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A Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub a tanév ideje alatt az egye-
sület Székházában működik a Vasasi Általános Iskolától mind-
össze néhány percre, így a gyerekek könnyen megközelíthetik 
tanítás után. Heti 3 alsó tagozatos csoportnak azonban - az isko-
lával együttműködve - tanítási időben is kínálunk kézműves 
foglalkozásokat és szabadidős programokat. Nyitva tartásunk 
ezeken a napokon kibővül, de egyébként keddtől péntekig 16:00 
– 19:00 között várjuk a gyerekeket, fiatalokat. Emellett együtt-
működünk az iskola által szervezett nyári napközi táborban is.

A helyi igények megfelelően, a nyári szezon alatt a somogyi 
székhelyű Kossuth Művelődési Házunk és annak udvara 

nyújtja a sokféle szabadidős program és foglakozás helyszí-
nét. Bővített nyitva tartással, hétfőtől péntekig 8:00-16:00 
kínálunk programokat. Fontos megemlíteni, hogy - klubról 
révén szó – a nyári szünet alatt ilyenkor szokásos táboroktól 
eltérően, nem biztosítunk teljes ellátást, úgymint napi több-
szöri étkeztetés, költségtérítéses programok, stb. 

Ezzel ellentétben, munkaidőben vállaljuk a gyerekek sza-
badidő hasznos eltöltését, így azoknak a szülőknek is alterna-
tíva lehetünk, akik egyébként nem tudják megoldani a fel-
ügyeletet vagy megfizetni a sokszor méregdrága táborokat.  

Programrepertoárunk között szerepelnek a kézműves fog-
lalkozások, társasjáték, sport és mozgásos programlehetősé-
gek (pl. kosárlabda, tollas, csocsó, ping-pong, gólyaláb, teke, 
stb.), alkalmanként gyalog- és biciklitúrák, élménypedagógiai 
foglalkozások és egyéb színes programok.

Érdeklődni: Kossuth Művelődési Ház, Somogy Búzakalász 
u. 47., info@kobeko.hu, 72/337-838

Nagy Emese szakmai vezető

Berze Ifjúsági Klub
Június hónapban is sokan ellátogattak a Berze Ifjúsági 
Klubba. Folyamatos a darts, és mellette sokan jöttek foci 
EB mérkőzéseket is nézni. A hónapban is várunk minden 
érdeklődőt, mind dartsra, mind foci nézésre, EB döntő jú-
lius 10-én, az élő projektoros közvetítés 21 órakor kezdő-
dik a Berze Művelődési Házban. Valamint újra páros darts 
verseny lesz július 9-én 16 órai kezdettel, részletek a hely-
színen! Hétköznapokon is várjuk a sportolni vágyó ifjúsá-
got, hisz egy kis sport mindig kell!
Érdeklődni: Berze Művelődési Ház, Vasas Szövetkezet u. 

13., info@kobeko.hu, 72/337-838
Hering Gyula klubvezető

Ingyenes ifjúsági klub munkaidőben
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E-mail: neemethn@gmail.com
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Mester-tár 4.
Negyedik alkalommal rendezte meg a Vasasért Egyesület a he-
lyi kézművesek és termelők vásárát a Berek wakeboard és lo-
varda területén. Gyönyörű környezetben, erdőkkel, zöld me-
zőkkel körülvett tóparton állítottuk fel az asztalokat, hogy a 
látogatók kedvükre nézegethessék, kóstolgathassák az egyedi 
portékákat. A helyi termelők és kézművesek felkutatása az 
NCTA-2014-10761-C sz. „Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével 
építjük a közösséget!” c. pályázat keretében kezdődött még 
2014-ben. Azóta több mint 20 kistermelőt találtunk, akik a há-
rom település, Somogy-Vasas-Hird területén tevékenykednek.  

A tavaly megjelent Érték-tár és Mester-tár kiadványunk-
ban sokan szerepeltek közülük. Beszámolóik szerint, Ők azóta 
már nagy ismertségre tettek szert. 

Mester-tár napjainkat mindig összekötjük valamilyen kísé-
rő programmal. Most a Berek wakeboard és lovarda egy éves 
születésnapját ünnepeltük együtt a Lukács és Társa Kft.-vel, 
akik egyébként tavaly decemberben elnyerték a KoBeKo által 
hagyományteremtő jelleggel elindított, önzetlen vállalkozók-
nak szánt CsupaSzív vándoRkupát. 

A program keretében a kitelepülő mesterek mellett 
wakeboard bajnokok tartottak bemutatókat. 

Aki fontosnak tartja, hogy helyi termelő áruját vásárolja, 
igazán széles kínálatot találhat egy ilyen kitelepülésen. 
Több helyi egyesület is gazdálkodásba kezdett, így ők is kí-
nálnak már szörpöket, lekvárokat, fűszereket és egyéb, az 
egészséges életmódba beilleszthető termékeket. De nem 
csak étel–ital féleségek voltak vásárolhatók, hanem egyedi 
kézműves termékek is, mint pl. kések, kerámiák, könyvek, 
szőnyegek. 

A legközelebbi kitelepülés várhatóan szeptemberben a Bá-
nyásznapon lesz. Addig is várjuk azon helyiek jelentkezését, 
akik szeretnének részt venni és bemutatkozni az 5. Mester-
táron. 

Bővebb információ: Kossuth Művelődési Ház, Somogy Bú-
zakalász u. 47., info@kobeko.hu, 72/337-838

A KoBeKo csapata 

Útjára indult a Vándorzászló

Nemrég részt vettem az I. Országos Baba-mama klub találko-
zón, ahol egyik jól sikerült fotónkkal nyertünk egy gyermek-
születést hirdető vándorzászló csomagot, mely tartalma egy 
kék és egy rózsaszín zászló.

Ki gondolkodott már azon, miért van az, hogy ha valaki 
végleg eltávozik közülünk, tiszteletére fekete zászlót tűzünk 
ki, viszont ha egy kisbaba érkezik közénk, őt nem köszöntjük 
zászlóval, pedig milyen nagy öröm és milyen nagy várakozás 

tölti el még a szomszédokat, távolabbi ismerősöket is, ha tu-
domásukra jut, hogy gyermekáldás várható a környéken. 

Régen hagyomány volt, hogy kisbabás otthonokat a kör-
nyéken lakók néhány hétig segítették a szülés után, a zászló 
célja ezt a szokást is újjáéleszteni.

Országos szintű és reményeink szerint hagyományteremtő 
kezdeményezést indított útjára a Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom melynek keretében a csatlakozó önkor-
mányzatok, közintézmények, otthonok és magánházak egy-
aránt zászlót tűznek ki épületeikre, ha újszülött érkezik közéjük.

A zászló első ideiglenes tulajdonosai Somogyban élnek és a 
szülőkön, nagyszülőkön kívül már egy másfél éves lányka is 
várta a kistestvér megérkezését. Az anyuka a kislánnyal ősz 
óta jár a Baba-mama klubba. 

Aki szeretné. hogy gyermeke születését vándorzászló hir-
desse, jelezze a védőnőnek vagy hívja a következő telefonszá-
mot: 72/337-838 Szeretnénk, ha a zászló mindig úton lenne és 
Somogy, Vasas, Hird területén mindig máshol bukkanna fel a 
kék vagy rózsaszínű lobogó.

Érdeklődni: Kossuth Művelődési Ház, Somogy Búzakalász u. 
47., info@kobeko.hu, 72/337-838

Tóthné Dobos Éva Baba-mama klubvezető
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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

Beérett 
a gyümölcs

Úgy érzem mindent megtettem, még 
sem sikerült előrelépést találni az eltelt 
években a közmunkásaink telephelyé-
nek felújítása, bővítése ügyében. De 
most sikerülni fog sok éves adóságomat 
törleszteni, mondhatnám beérett a gyü-
mölcs. 

A közmunkásaink jelenlegi telephelye, 
mint ismert, a Legény utcai barakképület-
ben van. Az itteni körülményeket talán 
úgy jellemezném, hogy méltatlan azok-
hoz a szorgos emberekhez, akik a telepü-
léseink közterületeit igyekeznek rendben 
tartani és a kötelezően rájuk rótt feladato-
kon kívül számos problémát megoldanak 
a lakosság megelégedésére. Az épület be-
ázik, dohos, nincs bevezetve a víz, a csa-
torna, nincs WC, nincs megfelelő melege-
dési, étkezési, tisztálkodási, öltözési 
lehetőség, az épület befogadó képessége is 
igen szerény, az adminisztrációs felada-

tok elvégzése is szinte lehetetlen. Évek óta 
kerestem annak lehetőségét, hogy ezeken 
a körülményeken változtatni tudjunk. Az 
épület kincstári tulajdon és a Pécsi Tudo-
mányegyetem kezelésében áll. Bekerült 
egy értékesítésre váró ingatlancsomagba, 
és azt sikerült elérni az önkormányzatnál, 
hogy ha a számunkra kedvező döntés 
megszületik, az önkormányzat ingyene-
sen a tulajdonába is venné. Már tervek is 
készültek a bővítésre, felújításra. Évek óta 
nem született meg a szükséges állami 
döntés. A felújítása, bővítése csak ezek 
után kezdődhetett volna meg, amelynek 
fedezete is kérdéses volt.

Egy jobb megoldást találtunk: sikerült 
elérni, hogy az önkormányzat megvásá-
rolja a Szövetkezet u. 5. alatti eladó családi 
házat és ebben a kétszintes lakóházban 
már minden szükséges funkció rendelke-
zésre fog állni. Az épület télen is jól meg-
közelíthető, nagy telekkel és melléképüle-
tekkel is rendelkezik, jó állapotban van, és 
közel van a később raktárként használható 
Legény utcai épülethez. 

Az adás-vételi szerződés megkötte-
tett, várhatóan a közmunkások szept-
emberre birtokba vehetik az épületet.

Az épületben minimális ráfordítá-
sokkal kialakíthatóak lesznek azok a 
helyiségek, amelyek minden bizonnyal 
minden igényüket ki fogják elégíteni és 
végre emberi körülményeket tudtunk 
teremteni a helyi munkásainknak.

A felröppenő rémhírekkel ellentét-
ben szeretném közölni a környék lakói-
val, hogy az épületben és a hozzá tartozó 
telken semmi olyan tevékenység nem 
fog folyni, ami a nyugalmukat megza-
varná. 

Huba Csaba

Közfoglalkoztatottak 
kedvezményes bérlete

Még tavaly év végén döntött a pécsi közgyűlés, hogy a város cégénél (Vá-
rosfejlesztési nonprofit Kft.) dolgozó közmunkások kedvezményes bér-
letet vehetnek. Akkor jeleztem a közlekedési cég felé, hogy nem csak a 
városi cégnél, hanem sok civil szervezetnél, így a Vasasért Egyesületnél is 
dolgoznak közmunkások, és ők elesnek ettől az 50 %-os kedvezménytől. 
Akkor nem sikerült, de most a múlt héten azt az örömteli hírt kaptuk, 
hogy valamennyi szervezetnél dolgozó közmunkás Pécsett 3.300 Ft-os 
áron vehet 30 napos bérletet. A részletekről az igénylés feltételeiről aláb-
bi linkeken találnak bővebb információt:
http://mobilitas.biokom.hu/ertekcikk/kozfoglalkoztatott_berlet
http://mobilitas.biokom.hu/ertekcikk/kozfogl_igazolvany
http://mobilitas.biokom.hu/dijszabas
Felvilágosítás kérhető: Ferk Patricia, értékesítési- és kontrolling veze-
tő, +36 20 9327 161; BIOKOM Nonprofit Kft.; 7632 Pécs, Siklósi út 
52.; Postafiók: 7601 Pécs, Pf.: 176, Tel.: 72/502-100, Fax: 72/805-333; 
E-mail: biokom@biokom.hu; Web: www.biokom.hu

Berényi Zoltán, Vasasért Egyesület elnök

Vasasi füstölő
Szerintem ma már Magyarországon elég kevés 
a Füstölő van, vagy ha van, nem minden nap 
lehet vele találkozni. Ezért szeretném megcsi-
nálni, ehhez bármilyen segítséget örömmel 
fogadnék.  A mai fiataloknak ez már csak a 
történelem az időseknek meg a múlt.

Nekem az az álmom, hogy ez valóra váljon, 
hogy felújítsák, felújítsuk a Füstölőt.

Álmom megvalósításáért eddig is mindent 
megtettem és a jövőben is küzdeni fogok akkor 
is, ha nem sikerül. (Remélem sikerülni fog!)

(Írta: 
Tóth Ádám 

13 éves 
0630/865-8925)
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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 digi-
talizálása, 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

Ami az értéktárból kimaradt....
Tisztelt Olvasók!
Sok köszönetet és elismerést kapott szerkesztőségünk a múlt hónapban megjelent Értéktár miatt, de értek jogos 
kritikák is. Főleg amiatt, mert néhány fontos épület, civil szervezet, esemény nem került be. Kár, hogy ezeket az 
igényeket nem a kérdőíveken, vagy a személyes megkeresések alkalmával jelezték, így az a lehetőség maradt, 
hogy az újságban vegyük sorra őket rövid ismertetéssel.

Először két templom épületet illik megemlíteni, ezek viszonylag újak, talán ezért nem kerültek még bele úgy 
a köztudatba, mint a régebbiek.

Taar Ilona

evangélikus templom Vasason, Bethlen u. 

Tervezője Sándy Gyula, az alapkő letétele 1950.09.08-
án volt. Az altemplom 1952-ben, a felső templom 
1959-ben készült el. A templomszentelés 1963.09.08-
án volt. Teljes egészében a hívek adományaiból épült 
fel, 1949-53-ig gyűltek az adakozások. Legtöbben 10-
20 Ft-ot adományoztak, de például a vasasi Lovász 
család 200 Ft-tal járult a költségekhez. Vasas, Somogy 
hívein kívül Maráza, Geresdlak és Hosszúhetény, Er-
zsébet, Szellő evangélikus lakói is adakoztak. A  temp-
lomszentelő istentiszteleten Missura Tibor szolgált,a 
gyülekezet 53 tagot számlált Sajnos a mai létszám en-
nek töredéke, de két hetente, és a nagy egyházi ünne-
peken így is mindig tartanak istentiszteletet.

református templom Hirden, Hirdi út.

1996-ban vásárolta a református egyházközség a te-
lek egyik felét,1999-ben egy svájci testvérgyülekezet 
segítségével a másik részt. Az építkezés 2001-ben 
kezdődött, és sok önkéntes munka és sok más fel-
ajánlás segítségével 2007-re fejeződött be. A temp-
lomszentelő istentisztelet 2007. szeptember 15-én 
volt,  Bogárdi Szabó István püspök úr szolgálatával. 
A gyülekezet létszáma akkor    fő volt, azóta szapo-
rodott. Minden vasárnap istentisztelet van, minden 
második héten gyermekfoglakozás, nyaranta hittan-
táborok. Az emeleti szobákban vendégek, diákcso-
portok elszállásolására is van lehetőség maximum 
20 főig.
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A Pécs-Somogyi Baptista Gyüle-
kezet ebben az évben ünnepelte 
fennállásának 100 éves jubileumát. 
100 év hosszú idő, egy változó vi-
lágban. Egy közösség életében kü-
lönösen, mikor annyiféle hatásnak 
van kitéve. 100 év alatt közösségek 
szűnnek, mások indulnak. Gyüle-
kezetünk ez idő alatt folyamato-
san növekedett. Nem viselte meg 
az elköltözések időszaka, a mun-
kahelyek megszűnése, a kiörege-
dés sem volt rá hatással. Az elsők 
leszármazottai közül már nagyon 
kevesen vannak közöttünk, de jöt-
tek új családok, születtek gyerekek 
és ennek folytán szaporodott a kö-
zösség.

A kezdetekre emlékezve Kovács 
József nevét említjük meg, aki csa-
ládjával Tatabányáról Somogyra 
költözött. Ő már hívő emberként 
került ide, majd megosztotta hitét 
ismerőseivel, rokonságával. Így 
történt, hogy 1911 októberében 7 
főt merítet be Haffner István pé-
csi baptista prédikátor a Somogy 
patak vizébe (Pajtás utca végé-
nél), majd hamarosan újabb négy 
következett. Az itteni lakosság kí-
váncsian szemlélte a kis gyülekezet 
életét, amely más volt, mint amit 
ő megszokott. Közösségi életük-
nek családias légköre vonzotta az 
embereket. Életük más volt, meg-
bízható, szorgalmas embereknek 
ismerték meg őket. 

Az első időszakban Kovács János 
házánál gyűltek össze a Sas utcá-
ban. Azonban ez a hely hamarosan 
kicsi lett. Így történt, hogy 1918-
ban megvették a Csap utcai ingat-
lant imaház és lelkészlakás céljára. 
A gyülekezet ekkor szépen növe-
kedett létszámban, de nagyon sok 
volt a gyerek is a családokban. 

A somogyi gyülekezet a kezde-
tektől fogva magyar nyelvű gyü-
lekezet volt. Bár volt baptista gyü-
lekezet már ekkor a megyében, de 
azok német nyelvűek voltak. 1923-
ban hívott a gyülekezet először lel-
kipásztort Kenyő István személyé-
ben. Fennállása alatt újabb és újabb 
lelkészek követték egymást, a száz 
év alatt összesen 12. 

Időrendben a következők: 
1. Haffner István - ?
2. Kenyő István – 1923-1932.
3. Sárkány Zoltán – 1937-1939.
4. Laub János – 1946-1956.
5. Tóth Kálmán – 1956-1959.
6. Nagy Ferenc – 1961-1966.
7. Megyeri Lajos – 1967-1972.
8. Révész József – 1972-1976.
9. Zentai László – 1977-1991.

10. Tenkely Béla – 1991-2000.
11. Füstös Gyula – 2000-2008.
12. Tóth Zoltán – 2009- 2014
13. Hajnal Zoltán – 2016 - 

Az évek folyamán sok vihart kellett 
a gyülekezetnek is átélnie, de lét-
számában nem csökkent. 

1979-ben nagy munkába kezdett 
a gyülekezet, amikor a régi imahá-
zat elbontotta és helyette újat, mo-
dernt, a kornak megfelelőt épített. 
Ennek átadása 1981. május 29-én 
történt.

Az idő teltével azonban szük-
séges volt az újabb felújítás. Így 
a közösség 2006 és 2011 között 
hatalmas beruházással felújította 
imaházát, lelkészlakását nagyrészt 
önerőből, illetve sok egyéb adako-
zó adományából. 

 Az elmúlt években a gyü-
lekezet tovább bővítette területét. 
Mivel imaházunk egy keskeny kis 
mellékutcában helyezkedik el, a 
mai utazási feltételeink sok jármű-
vével a forgalmat akadályoztuk. 
Ezt a szükséget látva a szemben 
lévő telket megvásárolta és parko-
lót alakított ki a gyülekezet. Régóta 
szerettük volna ezt a megoldást, 
de csak most nyílt erre lehetőség. 
Örülünk, hogy így, immár egy 
szépen elrendezett környezetben 
várhatjuk az oda érkezőket, és jö-
hetünk össze imaházunkban Isten 
nevét dicsérni. 

Alkalmainkra várunk minden 
kedves érdeklődőt!

A gyülekezet nevében:
Tóth Zoltán

Baptista lelkipásztor

A PÉCS-SOMOGYI BAPTISTA 
gyülekezet és imaház története

„…mert házam imádság házának hivatik minden népek számára…” 
Ézsaiás 56:7
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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 va-
sárnap 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
– Július 10. Vasárnap 11.00
– Július 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (07.02.)

Vasárnap (07.03.)

–

11.30 mise

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (07.09.)

Vasárnap (07.10.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.16.)

Vasárnap (07.17.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.23.)

Vasárnap (07.24.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.30.)

Vasárnap (07.31.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Júliusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi 
lezárt sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújítá-
sára szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Ragács György keramikussal a szerződést megkötöt-
tük a munkára és az előleget átvette. A kereszt elké-

szülése várhatóan az őszre valósul meg. A Mecsek 
Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk meg-
tisztelő adományukat. A további fejleményekről tájé-
koztatást adunk újságunk hasábjain!

a számlaszám: 50300037-10604519

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, SOMOGY: 0-24-ig, 70/342-1887
VASAS: 0-24-ig, 30/641-2750;   HIRD: 0-24-ig, 30/621-8314

Recept
Gombapástétom

Hozzávalók: 25 dkg friss erdei gomba (vargánya, róka-
gomba), 10 dkg vaj, 1 hagyma, 2 cikk fokhagyma, 1 
marék petrezselyemzöld apróra vágva, 1 teáskanál 
frissen facsart citromlé, só, bors, kakukkfű.

Elkészítés: A gombát megmossuk, szeletekre vágjuk. 
A két féle hagymát meghámozzuk, és apróra vágjuk. 5 
dkg vajon a hagymákat megfonnyasztjuk, hozzáadjuk 
a gombát, fűszerezzük sóval, borssal és kakukkfűvel 
majd összepároljuk. Addig pároljuk, amíg a leve elfő. 
Ezután turmixgépbe rakjuk, hozzáadjuk a maradék va-
jat, a petrezselyemzöldet, kevés citromlevet és pépesít-
jük. Hűtőben kihűtjük, majd pirítósra kenve tálaljuk.

FrISS ZÖLDSÉGeKKeL, PaLÁNTÁKKaL VÁrJUK
rÉGI ÉS ÚJ VÁSÁrLÓINKaT a KOBeKOBaN!

A Kossuth Műv. Házban jelenleg kapható szezonális zöld-
ségek: borsó, retek, újhagyma, spenót, saláta. 

Palánták: kelbimbó, paprika, káposzta,
kelkáposzta, karalábé, zeller.

Kóstolja meg házi bodzaszörpünket is
és vigyen egy üveggel. 

h I t É L e t

Palánták: kelbimbó, paprika, káposzta,

Kóstolja meg házi bodzaszörpünket is
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Sporthírek

Jó szereplés a K&H félmaraton váltón
Szerkesztőségünk idén két csapattal nevezeztt be a budapesti 
félmaratoni váltó futásra, szokás szerint a média kategóriá-
ban indultunk. Kellemes időben, jó pályán lehetett futni, így 
az eredményekre sem lehet panasz. A Férfi csapat Papp Fe-
renc-Berényi Zoltán-Schneider Pál összeállításban 1.43.33. 
alatt tette meg a 21 kilométert, így a 6. helyen végeztek, az 
abszolút versenyben pedig 169  csapat közül a 16  helyen. A 
nők Borbás Adrienn-Taar Ilona-Taar Éva 1.49.26-ot futottak, 
ez a média kategóriában 2. helyet ért, így ismét felállhattunk 
a dobogóra. Papp Feri és Borbás Adri egyéniben is lefutotta a 
félmaratont, Adri a nők között 16. lett 682 induló közül! Gra-
tulálunk neki, reméljük, jövőre is ott lehetünk!

Taar Ilona

Somogyi gyerekek sikerei a városi futball kupákon
Szép eredményeket értek el a somogyi általános iskola 
diákjai a tavaszi foci kupákon. A Jurisics Kupa ezüst 
érmét szerezték meg, egy másikon bronzérmesek let-
tek, és a   Testvérvárosok terei iskolai  kupát megnyer-
ték.

A képen Varga Martin, Schmidt Gábor, Németh Nor-
bert, Kovács Milán, Nyírő Erik, Vókó Tamás (edző) 
Hénel Gábor és Gergő Nikolasz. Mindnyájuknak gra-
tulálunk!

A vasasi és a somogyi iskola közös kispályás focicsapa-
ta három labdarúgó tornán is sikeresen szerepelt a ta-
vaszi idényben. Korom Norbert két tornán is elnyerte 
a legjobb kapusnak járó díjat. 

2016. május 20. Somogy kupa, I. hely
2016. május 26.. TVT focikupa,  III. hely
2016. június 9. Jurisics focikupa, II. hely

Misleny-kupa
Idén ismét meghívták az Kozármislenyiek a Somogyi 
aztaliteniszezőket az évadzáró Asztalitenisz  Misleny-kupára, 
melyen öt városi- és megyei- elsőosztályú csapat vett részt. 
A színvonalas mérkőzéseken végül a somogyiak voltak a leg 
sikeressebbek. Férfi egyéniben az első helyezést Mayer Ta-
más, a vigasz ág első helyezését Baumann Rudolf, a páros első 
helyezését Papp Károly–Bocz József, a páros ezüst kupáját 
pedig a Baumann–Mayer páros nyerte meg.

Bocz József

A csapat tagjai: 
Bencze Erik
Gergő Nikolász
Hénel Gábor
Keszler Gergő
Korom Norbert

Kovács Milán
Németh Norbert
Nyírő Erik
Orsós Levente
Schmidt Gábor
Varga Martin
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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: Sz. K. Stúdió kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3-5

Felelős vezető:  Pilláry Gábor

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: 1400Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg,
Akácméz: 2000Ft/kg,

Repceméz: 1500 Ft
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

FrISSÍTŐ 
MaSSZÁZS

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

Az első alkalommal 30 perces 
hát maszázs csak 900 Ft!

Kutyakozmetika 
Pécs – Somogy, Búzakalász u. 4. (Volt videotéka)

– Fürdetés, karom vágás; 
– Nyírás, trimmelés; 

Barbély Júlia: 06-20/310 - 2516
Minden kutyust várok szeretettel!

„Személyi kölcsön”
Kedvező feltételekkel

– Kölcsön összege: maximum 1.000.000,-Ft
– a hitel lejáratáig a jövedelem, nyugellátás lakossági 

folyószámlára érkezése
– az elfogadható jövedelem egyedüli adós esetén minimum 

nettó 68.775,-Ft, adóstárs bevonásával minimum nettó 
110.000,-Ft/ háztartás

– Futamidő: maximum 5 év
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok tartalmazzák!

MECSEK TAKARÉK SZÖVETKEZET
7691, Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. Tel.: 72/337-434 
7693, Pécs-Hird, Zengő u. 49. Tel.: 72/337-310

„Személyi kölcsön”
Kedvező feltételekkel

– Kölcsön összege: maximum 1.000.000,-Ft
– a hitel lejáratáig a jövedelem, nyugellátás lakossági 

folyószámlára érkezése
– az elfogadható jövedelem egyedüli adós esetén minimum 

nettó 68.775,-Ft, adóstárs bevonásával minimum nettó 
110.000,-Ft/ háztartás

– Futamidő: maximum 5 év
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok tartalmazzák!

MECSEK TAKARÉK SZÖVETKEZET
7691, Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. Tel.: 72/337-434 
7693, Pécs-Hird, Zengő u. 49. Tel.: 72/337-310
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