikor a csá-
szári csapatok bevonultak Pécsre, a 

megszállók ellen több támadást is 
intéztek a felkelők. Később a mai 
Bőrgyárnál történt összecsapásról 
így írt egy szemtanú:”A pécsi nem-
zetőrség gyéren gyülekezett a nagy 
térre. Este ismét ezer nemzetőr érke-
zett Hetényből, Hirdről, Vasasról, 
Szabolcsból és Somogyból.”

Ez az öt falu tehát ezer fő nem-
zetőrt tudott kiállítani, többet, 
mint Pécs városa, akik készek vol-
tak harcolni még a túlerővel szem-
ben is, így bizonyítva a forradalom 
iránti elhivatottságukat. Március 
15-én emlékezzünk rájuk is. 

Bodor Miklós

Felhasznált irodalom: 
Vókó János – Somogy története

Nagy Imre Gábor: 
Pécs–Baranya 1848-1849-ben

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2016. március 21-én 
(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.

Az 1848-as forradalom Baranyában

Nőnapi bál 2016
Március 11. 21:00–04:00, „D” utcai kultúrotthon

Jegyek és asztalfoglalás: 30/609-5547
Belépő: elővételben 1000 Ft/fő; helyszínen: 1500 Ft/fő

Zene: Star Boys Band
Mindenkit szeretettel várunk!

Mazsorett Egyesület

Minden kedves olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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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

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.

állatorvos, dr. hartung istván 
Hird, szathmáry György u. 32,; tel.: 267-

257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség,  
soMogy: 0-24-ig, 70/342-1887 
vasas:   0-24-ig, 70/346-5183 
hird:    0-24-ig, 30/621-8314

Köszönet a Hirdi Óvoda részéről
A Hirdi Óvoda dolgozói és gyerekei köszönetet mondanak

- Huba Csaba képviselő Úrnak, aki Télapóra és karácsonyra 10.000.-Ft-t ajándékozott a gyerekeinknek, 
amelyen édességet vásároltunk.

- Továbbá, köszönet a képviselő Úrnak, a 30.000, Ft-os Településrészi támogatásért, amelyen a gyerme-
kek számára új törölközőtartókat készíttettünk.

- A Hirdi Nőegyletnek, aki szintén 10.000.-Ft-t juttatott az ünnepekre, amelyen játékokat vásároltunk.
- A „Napsugaras Ősz” Asszony kórusnak, akik szaloncukorral lepték meg a gyerekeket decemberben.
- Hrubi Gusztávnak a Turini bolt vezetőjének, és Hird azon lakosainak, akik az üzletben vásároltak, és 

pénzt gyűjtöttek az óvodásoknak.
Az üzletben befolyt összeget, 17.000.-Ft-t a gyermeknapi kirándulásra használjuk fel.
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az ősz folyamán egy csúszdával bővült az udvari játékkészletünk, 

amit a gyerekek már birtokba is vettek.
Nem utolsó sorban köszönjük a hirdi szülőknek, akik szükség szerint patronálják, támogatják óvodánkat 

munkájukkal (pl. csúszda telepítése, farsangi bálra adományozás, süteménysütés, tombolatárgyak), valamint a 
különböző BIOKOM által szervezett gyűjtési akciókban aktívan részt vesznek, és ez által anyagi támogatáshoz 
jut intézményünk.

Gyerekeink számára mindig nagy öröm, ha kapnak valamit, így boldogságban telnek napjaik, az óvoda dol-
gozóinak is jóleső érzés, ha az óvodán kívüli külső támogatásra számíthatunk.

Önzetlen támogatásaikat köszönjük! Az óvoda dolgozói és gyerekei

Az ifjú polgárőr szekció újraindu-
lásával a településünkről 6 fiatallal 
bővültünk. A fiatalok nagyon aktí-
van dolgoznak velünk együtt. Sike-
resen kezdték elsajátítani a polgár-
őrséggel kapcsolatos teendőket. 

 Tisztújítás is történt...
2015. október végén az egyesület 

közgyűlésén a vezetőség „fiatalosí-
tása „elkezdődött.

 Az egykori elnök nyugdíjba vo-
nulásával együtt az egyesület elnö-
ki posztjáról is távozott. Az elnöki 
posztra a fiatal polgárőrök közül a 
legaktívabb fiatalembert javasolta, 
amit az egyesület tagjai egyöntetű-
en elfogadtak. Október végétől 

gyakorolta ezt a posztot, amit feb-
ruár 10-től már hivatalosan is meg-
kapott Rózsa-Bakacsi Ferenc. Sok 
feladata volt a betanulás alatt is, de 
az eltelt időszak alatt is sok segítsé-
get kapott az egyesületet alapító 
elnöktől.

A leköszönő elnök a továbbiak-
ban is aktívan részt vesz a kis csa-
pat életében, hisz az egyesület gaz-
dasági ügyeit fogja intézni.

Az eddigi titkári feladatokat vég-
ző Fuchs Károlytól is búcsúztunk, 
helyette az adminisztrációs mun-
kákat eddig is végző Kelemen Csil-
lát választottuk. 

Egyetlen poszt, ahol változás 
nem történt az elnök helyettesi, hi-
szen ott a feladatokat Bánovics Bé-
láné elfoglaltságai ellenére sikere-
sen elvégzi.

Ezúton szeretnénk az egyesület 
tagjai nevében megköszönni a sok-
sok munkát, amit a kezdetek óta 
tett értünk és a településért Kele-
men Viktorné. Valamint köszön-
jük a munkáját Fuchs Károly Úr-
nak.

 Továbbá tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a vezetőség változásával 
telefonos elérhetőségünk is meg-
változott! 06-70-346-5183

Bármilyen észrevétellel vagy se-
gítségkéréssel forduljanak 0-24 
órában hozzánk!

2016 a fiatal polgárőrök éve!
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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

Szabad-e kutyát láncon tartani?
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása értel-
mében 2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tar-
tani.

A rendelet módosítás hatására a média széles körben 
foglalkozott a témával, néha nem a valóságnak megfelelő 
információt eljuttatva az olvasókhoz, hallgatókhoz.

A konkrét válasz megadása előtt tisztázni kell, miért volt 
szükség a változtatásra.

Még ma is nagyon sok ebtartó csupán „jelző”-ként hasz-
nálja a kutyát egy szűk kennelbe zárva, vagy láncra kikötve. 
Egyetlen elvárása, hogy megvédje a portáját az illetéktele-
nektől, a rókától. Viszont tudjuk, hogy a kutya az az állatfaj, 
– a sok ezer éves együttlét következményeként –, amely a 
fajtársaival szemben is az ember társaságát választja.

A súlyos sérülésekkel járó kutyatámadások okozói zöm-
mel rosszul szocializált kutyák, nem volt lehetőségük az 
emberekkel megfelelő kapcsolat kialakítására.

Bárhogy is tartjuk az ebet, lényeges, hogy a kutyának 
biztosítani kell a gazdával együtt töltött időt, a közös sé-
tát, és a szabad mozgás lehetőségét!

A rendeletnek nem az volt a célja, hogy minden kutya 
azonnal lekerüljön a láncról, akkor is ha szocializáltsága, 
vagy környezete nem biztosítja biztonságos tartást, hanem 
az, hogy úgy tartsuk az állatot, hogy biztosítsuk a termé-
szetes viselkedésének lehetőségét, de ugyanakkor ne za-
varja szükségtelenül a lakóközösséget, ne veszélyeztesse az 
emberek testi épségét, és életét.

Tehát a hatályos jogszabály alapján nem az eb láncon, 
vagy futódróton tartása tilos, mivel a jogszabály az eb tar-
tós kikötését tiltotta meg, és nem az állat időszakos meg-
kötését.

Veszettség és a veszettség elleni védőoltás
A veszettség (rabies, lyssa) egy vírus okozta fertőző be-
tegség, ami agy- és gerincvelő gyulladást okoz melegvérű 
állatokban (madarakban, emlősökben) és emberekben. 
Veszettség ellen nem vakcinázott emberben (nagyon ritka 
kivételtől eltekintve) halálos kimenetelű betegség. A fertő-
zés leggyakoribb formájában a veszett állat harapás útján a 
sérült bőrfelületen keresztül a nyálával juttatja be a vírust 

a szervezetbe.
Ennek a fertőződési lehetőségnek a megakadályozása 

miatt hazánkban az ebek veszettség elleni oltása a harmin-
cas évek óta kötelező. Ma a jogszabályok szerint a tulaj-
donos köteles kutyáját a három hónapos kor elérésekor 30 
napon belül beoltatni, majd hat hónapon belül ismét, ezt 
követően pedig évente egyszer.

 Nagyon fontos a féregtelenítő készítmény beadása. Ez 
ugyan évente csak egyszer kötelező, de fontos közegészség-
ügyi jelentőségű, ugyanis kedvenceink „gilisztái” emberek-
ben is jelentkezhetnek, és ilyenkor elsősorban a gyerekek 
veszélyeztetettek.

Ebben az évben településeinken 
a következő időpontokban kerül sor 

az ebek összevezetett oltására:
Vasas/ volt tüzoltószertár előtt/:2015.04.11./hétfő/  

15:30-17:00
Somogy/volt mázsaház előtt/2015.04.12./kedd/:  

15:30-17:00
Hird alsóbolt: 2016.04.13./szerda/: 16:00-17:00
Hird gázcseretelep: 2016.04.14./csütörtök/: 16:00-17:00
Vasas/ volt tüzoltószertár előtt/ 2015.04.15./péntek/: 

16:00-17:00
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KoBeKo Hírek
„Egy a piszkos 12-ből: Jó szeren-
csével építjük a közösséget!” című 
pá lyázatunk hamarosan végéhez kö-
zeledik. Az utolsó előtti hónapban az 
alábbi tanácsadásokat és programokat 
kínáljuk, válogassanak kedvükre, il-
letve fogadják szeretettel a Mester-tár 
rendezvényünk élménybeszámolóját:

Mester-tár nap és Télűzés
Február 20-án tartottuk harmadik al-
kalommal a helyi mesterek, kézmű-
vesek kitelepülését, melyet most ösz-
szekötöttünk egy régi hagyományos 
télűző ünneppel a kiszebáb égetéssel. 
Nagy öröm számunkra, hogy egyre 
több helyi mester vesz részt ezeken 
a programokon. Idén már 13 árus 
portékáit csodálhattuk, kóstolhattuk, 

nézegethettük. A régi, rendszeres 
kiállítók, mint a csuhéjbáb készítő 
Zsalakó Anci néni, vagy a kerámia-
készítő Kovács István mellett most 
megkóstolhattuk Kraft Tünde külön-
böző ízesítésű sajtjait, és Kóta László 
hagyományos eljárással készült füs-
tölt termékeit is. De hogy ne csak az 
ízlelőbimbóinkat kényeztessük, lát-
hattuk a Belcat Bt. csodálatos növé-
nyeit, amelyek nem igényelnek gon-
dozást, egy eljárásnak köszönhetően 
hosszú ideig frissek, üdék maradnak, 
vagy Tóth Adél aprólékos munkával, 
hosszú órák alatt elkészített élethű 
gyöngy állatait. A felsorolásból nem 
maradhat ki a Gálosi András és Kati 
isteni kocsonyája és rétese, amit a bü-
fében lehetett megvásárolni. Hamar 
híre ment a finomságoknak, nem is 
maradt belőle egy sem. 

A szalmából készült, gondosan 
felöltöztetett Kiszebábot sötétedés-
kor máglyára tettük, mellétűztük a 

gondűző cédulákat és elégettük, re-
mélve, hogy ezzel elűzzük a bánatot 
és a telet, mert már nagyon várjuk a 
jó időt és a tavaszt. 

Mester-tár napunkat szeretnénk 
ezután is rendszeresen megtartani, 
örömmel vesszük új árusok, kézmű-
vesek, termelők jelentkezését. 

Közösségi Kert-ÉSZ
Március 9: A balkonnövények tar-
tása és ápolása
Mivel díszítsük ablakainkat, erké-
lyünket, teraszunkat, hogy tavasztól 
őszig folyamatosan gyönyörködhes-
sünk benne. 
Előadó: Czakó Anita, kertész
 
Tea- Ház gyermek és ifjúsági klub
A februári hónap a Tea- Házban a 
farsang jegyében telt. A gyerekekkel 
farsangi álarcokat készítettünk, amit 
nagy lelkesedéssel fogadtak. Feldí-
szítettük a termet a farsangi bulira, 
amit február 5.-én tartottunk, ami 
nagyon jó hangulatban telt. Első 
körben farsangi találós kérdések 
voltak majd bohócot készítettünk. 
A tombolán pedig plüss állatokat és 

könyveket lehetett nyerni. Farsangi 
fánkkal és teával kedveskedtünk a 
gyerekeknek, mindenki nagyon jól 
érezte magát. Valentin nap alkalmá-
val papírból szíveket készítettünk a 
gyerekekkel. Volt ismét szülinapo-
zás, amit finom házi csokoládétortá-
val ünnepeltünk meg. Kirándultunk 
is a Bóbita Bábszínházban, ahol a 
„Terülj, terülj asztalkám-at” néztük 
meg. Nagyon tetszett az előadás a 
gyerekeknek. A bábmúzeumba is 
körül nézhettünk. Nagyon sok szép 
élménnyel gazdagodtak a gyerekek 
ebben a hónapban is.
Időpont: kedd – péntek 16:00 – 19:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület Székhá-
za (7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)

Berze Ifjúsági Programok 
Február hónapban is sokan elláto-
gattak a Berze Ifjúsági klubba. Fo-
lyamatosan bővülünk és egyre több 
az érdeklődő a programok iránt is. 
Fő tevékenységünk a darts, amire a 
legtöbben járnak, mint gyakorlásra, 
mint versenyzésre! Március 19-én 
amatőr darts versenyt szervezünk, 
mely előtt vendégünk Bozsok Attila 
12 szeres válogatott játékos, egy kis 

előadással és különböző technikák 
bemutatásával készül. Az előadás 
16:00–kor, a verseny 18.00 –kor kez-
dődik. Sok szeretettel várunk min-
den érdeklődőt, és a hétköznapok-
ban is a sportolni vágyó ifjúságot, 
hisz egy kis sport mindig kell!
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 
(sport) és szerda 15:00 – 19:00 (if-
júsági klub)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 

Bozsok Attila
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Megelőzzük a bűnt! 
Hamarosan eljön az az időpont – 
sajnos már aggasztóan közel van –, 
amikor itt, az SHV hasábjain is be 
kell jelentenem, hogy időnk lejárt, a 
„P12” projektnek vége. Természete-
sen un. „utánkövetés” még lesz, te-
hát a megkezdett munka folytatását 
segítjük, ahogy tudjuk, de már nem 
rendszeresen.
Mit is tettünk most az utolsó idő-
szakban? Persze csak nagyon rövi-
den, utalásszerűen mondom:
•	 Prevenciós előadás az általános 

iskolában „Az internet veszélyei” 
címmel

•	 Előadás az Idősek Klubjában,
•	 A Vasasért Egyesület Szakmai Nap 

és Évzáróban való közreműködés
•	 A Hirdi és a Somogyi Polgárőr 

Egyesületekkel való közös mun-
ka részben az alapfokú oktatás és 
vizsga szervezésével, lebonyolí-
tásával, részben pedig a Vasutas 
Polgárőr Egyesülettel való együtt-
működés megszervezésében, a 
háttérmunka  segítésével.  

Még egy utolsó, tényleg figyelemre 
méltó gondolat a „Felmerült prob-

lémák és alkalmazott megoldások 
kérdéskörben”: 

Szakmai és emberi érdektelenség. 
Egyéni és csoportos beszélgetések. 
Feszültségoldás. Elgondolkodtatás. 
Mondom: elgondolkodtatás! Vajon 
sikerült? (Dr. Fűtő Mihály sk.)

Ügyfélkapu tanácsadásaink ke-
retében magánszemélyek számára 
igyekszünk minden problémára (pl. 
közszolgáltatás, költséghatékonyság, 
munkaügyi, jogi, pénzügyi, bizto-
sítási, életvezetési, háztartási, stb.) 
megoldást találni. 

A számítógépes tanácsadás foly-
tatódik, csütörtökönként 17:30-tól 
várjuk felváltva a kezdő és haladó cso-
portokat. Jelenlegi témák: fájlkezelés 
(másolás, törlés, áthelyezés), szöveg-
szerkesztés (Jegyzettömb, Word), kü-
lönböző adattárolók bemutatása (SD 
kártya, pendrive) és kezelése, vírusvé-
delem, Facebook, Youtube, Gmail be-
mutatása valamint a videó beszélge-
tések különböző programokkal való, 
használatának gyakorlati ismertetése. 
Kezdő csoportunk további három fő-
vel bővült, így az elmúlt időszakban 

ismertetett témák ismételten bemuta-
tásra kerülnek.

Civil-kapu tanácsadás 
Fenti tanácsadás „nagytestvére”, me-
lyet civil szervezetek, közösségek ve-
zetői számára biztosítunk. Témakö-
rök: pályázat, pénzügy, marketing, 
önkéntes, jog. Egyéni, illetve csopor-
tos formában is. 

Programjaink ingyenesen vehetők 
igénybe, többségük a Kossuth Műve-
lődési Házban valósulnak meg. Ettől 
eltérő helyszíneket jelöltük. Bármilyen 
kérdés, javaslat, jelölés 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 sze-
rencsével építjük a közösséget!” c. 
NCTA-2014-10761-C sz. pályázat az 
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 
támogatásával valósul meg. www.
norvegcivilalap.hu

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

Képrejtvény
A múlt havi képrejt-
vény helyes megfejtése: 
Pöttyös bál Vasason 
1954-ben. Nyertes: 
Gehring Ernőné, a 
nyereményét átveheti a 
patikában. E-havi talá-
lós kérdésünk, hol ké-
szült a felvétel és kik 
szerepelnek rajta? A megfejtéseket a szer kesz tőség címére 
kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búza-
kalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A he-
lyes megfejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki. 
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Kedves Partnereink!
A támogatásukat szeretnénk kérni.  

Mi, a Vasasért Egyesületnél évek óta dolgozunk azon, hogy településeinken 
Művelődési Házakat működtessünk, megtöltsük élettel és változatos  
programokat kínáljunk a pici babáktól, a gyerekeken és fiatalokon, 

a családokon át az idősekig mindenkinek érdeklődésének megfelelően. 
Hónapról hónapra önkéntesen szerkesztjük a Sok Hírünk Van havilapot, és biztosítjuk, hogy Somogy, 

Vasas, Hird valamennyi lakosának ingyenesen eljusson. 
Ha többet szeretnétek tudni rólunk, kattintsanak a www.kobeko.hu  és www.shvonline.hu 

weboldalainkra, vagy FaceBook oldalainkra.
Az elmúlt időszakban több millió forintot nyertünk el programjainkra, de mára már korlátozottak 

a pályázati lehetőségek, ezért munkánk folytatásában és fejlesztésében kérjük a segítségeteket!
Kérünk, támogassatok minket adótok 1%-val, illetve osszátok meg másokkal is ezt a lehetőséget!

Adószámunk: 18305434-1-02
Az alább megtalálják a felajánláshoz szükséges nyomtatványt! Köszönjük, hogy segítenek!
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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 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 bib-
liaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés min-
den vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 
- Március 13. Vasárnap 11.00
- Március 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird
Szombat (03.05.)
Vasárnap (03.06.)

–
–

–
11.30 Liturgia

–
8.30 Mise

Szombat (03.12.)
Vasárnap (03.13.)

–
11.30 Mise

16.00 Liturgia
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (03.19.)
Virágvasárnap
Vasárnap (03.20.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (03.26.)
Húsvét
Vasárnap (03.27.)

–

–

–

11.30 Mise

17.00 Mise

8.30 Liturgia

Szombat (04.02.)
Vasárnap (04.03.) 

16.00 Liturgia
–

–
11.30 Liturgia

–
8.30 Mise

Húsvét, ünnepi miserend
Somogy Vasas Hird

Március 24.
Nagycsütörtök

16.00 
Virrasztás

16.00 
Virrasztás

16.00 
Mise+Virrasztás

Március 25.  
Nagypéntek 
Március 26.
Nagyszombat

16.00 
Keresztút+ 

Passió
-

16.00 
Keresztút+ 

Passió
-

16.00 
Nagypénteki 

szertart.
17:00 Mise

Március 27. Húsvét – 11.30 Mise 8.30 Liturgia

Március 28. 
Húsvéthétfő 11.30 Mise – 8.30 Liturgia

Márciusi 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 felújítására szánt adomá-
nyokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 
390.000 Ft gyűlt össze. Így már elkezdődik 
a konkrét 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 szám-
lára továbbra is várjuk megtisztelő adomá-
nyukat. Egy alkotás elkészítésének realitá-
sa elérhető közelségbe került. A szavazás 
alapján a következő döntés született: a régi 
lezárt sírkertbe kerül az első kereszt.

A számlaszám: 
50300037-10604519

A modellt Ragács György készítette. 
Szakvéleményt Vanyúr István 

szobrászművész készíti el.

Spinning maraton
Tegnap (2016. 02. 27.) lezajlott a 
FittBike Spinning maraton amin Mi is 
részt vettünk! Csapatunk a KondiBike 
Power (Novák-Bársony Patrícia, Kneif 
Diána, Szücs Anikó és Vidák Zoltán) 6. 
helyen végzett, Páll István egyéniben a 

4. helyet hozta el! Gratulálok mindenki-
nek a szép küzdelemért! Köszönjük, 
hogy szurkoltatok nekünk esetleg ki is 
néztetek hozzánk, illetve külön köszö-
net a segítőknek: Novák Gábor, Kneif 
Adri, illetve Schmidt Nikolettnek a 
masszázsért! Bodor Attila

Indul a megye IV.
Véget ért a téli szünet a labdarúgó me-
gye IV. osztályban is, újra megtelik já-
tékosokkal és nézőkkel a parcsini foci-
pálya. A Vasasi Bányásznál már 
gőzerővel készülnek a listavezető, ed-
dig veretlen Márok elleni tavaszi rajtra 
Papp Tamás játékos-edző vezetésével, 
illetve új játékosokkal. A vasasiak célja 
egyértelműen az előrelépés lesz tavasz-
szal, amire minden esélyük meg is van, 
hiszen kemény edzésekkel és edzőmér-
kőzésekkel készültek a nyitányra.

A Bányász TC tizenegy forduló után a 
tizenegyedik helyen áll a megye IV.-
ben.

A márciusi program:
Március 13, 14:30: Mároki SE –  

Bányász TC
Március 20, 15:00: Bányász TC –  

Székelyszabar SE
Március 26, 15:00: Ivándárda SE –  

Bányász TC

Köszönjük a Csaba Szóda, a Vasasi 
Gyógyszertár és a Vali Bolt támogatását!

Sporthírek

h i t é l e t
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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!

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!

FRISSÍTŐ
MASSZÁZS

Pécs-Somogy, Somogy u. 39.
Bayerné Kovács Adrienn
Telefon: 06-20/33-27-433

Szeretettel várom minden kedves
vendégemet!

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

INGYEN SZÁLLÍTUNK
HÁZHOZ CSAK KEDDEN:
BÁBOLNAI ELŐNEVELT

CSIRKÉK RENDELHETŐK.
UNI BROJLER ÉS

CSIRKETÁP AKCIÓ!
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK,

VETŐMAGOK, MŰTRÁGYÁK, 
VIRÁG ÉS PALÁNTAFÖLDEK.

PB CSERE 3790.-FT
Hétfő-péntek: 8.00-16.00

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

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!

Nyitva tartás:  Hétfőtől – péntekig 6,00 – 18,00 
szombaton 7,00-12,00; vasárnap zárva.

Húsvéti akció! 03.10-től – 03. 28-ig
Fontányi borok 15% kedvezménnyel!

DOHÁNY ÁRU ÉS KELLÉKEI, ÉGETETT SZESZ, SÖR, BOR, KÁVÉ.
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