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f o G A d Ó Ó r A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2016. november 14-én (hétfőn)
FOGADÓÓRÁRA

várJa az ÉrDeKlŐDŐKet:
Hirden 1600  órától 1700  óráig  a Harangláb utcai 

faluházban,
Somogyban 1715  órától 1815  óráig a Település-

részi Testület irodájában (Búzakalász u. 3.),
és Vasason 1830  órától 1930  óráig 

a Berze Nagy János művelődési házban.

MEGHÍVÓ
A Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 

Egyesület a Pécs-somogyi Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezettel és a Pécs-somogyi
Bányász Nyugdíjas Klubbal karöltve

Szent Borbála napi megemlékezést tart.
Időpont: 2016. december 3. 15 óra

Helyszín: a Füstölő mellett lévő bányász 
emlékkő, rossz idő esetén a Kodály Zoltán 

Művelődési Házban lévő Bányászati Múzeum
Ünnepi köszöntőt mond Pavlicsek Géza Úr,

a Pécs-somogyi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 
elnöke, emlékműsort ad a Pécs-somogyi Kulturális

és Környezetvédelmi Egyesület irodalmi
és honismereti köre.

Szeretettel várunk mindenkit! 

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

a 2016. november 19-én a 17 órakor kezdődő 

JÓTÉKONYSÁGI DaLeSTre, 
a Berze János Művelődési Házba.

a dalest fellépői: a komlói HIM-Singers énekegyüt-
tes, bordalokkal; a Berze János Népdalkar, népdalok-
kal; Czimmermann László és felesége Sztraka Tímea, 
népszerű duettekkel; az Igrice citeraegyüttes, nép-
dalokkal, a Bányászszív dalcsapat, bányász dalokkal 
lép fel, ezen kívül szerepelnek a Ciszterci Nevelési 
Központ diákjai is. Belépődíj nincs. Önkéntes fel-
ajánlásukat a kitett urnába tehetik, melynek teljes 
bevételét, egy súlyos műtéten átesett somogyi, kis-
fiú felépülésének anyagi támogatására ajánljuk fel.

Bányászszív dalcsapat, Vasasért Egyesület, PSKKE

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2016. november 21-én tartja az 
idei év utolsó, immár hagyományos záró közgyűlését, 
amelyre jelen soraimmal tisztelettel hívom meg az 
egyesület tagjait.
Ideje: 2016. november 21.  hétfőn 1700-kor
Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti egyesületi Ház
Tervezett napirend:

1. 2016-os évről rövid áttekintés (pénzügyi, szak-
mai)

2. 2017-es tervek, lehetőségek, 5letek
3. Új belépők felvétele, egyebek
4. Szokásos karácsonyi ajándékozás, és kötetlen be-

szélgetés egy kis kv-tea-pogi-süti mellett

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem 
befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán s.k.
Vasasért Egyesület

elnök

M E G H Í V Ó
A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2016.12.03-án Szent 
Borbála napi ünnepséget tart, a Berze Nagy János Mű-
velődési házban 13-órától. Ünnepi műsort 
a vasasi általános iskola bányamanói adják. 
Felkészítő tanáruk: Majoros Istvánné Gizike.

Szervező a Vasasi Szent Borbála Egyesület

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA  •  2016. NOVEMBER • X. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

www.shvonline.hu

ok
o m o g y asa s

írünk anS VH VHS ird



2  2016. novemberSok Hírünk Van

Önkormányzati hírek
A Hirdi út, továbbá a vasasi és a hirdi óvodák felújításán 
kívül további jelentős felújítási beruházások várhatóak a 
településeinken. 

Mint azt még 2014-ben tartott lakossági fórum keretében 
ismertettem, a PÉCS 2020 elnevezésű, hat éves fejlesztési 
program során jelentős pályázati forrásokkal számolhat a 
város. Ennek a nagy projektnek az előrehaladásáról a sajtó 
folyamatosan tájékoztatást ad, de a településeinket érintő 
fejlesztésekről, felújításokról igyekszem beszámolni a helyi 
újság hasábjain is.

Az október 27-i Közgyűlés utólagosan hagyta jóvá azt a 
már szeptember 30-i határidőig benyújtott „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázatot, 
amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei jogú 
városok önkormányzatai számára írt ki. A projekt az 
egészségügyi alapellátórendszer eredményességének és ha-
tékonyságának javítását szolgálja.

A településeink szinte valamennyi orvosi rendelője be-
került a pályázatba:

Vasas, B utca 1.:
Háziorvosi és fogászati orvosi rendelők átalakítása, kor-
szerűsítése (Dr. Csontos Márta és a Dr. Horváth Zsolt 
körzete). 

Somogy, Mázsaház utca 25.: 
A pályázat eredményeként a Mázsaház utca 25.-ben új, 
korszerű rendelő kerül kialakításra a meglévő épület át-
alakításával, melyben helyet kapnak a gyermekorvosi 
rendelők (Dr. Támuly Éva és Dr. Papp Eszter körzete) és 
ezen a helyszínen kerül kialakításra a jelenleg Somogy 
utca 19.-ben lévő háziorvosi rendelő is (Dr. Princz János 
körzete). 

Hird, Pázsit utca 6:
Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése 
(Dr. Feledi József körzete)

Hird, Zengő utca 49/A:
A hirdi óvoda területén új gyermekorvosi rendelő kerül 
kialakításra (Dr. Papp Eszter körzete)

A meglévő épületekre elkészítik az engedélyezési és kiviteli 
terveket, az átalakítás során teljes külső és belső korszerűsí-
tést, energetikai fejlesztést és akadálymentesítést tartalmaz 
a program. A házi és gyermekorvosi praxisok helyiségeinek 
kialakítása mellett a közös használatú helyiségek – folyosó, 
vizesblokkok, WC, raktárak – kialakítása is megtörténik a 
projektben. A helyiségek kialakításánál a falburkolatok és a 
padló burkolatok is teljes körű átalakításon esnek át. A prog-
ram keretében az épületek teljes energetikai korszerűsítése 
is megvalósításra kerül. Az energetikai felújítás keretén belül 
valamennyi épülethatároló szerkezet korszerűsítésére, a kül-
ső nyílászárók új fa, vagy műanyag ajtókra, ablakokra törté-
nő cseréjére, a fűtés és a használati meleg vízellátás illetve a 
belső világítás korszerűsítésére is sor kerül. A tervezés során 
a napkollektorok és napelemek telepítésének lehetőségét és 

szükségességét is megvizsgálják. A teljes épület fűtési, hűté-
si és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésére, a 
teljes vezetékhálózat cseréjére is sor kerül. Az épületekben a 
radiátorok cseréje is szükséges, melyeket egyenként, „vandál 
biztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóra fognak kiala-
kítva. Az épületeken belüli fűtőköri szakaszolás megvalósí-
tásra is sor kerül.

A városi teljes projekt költségvetése bruttó 677 millió 
forint, melynek támogatási intenzitása 100%, vagyis a vá-
rosnak nem szükséges önerőt biztosítania.

Itt szeretném kiemelni, hogy a városban összesen 7 or-
vosi rendelő fog megújulni és ebből 4 a településeinket 
érinti.

Az ütemezésről annyit lehet tudni, hogy a tervezési mun-
kák várhatóan 2017 első félévében készülnek el, amely alap-
ján kerül lefolytatásra a kivitelezési közbeszerzési eljárás. A 
kivitelezési munkák várhatóan 2018 őszén fejeződnek be.

Egyre barátságosabb képet mutat a közmunkások új, Szö-
vetkezet utcai telephelye. A vegetációs időszak végéhez kö-
zeledve egyre több időt tudnak szánni a dolgozók a telep-
hely végleges kialakítására. A közterületeken kivágott fák, 
ágak begyűjtése, összevágása megtörtént, ezáltal rendelke-
zésre áll az épület téli fűtéséhez a tüzelőanyag. Az épület 
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Átadásra került a Kossuth Pihenő

A Vasasért Egyesület gondozásában működő Kossuth Mű-
velődési Ház udvarán önkormányzati támogatás által elké-
szült közösségi tér átadására került sor október 22-én. 
A szalagot Dr. Őri László Pécs alpolgármestere vágta át 
néhány méltató mondat kíséretében. Elmondta, hogy Va-
sason, Somogyban és Hirden folyamatosan zajlanak a fej-

lesztések.  A városrészben remekül működő közösségek 
működnek, remek közösségi vezetők vannak. A kisebb, 
közösségépítő fejlesztések legalább olyan fontosak, mint a 
több milliós beruházások.

A közösségi téren a munkatársak által készült padok ke-
rültek ki, homokozó és hinta várja a gyerekeket, növények 
kiültetésére került sor, de a csinosítás folytatódik, még 
több, az ide látogatók kényelmét szolgáló kültéri szabad-
idős elemet fogunk kihelyezni. 

Az ünnepségen a helyi lakosok közül leginkább a spor-
tolók és mozgást kedvelők vettek részt, hiszen a művelődé-
si házban igen nagy sportélet zajlik. Ebből az alkalomból ki 
lehetett ingyenesen próbálni a helyben elérhető sportlehe-
tőségeket, sokan éltek is a lehetőséggel.

Ahhoz, hogy ez a tér elkészülhessen, saját munkatársain-
kon (Gálos András, Hering Gyula, Mihalovics Mónika, 
Musztács József, Orsós Flóra, Sántavy Péter, Somogyi Kla-
udia, Tóthné Dobos Éva) túl több helyi vállalkozó nyújtott 
segítséget. Ezúton is hálásan köszönjük nekik:
• Hering Ferenc gépek és alapanyagok biztosítása
• Kis Bocz Levente növényválasztási szaktanácsokért
• Lukács és Tsa. Kft. kert tereprendezéséhez földszállítás
• Nagy József asztalos – és ácsmunkákban nyújtott szak-

tanácsokért
• Nagy Róbert bádogos munkák elvégzése
• Profi Faiskola Kft. növénynevelési szaktanácsokért
• Ragácskerámia az egyedi házszám tálba elkészítése

Továbbra is szeretettel várjuk régi és új látogatóinkat 
megújult udvarunkba.

Tóthné Dobos Éva

hátsó bejárata előtt elkészült egy  cementlapokból épített 
kis  tér. Az épületben is végeztek kisebb átalakításokat, és az 
összes helyiséget kifestették. Lassan helyükre kerülnek azok 
a használt, ám de nagyon jó állapotú bútorok, amelyeket a 
Biokom bocsátott a közmunkásaink részére.  A képviselői 
keretemből egyszeri 200 eFt-os támogatással próbáltam az 
épület belakását elősegíteni. Vásároltak hét garnitúra „sör 
asztal-pad” készletet, melyet a településeink közösségi ren-
dezvényein is lehet majd használni. Az alsó szinten kerültek 
kialakításra azok a helyiségek, amelyekben a szerszámokat, 
gépeket, a traktort, a fűnyíró traktort tudják tárolni, továb-
bá ezen a szinten került kialakításra egy étkezésre alkalmas, 
felszerelt konyha és a raktár helyiségek. A felső szinten szo-
ciális, iroda és tárgyaló helyiségek kerültek kialakításra. 
Még terveznek kisebb átalakításokat, de már elmondható, 
hogy az épületet mindenki megelégedésére sikerült haszná-
latba venni.

A somogyi templom előtti téren október 22-én avatta fel 
Dr. Őri László, Pécs város alpolgármestere és Pető Sándor, 
az 56-osok Szövetségének Baranya megyei elnöke az 1956-

os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 
készített gránit emlékoszlopot, amelyet a Pécs-somogyi 
áldozatok emlékére, tiszteletére  állítottak. Az emlékmű 
felállítása részben közadakozásból történt és ehhez Dr. Pá-
va Zsolt polgármester 100 eFt, Dr. Őri László alpolgármes-
ter és Tihanyvári Dóra képviselő asszony 50-50 eFt és Hu-
ba Csaba képviselő 250 eFt támogatást nyújtott. 

A Pécs M. J. Város Önkormányzata  október 23-án az ’56-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 
ünnepi közgyűlést tartott. Az ünnepségen 26 elismerő ok-
levél és emlékérem, továbbá a Szabadság díj átadásával 
tüntették ki azokat a pécsi polgárokat, akik az ’56-os ese-
mények aktív résztvevői voltak. Elismerő oklevelet és em-
lékérmet kapott többek között Ábel György és Czukor An-
tal. Tisztelettel és elismeréssel gratulálunk a 
kitüntetetteknek. 

Az ünnepségnek más somogyi vonatkozása is volt. Az 
emlékérmeket és a Szabadság díj szoboralakját a Somogy-
ban élő Trischler Ferenc szobrászművész készítette.

Huba Csaba
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„Futás októberből”

Először is szeretnék bemutatkozni, Adrián Dorottya 
vagyok és a KOBEKO új munkatársaként személyesen 
is találkozhatunk a Kossuth Művelődési Házban, vala-
mint a Baba-Mama klubban csütörtökönként. Amikor 
csak időm engedi, futok, így valószínű ezzel a témával 
kapcsolatban még fogok érdekességeket írni. 

Eseménydús hétvégét tudhatok magam mögött… 
Számos hétvégi program közül egyet kiemelnék, ami 
igen meghatározó volt számomra.

 Szombaton délután a FutaPécs SE Színezd be a vá-
rost programsorozat lezárásaként, egy motivációs (in-
teraktív) előadásnak lehettem részese, ahol Inhoff Jó-
zsef (amatőr ultrafutó), Mucsi Zoltán (amatőr 
marathonista) Varjú Vilmos (amatőr ultrafutó) és nem 
utolsó sorban Józsa Gábor marathoni olimpikonunk 
társaságában jómagam is előadóként vehettem részt. 
Az előadások inkább személyes élménybeszámolók 
voltak, melyek nagyon tanulságosak… az élet nagyon 
különböző területeiről „érkező” emberek egy közös 

pontja a FUTÁS! És hogy kit mi motivál? Hm, arra ju-
tottam, hogy ez nem állandó, éppen ki milyen élethely-
zetben van, hogyan éli meg a mindennapokat, hogyan 
hatnak rá azok, akik körülveszik. Az biztos, amiben 
mindannyian egyetértettünk, hogy Önmagunk határai-
nak az elérése, legyőzése mindig a vezérfonal! Nagyon 
sok energiát lehetett „gyűjteni” ezalatt a pár óra alatt.

Szeretném hangsúlyozni, hogy senki sem úgy kezdi 
a futást, hogy lefut egy marathont, sőt…. A beszámo-
lókból arra kaptam rálátást, hogy ki milyen úton jutott 
el addig a teljesítményig, ahol jelenleg tart! Inhoff Jó-
zsi – mondhatom, hogy jó-barát – a közösségi futások 
egyik mozgató-rugója, a hitevesztett futók motiváci-
ós-motorja, egy súlyos baleset után kezdett el futni, 
hozzáteszem nem tinédzserként! Mucsi Zolit is sokan 
ismerik, de azt szerintem kevesen tudják, hogy ho-
gyan vesztette el az egyik karját. Munkahelyi balesete 
volt, ami kettétörte akkori válogatott birkózó karrier-
jét. Varjú Vili 58 évesen kezdett el futni, azóta több-
szörös IronMan és 2x körbefutotta már a Balatont! 
Jómagam komoly túlsúllyal küzdöttem (100 kiló fe-
lett) és mikor elkezdtem futni, akkor kb. 3 percet tud-
tam folyamatosan kocogni. Idén futottam már 100 
km-ert is! Józsa Gábor eltérve az előzőektől, akkor 
volna „beteg”, ha nem futhatna. Olimpiára kijutni, 
úgy hogy mellette főállásban dolgozik az ember… hát 
megsüvegelendő! Mindannyiunkban közös, hogy lel-
kes amatőrök vagyunk, és amit csinálunk azt szívvel 
lélekkel, teljes odaadással tesszük, és a teljesítmé-
nyünk mindig önmagunkhoz mérten egyre jobb és 
jobb! Fejlődünk, kikapcsolódunk, barátokat szerzünk 
és ami a legfontosabb igazán jól érezzük magunkat.

Ami számomra kiderült, hogy mindegy milyen indok-
kal, mindegy milyen életkorban kezdjük el a rendszeres 
futást (vagy bármely mozgásformát), úgy gondolom 
minden egyes edzéssel teszünk egy lépést saját egészsé-
günk megőrzéséhez, szellemünk frissen tartásához!

Ezzel a cikkel szeretnék egy kezdeményezést elindí-
tani, nem-titkoltan azzal a céllal, hogy megszólítsam a 
közösség azon tagjait, akiknek igénye lenne alkalman-
ként egy-egy közösségi futásra, vagy egy motivációs 
beszélgetésre!

Adrián Dorottya

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
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Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj!

Ringató foglalkozás

Ki lesz idén a Csupaszív Vándorkupa 
büszke tulajdonosa?
Októberi számunkban már 
hírt adtunk arról, hogy idén 
is szeretnénk díjazni a kö-
zösségért önként tevékeny-
kedő cégeket és magánsze-
mélyeket. Köszönjük az 
eddigi javaslatokat. To-
vábbra is várjuk az olyan 
vállalkozásokra, támoga-
tókra, egyesületekre, cso-
portokra, szakkörökre, gyü-
lekezetekre, társulatokra, 
közösségekre, klubokra, 
szervezetekre leadott szava-

zatokat, akik Önök szerint 
2016-ban a legtöbbet tet-
tek/teszik, adományoznak 
településeinkért, Somo-
gyért, Hirdét és Vasasért. 

Próbáld ki, milyen sokat 
kapsz, ha egy kicsit önzet-
lenül adsz  program ke-
retében pedig az önkénte-
seket foglalkoztató civil 
szervezetektől várjuk to-
vábbra is, hogy jelöljék két 
önkéntesüket, meghálálva 

nagylelkű munkájukat, 
melyre nem sajnálták ide-
jüket, energiájukat. 
Vasasért Egyesület 
72/337-838,  
kobeko.muvhaz@gmail.com

2016. 12. 05. 9 óra
Vasas, Berze Művelődési Ház

2017-es falinaptár
Kedves olvasók! 2017-ben is ki-
adásra kerül Újságunk naptár 
melléklete – részletek a www.
shvonline.hu oldalon –, ame-
lyen hirdetési felületek vásárol-
hatók, a tavalyi áron. Amennyi-
ben érdeklődik, az info@

kobeko.hu  email címen, vagy a 
72/337-838-as telefonszámon 
jelezheti vásárlási szándékát. 
További információt ad: Beré-
nyi Zoltán (20/480-7663) Dobos 
Éva: (30/997–0993) Várjuk mi-
előbbi jelentkezését, mert korlá-
tozottak a felületek.

SHV szerkesztősége.

Felhívás
A Vasasi templomkertben lévő fenyőfák a talajlazu-
lás és a méretüknél fogva megdőltek és veszélyessé 
váltak. Kivágásuk komoly összegbe került, melyet a 
kivágott fák eladásával szeretnénk mérsékelni. A da-
rabolt fenyőfák eladásával kapcsolatban érdeklődni 
a Gazdaboltban lehet.

Kövesi Ferenc atya
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2016. Ősz megkezdődött a klubélet

A nyári szünet után szeptember 20-val újra indult a 
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub élete.

Megpróbáltuk összeállítani 2016-2017 évi progra-
munkat, melyben kirándulások, színház és, múzeum-
látogatások, ismeretterjesztő programok, valamint a 
Hirdi óvoda és iskola gyermekei- szüleik-nagyszüleik 
bevonásával népi iparművészek bemutatója és díszek 
készítése is szerepel november-december hónapok-
ban.

Az első klubnapon is volt meghívott vendégünk 
Szőts Rózsa joga oktató, aki a jóga tudománya és mű-
vészete rejtelmeibe adott betekintést. Elmondta, hogy 
a jógázás elkezdése nincs korhoz kötve. Bárki elkezd-
heti a mi korunkban is, csak mindig annyit szabad vál-
lalni amennyit a szervezetünk elbír és csak fokozato-
san szabad nehezíteni a gyakorlatokat, amelyek aztán 
jó közérzetet és lelki nyugalmat biztosítanak azoknak, 
akik ezt elsajátítják.

Beterveztünk egy PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓI kirán-
dulást október 8-ra. Az októberi klubnapra, október 
18-ra pedig meghívtuk a Pécsváradi Nyugdíjasklubjá-
nak képviselőit és tagjai, hiszen ők az elmúlt évek so-
rán többször is meghívtak már minket különböző ese-
ményikre.

Október 8. kicsit hűvös, de napsütéses szombat de. 
10. órakor gyülekeztünk Hosszúhetényben a Szent-
lászlóra vezető út elején. 28 felnőtt és 7 gyermek /uno-
kák/ vett részt a kiránduláson. 

A gyönyörűen felújított Püspöki palota, a templom 
idegenvezetéssel, két turnusban volt megoldható. 
Amig az egyik csoport a szépen felújított palotát nézte 
meg, addig a többiek az arborétum útjain sétálva néz-
ték a Mecsekben őshonos és az ide ültetett különböző 
különleges növényeket, amelyek az Ősz minden színé-
ben pompáztak.

Utána a palota udvarán található asztaloknál „meg-
ebédeltünk”. A menü finom házi kenyér, tepertő, kol-
bász, kacsazsír, padlizsán krém, újhagyma, paprika, 

paradicsom, diós-mákos kalács és a helyhez méltó püs-
pökkenyér volt. És persze egy kis pálinka,/aki ihatott/ 
bor, üdítő és ásványvíz is.

Ebéd után megnéztük az „Életrendezés házát” és vé-
gig sétáltuk a hegyoldalban szépen kialakított „Mária 
Meditációs Sétautat”. Az út során szebbnél-szebb 
üvegszobrokat láttunk, melyeket Kertészfi Ágnes 
üvegművész készített, Novotny Béla belsőépítész, ipar-
művész tervei alapján.  

Ez is egy kellemesen együtt töltött nap volt.
Október 18. délután 16 órára vártuk a Pécsváradi 

Nyugdíjasklub tagjait /24 jöttek el/ valamint férjeink, 
akik sokat segítettek az előkészületekben szintén hiva-
talosak voltak. Így aztán 60 főre terítettünk és megint 
beigazolódott a mondás „sok jó ember, kis helyen is 
elfér” ez igaz, de csak nagyon szűkösen! Mert a Hirdi 
Faluház igen csak kicsi ennyi embernek.

A kölcsönös köszöntések után klubvezetőnk 
Heiszler Istvánné Ancika röviden összefoglalta klu-
bunk tevékenységét, majd fényképek és videók nézé-
sével folytatódott a klubéletünk bemutatása a kezde-
tektől-napjainkig.

Nekünk is jól esett az emlékek felelevenítése!
Ezután következett a vacsora. Egy klubtársunk pár-

ja Fejes Károly nagyon finom pincepörköltet főzött.
A klubtagok finomabbnál-finomabb süteményeket 

sütöttek, így voltak édes a sós sütemények is. Ki-ki 
kedve szerint válogathatott.

Majd a külső teremben megszólalt a zene, melyet 
Závor Máté szolgáltatott szintetizátoron. Ő egyik 
klubtársunk unokája, így hát sok mindent meg tudunk 
oldani „Családon belül”.

Amikor a zene megszólalt sokan táncra is perdültek 
és mulattunk egészen este 8 óráig. 

Békefi Ernőné
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub 
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Pár szó a szüreti felvonulásról!
Október 08-án szüreti felvonulás és bál volt Hirden.

A rendező felkérte (mint évek óta) a helyi polgárőrséget 
az útvonal biztosítására és a bál felügyeletére, amit termé-
szetesen most is elvállaltunk.

A felvonulás előtt a rendezővel megbeszéltük az útvonalat, 
hol lesz tánc és hol kell megállni. Külön felhívtam a figyelmét 
arra, hogy a 6-os számú főúton csak addig állíthatjuk le a 
forgalmat, amíg mindenki át nem ér, a tánc pedig a megszo-
kott helyen a főút mellett lesz. Visszafelé zártuk a 6-os út 
forgalmát addig, amíg az utolsó ember is átért, ezután intet-
tem a gépjármű vezetőknek, hogy mehetnek. A táncosok 
felsorakoztak és egy felnőtt bíztatására visszamentek a főút-
ra, hogy ott táncoljanak. Figyelmeztettük, hogy nem szabad 
és négy társammal együtt próbáltuk leterelni őket az útról. 
Hadakoztunk velük miközben nyomdafestéket nem tűrő 
hangon szidtak bennünket a fiatal táncosok, akik közül elég 
sokan ittasak voltak. Egyik felnőtt még azt is kiabálta, hogy 
mi fizetünk benneteket, azt csinálunk, amit akarunk, ezzel is 
tovább hergelte a fiatalokat. Eközben a rendezők az út mel-
letti lépcsőről figyelték az eseményeket. Hosszú percekig vi-
askodtunk, biztos szép látvány lehetett, mert a rendezők csak 
álltak és néztek addig, amíg meg nem kérdeztem Tőlük, 
hogy nem kellene segíteni. Addig, aki a fiatalokat visszaküld-
te az útra videózott. Az egyik rendező odajött kettőt kiáltott, 
hogy le az útról, a zenészeknek intett és két percen belül a 
gépjárművek akadály nélkül mehettek az úton.

Visszakísértük a felvonulókat, közöltem a rendezővel, 
hogy ez volt az utolsó eset, hogy mi a felvonulást biztosítot-

tuk és az éjszakai ügyeletet lemondtam. Azt javasoltam, 
hogy ha valami gond van, szóljanak a rendőröknek.

Átgondolva az eseményeket a felelősök: a rendezők! A 
fiatalok kihasználásával próbálták lejáratni a polgárőröket. 
Ha nem ez volt a céljuk, akkor az első percekben odajöttek 
volna, nem várnak arra, hogy szóljak nekik. Úgy gondo-
lom, az emberek tiszteletét nem mások lejáratásával lehet 
kivívni. 

Büszke vagyok a csapatomra! Tizenöten vagyunk, töb-
ben kiléptek ki ezért, ki azért egy pár embert sajnálok, hogy 
így döntött, mert köztünk lenne a helye, de könyörögni 
senkinek nem fogunk, felnőtt emberek tudják, mit akar-
nak. Véleményem szerint mozgósítható jó csapatunk van 
és ezt a munkát szabadidőből ingyen csináljuk, természe-
tesen mi is hibázunk hisz emberek vagyunk. A lényeg, hogy 
a település lakói számíthatnak ránk.

A civil emberek támogatását ezúton is köszönjük.
Más: Tavaly a sportpálya melletti téren ültettünk egy fát 

az összefogás és a település lakóinak tiszteletére. Idén bú-
csú napján fiatalok derékba törték a fejlődésnek induló fa-
csemetét. Tudjuk kik voltak… megbeszéltük velük, hogy 
ezt a maradványt kiássák és a helyére elültetik azt a kis fát, 
amit ismét odaviszünk.

Úgy gondolom, hogy a jóindulatunk abból is látszik, 
hogy nem jelentettük fel őket és az iskolát sem értesítettük. 
A faültetésre még mindig várunk, de már nem sokáig…

Tóth Mihály
Pécs-Hird Polgárőr Egyesület elnöke

Tea- Ház Október
Az októberi hónapban a 
gyerekekkel gyűjtöttünk 
gesztenyét, falevelet, dióhé-
jat, amiből különböző figu-
rákat készítettünk. A sok 
lehullott falevélből szép őszi 
képeket alkottunk. A jó idő-
re való tekintettel sokat tud-
tak a szabadban játszani. 
Mikor esősre fordult az idő-
járás bent társasoztunk, 
kártyáztunk, csocsóztunk. 
Suli után jól jön egy kis ki-
kapcsolódás, ezért várjuk a 
7-12 éves gyerekeket a Tea- 
Házba.

Somogyi Klaudia 
klubvezető

Berze Ifjúsági klub

Október hónapban is sokan ellátogattak a Berze 
Nagy János ifjúsági klubba, legtöbben csak a 
darts miatt járnak, gyakorlásra. Éves versenyso-
rozatunk a végéhez közeledik, már csak egy for-
duló van hátra és az első helyért még ketten is 
versenyben vannak. Következő versenyünk 
2016. november 12-én lesz. Várjuk az amatőr 
versenyzők jelentkezését és gyakorlásra is a hét-
köznapokban, hisz egy kis sport mindig kell!  

klubvezető: Hering Gyula
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Keresztmegáldás Hirden
„Királyi zászló jár elől, Keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált.
Rajtad tündöklik drága fa, királyi vérnek bíbora. Ó választott jeles faág, ki szent testét karoltad át!
Szentháromság, dicsérjenek, üdvösség kútja, mindenek. Legyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas Szent Kereszt.”

A keresztény kultúrkörben a keresztnek különleges 
jelentősége van a hívő ember számára. A kereszt tám-
pontot jelent földrajzi és szellemi értelemben egyaránt.
Az út menti kereszt átvitt értelemben szolgálja a lel-
ki eligazodást, figyelmeztet a határok (kezdet és vég, 
magasság és mélység) jelentőségének felismerésében. 
A kereszt imádságra vagy legalább egy keresztvetésre 
késztet, emlékeztet, hogy Isten Fia az emberrel együtt 
járja a küzdelmes földi utat, ott van vele határ- és dön-
téshelyzeteiben. A keresztállítás különösen a 18. szá-
zadban lett gyakori. A keresztek nagy többségét nem 
az egyház állíttatta, hanem a hívek fizették a költségü-
ket. Az egyház felszentelte, megáldotta az egyéni buz-
góságból állított kereszteket.– olvashatjuk a Magyar 
Katolikus Lexikonban.

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségé-
nek hirdi csoportja 2014-ben határozta el, hogy a ledőlt 
temetői kereszt helyett újat állíttat fel. Nagyon köszön-
jük a  Sok Hírünk Van Szerkesztőségének, a támoga-
tásukat és a  lehetőséget a hirdetésre. A jó szándékú 
emberek adományaiból összegyűlt az összeg, melyből 
megrendelhettük a kereszt elkészítését Ragács György 
művész úrtól. Mindenkinek hálásan köszönjük, hogy 
adakozott erre a célra.

Az új keresztet Kövesi Ferenc plébános atya áldotta 
meg 2016. október 29-én. Az ünnepségen a Napsu-
garas Ősz Asszonyklub énekkara énekelt és verseket 
olvastak fel.

Köszönjük mindazoknak, akik támogatták a szán-
dékunkat, és kérjük, hogy őseinkhez hasonlóan min-
denki érezze magáénak az új keresztet, gondozza, óvja, 
hogy együtt teljen benne örömünk és őrizzük meg 
utódainknak is.

A sok-sok adományozó nevét sajnos nincs lehetőség felíratni a kereszt talapzatára. Ezért itt köszönjük meg minden 
adományozónak a támogatást.

Anonim
Amrein József V
Amrein Józsefné
Amrein László
Appl Nándor és családja
Arnold Jánosné

Bacher József  
és gyermekei

Bacskay Lászlóné
Balogh Veronika
Bayer Ádámné
Békefi Béláné

Bors István és Istvánné
Bozsér Józsefné
Böröcz Jánosné
Bősz Ádámné
Bukics Albertné
Csányi Anikó

Dallos Lászlóné
Éger Zoltán
Eilingsfeld Vilmosné
Faublné Solt Éva
Forr Bálint és családja
Gál István
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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

KözérdeKű telefonszáMoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107

Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
OrvOsi ügyelet: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey J. u. 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.

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

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása:
Hétfő-szerda-csötörtök:  8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd:  8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek:  8:00-12:00 és 12:30-15:00;   Szombat-Vasárnap: zárva

Körzeti 
orvosok:

Gombár Istvánné
Grosch Miklósné
Györkő József
Györkő Józsefné
Hang Györgyné
Hotz Nándorné
Ifj. Ludmann István
Jekl Jánosné
Jekl Zoltánné
Kernya Józsefné
Kovács Zoltán
Köteles Istvánné
Krecz János
Kromek Péter Sándor
Kutas József
Laurinyecz Pálné
Lónay Sándor
Löbb János
Löffler Józsefné

Ludmann István
Ludmann-né Kutas Éva
Matheisz János V
Müller Józsefné
Neubauer Józsefné
Novák Mihály Ferencné
Okos Jenőné
özv. Fodor Károlyné
Pécs-Gyárváros Római 

Katolikus Egyházközség
Pencz Józsefné
Peterke Tiborné
Rátkai Antal
Rátkai Márta
Réger Jánosné
Riesz Antal Zoltán
Rofrits Vilmos  

és családja
Ruzsicsics Ferenc

Schlitt Ferenc
Schváb József (Hirdi út)
Schváb Józsefné 

(Tömörkény I. utca)
Schwarzfelder Jánosné
Stiefel Andrásné
Stolcz Bálintné
Stolcz Béla
Stolcz Jánosné
Szabóné Amrein Judit
Szalay Miklósné
Szigeti Tibor
Szorg József
Szorg Tibor
Szőke Tiborné
Takács Ferencné V 

(Szövőgyár utca)
Takács Zoltán Lajosné
Tóth Andrásné

Tóth Péterné
Tömör Balázs
Tömör Józsefné
Tömör Zsuzsanna
Váradi Ágnes
Varga István József
Vargáné Kurucsó Angéla
Vassné Szántó Márta
Vasvári család
Vasváriné dr. Hanzel 

Renáta
Végh Józsefné
Vincze Károlyné
Vörös Bene Viktor
Vörös Gyuláné
Vörös Sándor V
Wéber Mária
Wingert János
Wingert Józsefné

Várunk SZERETETTEL Téged is az 
alakuló KÉZIMUNKA Klubunkba!

Az indító programot 2016.11.15-én 
17 órára tervezzük és igény szerint, 

de legalább hetente egy napon össze-
jövünk. Jelentkezésed az alábbi tele-

fonszámon váruk: 0630/603-6507 
Szőts Rózsa/Napüdvözlet Egyesüle
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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  
bibliaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés  
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– November 13. Vasárnap 11.00
– November 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (11.05.)

Vasárnap (11.06.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (11.12.)

Vasárnap (11.13.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (11.19.)

Vasárnap (11.20.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

16.00 Mise

Szombat (11.26.)

Vasárnap (11.27.)

–

11.30 Igeliturgia

–
11,30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szentmisék  
elhunyt  
szeretteinkért:

Kedd
16.00

Csütörtök
16.00

Péntek
17.00

Novemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Kolping Hírek
Akciós ruhavásár, 50%-os leárazás no-
vember 9-én és 16-án /szerdai napokon/ 
14-17 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

Nördlingeni testvérkapcsolatunktól 
tanévkezdésre 7 db iskolatáska érkezett, 
településeink iskolái között szétosztásra 
kerültek.

Kolping Család Egyesület

Mindenki karácsonyfája 
I. vasasI karácsonyfadísz-

készítő verseny
A PROGRAM RÉSZEKÉNT ADVENTI-VÁSÁRT IS 

SZERVEZüNK A HELyI ÁRuSOK RÉSZVÉTELÉVEL.
rendezvény fővédnöke Berényi Zoltán,

a Vasasért Egyesület elnöke

2016. dEcEMBER 17. 15 óRA
PÉCS-VASAS, BERZE MűVELŐDÉSI HÁZ ELŐTTI TÉR

Adventi program részeként, hagyományteremtő szándékkal, Kará-
csonyfadísz-készítő versenyt hirdetünk a helyi lakosok, iskolások, 
óvódások számára! A versenyre bárki jelentkezhet, egyénileg vagy 
csoportosan, aki szeretné saját kreatív díszét viszontlátni a közös 
karácsonyfán! Jelentkezés feltétele, hogy az elkészített díszeket dec-
ember 10-ig személyesen a Kossuth művelődési házban lehet leadni.

további információ: info@kobeko.hu – +3672/337-838, 

Facebook: http://www.facebook.com/kobekomuvkozpont

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet Huba Csaba 
képviselõ Úrnak, Reisch Dezsõ Úrnak és 
Szűcs Adrienn egyesületi tagtársunknak a 
helytörténeti múzeum takarításának 
megszervezéséért. Hálásan köszönjük 
Kozári Józsefné, Sárközi Jolán és Monos-
tori Ferencé precíz munkáját.

Pécs-somogyi Kulturális 
és Környezetvédelmi Egyesület

K Ö S Z Ö N E T
Köszönetet szeretnénk mondani Forr Jánosnénak, 
Schwebler Margitnak és Berényi Zoltánnak a gyors és 
önzetlen segítségért. 50 éves osztálytalálkozónkat, így  

barátságos és bensõséges környezetben tudtuk meg-
tartani.

Vasas 2016 október 22.
1966-ban végzett 8. b osztály

h i t é l e t



 2016. november További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 11

Sporthírek

Rég nem látott jó időszakon van túl a Va-
sasi Bányász, a csapat úgy gyűjtötte a 
pontokat októberben, mintha ajándé-
kokra lehetne beváltani azokat. A vasasi-
ak ebben a hónapban olyasmit értek el, 
amire nagyjából fél éve nem volt példa: 
két egymást követő meccset is megnyer-
tek. Ezekkel az eredményekkel a közép-
mezőnybe tartozik a Bányász és a téli 
szünetig még előrébb is léphet a tabellán. 

A jó szerepléshez Görgye Ákos há-
rom góllal járult hozzá ebben a hónap-
ban.
7. forduló: Lippói KSE – Bányász Tc 

0-1 (0-0) 
Gól: Görgye (53’)

8.forduló: Majsi TSE – Bányász Tc 
2-3 (0-1) 
Gól: Görgye (4’), Nagy (82’), 
Gregorovics (93’)

9.forduló: Bányász Tc – Ivándárda 
1-3 (1-2) 
Gól: Görgye (43’)

A novemberi program:
11.06. 13:30: Bányász Tc –  

Kisnyárádi SE
11.12. 13:30: Beremendi ÉSK II. – 

Bányász Tc

A Vasasi Bányász köszöni a Csaba Szó-
ba, a Vasasi Patika és a Vali Bolt támo-
gatását!

Mindenki karácsonyfája 
I. vasasI karácsonyfadísz-

készítő verseny
A PROGRAM RÉSZEKÉNT ADVENTI-VÁSÁRT IS 

SZERVEZüNK A HELyI ÁRuSOK RÉSZVÉTELÉVEL.
rendezvény fővédnöke Berényi Zoltán,

a Vasasért Egyesület elnöke

2016. dEcEMBER 17. 15 óRA
PÉCS-VASAS, BERZE MűVELŐDÉSI HÁZ ELŐTTI TÉR

Adventi program részeként, hagyományteremtő szándékkal, Kará-
csonyfadísz-készítő versenyt hirdetünk a helyi lakosok, iskolások, 
óvódások számára! A versenyre bárki jelentkezhet, egyénileg vagy 
csoportosan, aki szeretné saját kreatív díszét viszontlátni a közös 
karácsonyfán! Jelentkezés feltétele, hogy az elkészített díszeket dec-
ember 10-ig személyesen a Kossuth művelődési házban lehet leadni.

további információ: info@kobeko.hu – +3672/337-838, 

Facebook: http://www.facebook.com/kobekomuvkozpont

JUDO
Idén Siklós adott otthont az u13 JuDO Országos Baj-
nokságnak. A PVSK JuDO Szakosztályának  versenyző-
je  Rácz Bálint 45kg os kategóriában szállt versenybe a 
Magyar bajnoki címért. 

Öt megnyert küzdelem után állhatott fel a dobogó leg-
felső fokára, ezzel elnyerte a Magyar Bajnoki címet. Bá-
lintnak sikeres volt ez az év, hiszen az országos diákolim-
pián is első lett, a Magyar Kupában pedig harmadik. 

Edzők: Kersics Dávid, Pálfay Balázs, Kersics Antal
Gratulálunk!

III. Märcz Róbert nemzetközi gyaloglóverseny Vasason
Kellemes őszi időben, jó körülmények között, jó hangulat-
ban zajlott az immár szokásos gyaloglóverseny Vasason, 
október 16-án délelőtt. Ennek meglett az eredménye is, a 
sok induló, köztük három olimpikon, 48 igazolt versenyző 
és amatőrök is, pontosan hetvennyolcan. 

A szervezést a Bányász TC és a Budapest Honvéd SE biz-
tosította.

A versenyen 5 ország 11 egyesületének  igazolt atlétája 
állt rajthoz 10, 5, 3 és 1 kilométeres távon. 

Két országos csúcs dőlt meg ezen a versenyen – egy ma-
gyar, Sárosi Bálint – TSC Geotech – 10 km – 43:55.25; vala-
mint egy horvát csúcs – Bruno Rosmann – AK Agram Zág-
ráb – 49:06.82).

Az amatőr verseny távja 2 km volt, a felnőtt győztesek: 
férfiaknál Lukács Tibor, nőknél Tóthné Dobos Éva.

Idén először került meghirdetésre iskolák közötti ver-
seny, melyen a legtöbb 10 év alattit nevező iskola pénzju-
talmat kap. Hét iskola tanulói indultak és az iskolák verse-
nyét a vasasi iskola nyerte.

A szervezők munkáját segítette Dr. Palkovics András, 
mint „munkanélküli versenyorvos”, vagyis szerencsére 

nem volt szükség a munkájára,tudására. A Csaba Szóda 
biztosította az ital ellátást, a Kis Bocz Kereskedés a verseny 
utáni parti ételeit. 

A győztesek a Ragács keramikus házaspár által készített 
szép érmet kaptak, mellé a Crestyle Kft. sportruházati vá-
sárlási utalványait, valamint a Simonyi Szakközépiskola 
tanulói által készített kisbútorokat.

A verseny helyszínét a Vasasi Polgárőrség biztosította, 
mint eddig mindig, profi módon. 

A lebonyolításban a Vasasért Egyesület tagjai, és más ön-
kéntesek segédkeztek. Köszönet nekik és minden támogató-
nak, önkéntesnek, segítőnek, aki részt vett a lebonyolításban.

A verseny után és a tésztaparti végén mindenki elége-
detten, és úgy indult haza, hogy: Jövőre veletek ugyanitt! 

Mert: a kőbéka lassan ment…, de csak ő!
Bodor Attila

Pontgyűjtő akció Parcsinban!
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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: minden hónap első hetében,  
 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 információkat, 

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

AKCIóS 
téLi ruHaVásár

a Kobekoban
november 17-en 9-12 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!

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.
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!

p-M tüzelő lerakat
ajánlata

Borsodi barna dió 
2100Ft/50kg/zsák
Lengyel dió
3300Ft/50kg/zsák

Akác és vegyes kemény tűzifa 
méterben, darabolva, hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63.
06-30/186-0922

2016. 11. 05-én
MEGNYITUNK
Vasason a volt Vali Bolt

átalakítás után újra
szeretettel várja 
kedves vásárlóit.

H-Szo.: 6-20, V: 7-19 óráig


