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Minden kedves olvasónak 
békés ünnepeket, és boldog 
új évet kíván, a Sok Hírünk Van Szerkesztősége

M E G H Í V Ó
Szakmai nap és Évzáró 

Szeretettel meghívjuk Önt a Vasasért Egyesület - KoBeKo Mű-
velődési Központ 2016. évéről szóló szakmai és pénzügyi beszá-
molójára. Emellett, idén sor kerül 2 olyan programelemre, me-
lyet hagyományteremtő jelleggel indítottunk a tavalyi évben. 
Ezek a CsupaSzív vándoRkupa és a „Próbáld ki, hogy milyen 
sokat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül adsz” fantázianévre hallga-
tó önkéntes díjazás. Előbbi keretében olyan vállalkozást vagy 
támogatót díjazunk, aki 2016-ban a legtöbbet tett, adományozott 
településeink, Somogy, Vasas, Hird lakosaiért és közösségeiért. 

Utóbbiban a civil szervezetek, klubok, szakkörök, sportkörök 
által kiválasztott 2 fő, saját önkéntest is elismerésben részesítjük 
meghálálva nagylelkű munkájukat, melyre nem sajnálták idejü-
ket és energiájukat. Minden jelölt önkéntest díjazzuk, a díjat a 
jelölő civil szervezettel közösen adjuk át. 
Tervezett program:
1. 2016. évről szóló szakmai beszámoló ismertetése
2. 2016. évről szóló pénzügyi beszámoló ismertetése
3. 2017. évi tervek
4. CsupaSzív vándoRkupa átadás
5. „Próbáld ki, hogy milyen sokat kapsz, ha önzetlenül adsz” 

önkéntes díjazás
6. Állófogadás
Időpont: 2016. december 19. hétfő
Regisztráció: 16:30–17:00. Helyszín: Kossuth L. Művelődési 
Ház; Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
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Beszámoló 2016
Az év szinte minden hónapjában igyekeztem tájékozta-
tást adni a településeinket érintő történésekről, tervek-
ről, mégis így az év végéhez közeledve talán érdemes 
mindezt összefoglalni.

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi testület a 2016-
os esztendőben 5,298 mFt-ból gazdálkodott, amelyből a 
települési lakosság létszáma szerinti felosztás alapján Va-
sas 2,078 mFt, Somogy 1,79 mFt és Hird 1,43 mFt támo-
gatásban részesült. Ehhez még hozzá lehet számítani a 
képviselői keretet, 1,5 mFt-ot.

A közmunka támogatására összesen 1,45 mFt-ot köl-
töttünk.

Az iskolák és óvodák összesen 690 eFt támogatást kap-
tak, ebből a vasasi óvoda kerítésének felújítására 300 eFt 
jutott.

Jelentős tétel volt a területen működő 21 a civil szer-
vezet és szerveződések, továbbá az Idősek Klubjainak 
támogatása, ez 1,24 mFt.

Advent idején tervezzük a települések idősek karácso-
nyának megrendezését, ennek költsége 500 eFt lesz.

A Hirdi Faluház fenntartása 400 eFt-ba, a somogyi 
Búzakalász utcai épület fenntartása 100 eFt-ba került.

A hirdi Kápolna téri játszótér javítására, kiegészítésére 
220 eFt-ot költöttünk.

A Kodály Zoltán Művelődési Ház sáros udvarának le-
kavicsozására 240 eFt-ot fordítottunk.

A vasasi CBA áruház előtti és melletti terület rendezé-
se, útburkolat elkészítése is elkészült, ehhez ebben az év-
ben 388 eFt és még az elmúlt esztendő költségvetéséből 
is 190 eFt támogatást nyújtottunk.

Elkészült a somogyi volt állomáshoz levezető út javí-
tása is, ezt 200 eFt-al támogattuk.

A képviselői keretből, városi és egyéb pályázati forrá-
sokból az alábbiak is megvalósultak:
A vasasi, somogyi és hirdi iskolák további 190 eFt támo-
gatásban részesültek a nyári napközi lebonyolításához.

A hirdi falunap megrendezését 200 eFt-al, a szüreti 
felvonulást 10 eFt-al támogattam a képviselői keretből.

A településeken megtartott rendezvények költsége 30 
eFt volt.

Az Idősek Klubjainak, az óvodák és a közmunkások 
karácsony előtti rendezvényeihez 90 eFt támogatást ter-
vezek.

A Bányász Emlékparkban felállított aknatorony ma-
kett és a Lélekmadár emlékmű esti kivilágítását 100 eFt-
al támogattam.  

Elkészült a Máladó utcai, mindkét buszmegálló pad-
kájának megmagasítása.

A Gabona utca végében a Berekhez levezető rövid út-
szakasz felújítása is elkészült. (300 eFt)

A Sas utca 19-21. sz. ház előtti útszakasz javítása meg-
történt.

Hirden, a Harangláb utcai buszfordulónál fedett busz-
váró épült.

A Mázsaház utca 61-63. számú épületek közötti kis 
zsákutca felújítását elvégezték.

A város a Vasasért Egyesületnek 3 mFt támogatást 
nyújtott az általa üzemeltetett Berze Nagy János Műv. 
Ház és  a Kossuth Műv. Ház fenntartásához.

A Tegyünk Egymásért Egyesület 1,5 mFt támogatást 
kapott a várostól a Kodály Zoltán Műv. Ház fenntartási 
hozzájárulás költségeihez.

A somogyi Bányatelep házszámozása megváltozott, az 
utcák külön utcaneveket kaptak.

A Bányatelepen az elmúlt évben ledőlt nagy támfalat 
felújították, egy hatalmas, erős vasbeton támfal készült.

A településeinken több közlekedési  és útbaigazító táb-
la kihelyezése is megtörtént.

Lakossági kérésre a posta nyitva tartása a keddi napon 
meghosszabbításra került, ezáltal a pénteki napon egy 
órával rövidebb ideig tart nyitva.

A Kút utcában a kivitelezési hiányosságból és a sok-
szori rongálásból eredően fel kellett újítani a fahidat, ez 
még tavasszal elkészült.

A Somogyi Polgárőr Egyesület a várostól egy Opel tí-
pusú, jó állapotú személygépkocsit kapott.

A somogyi templom kertjében az’56-os események 60. 
évfordulója alkalmából egy emlékmű került felállításra, 
amelyhez a Páva Zsolt polgármester, Őri László alpolgár-
mester és Tihanyvári Dóra képviselő asszony összesen 
200 eFt támogatást nyújtott, továbbá helyi képviselőkén 
a választókörzeti keretből 250 eFt-al  én is támogattam az 
emlékmű felállítását.

Az év során számos alkalommal és mindhárom tele-
pülést érintően a közvilágítási és úthibák kijavításra ke-
rültek.

A somogyi óvodában a nyílászárók egy részét kicserél-
ték.

A város megvásárolta a Szövetkezet 5. sz. alatti két-
szintes családi házat a hozzá tartozó nagy telekkel. Az 
év végétől már ez az épület szolgál a közmunkásaink 
telephelyéül. Képviselői keretemből 200 eFt-al támo-
gattam a szükséges bútorzat (sörpad-asztal garnitúrák), 
használati eszközök (mikrohullámú sütő, vízforraló, 
kávé főző stb.) beszerzését. A Biokom jó minőségű 
használt bútorokkal segítette az épület otthonossá téte-
lét.

Közmunkásain idén is jól teljesítettek: a szokásos fűvá-
gási, terület-fenntartási munkájukon kívül a bekötő utak 
mentén és egyéb közterületeken közel 500 facsemetét ül-
tettek ki, számos csapadékvíz elvezető árkot újítottak fel. 
Átvették a temetőink gondozását és már kifestették a so-
mogyi és vasasi ravatalozók épületét is. Illegális hulladék 
lerakókat szüntettek meg, és több helyen kiirtották a bo-
zótot. Munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az 
elkészült új óvoda udvarának rendbetételéhez. Elvégezték 
sok helyen a járdák, utak szegélyezését. Az új telephelyü-
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kön az épület helyiségeit kifestették, kisebb átalakításokat 
végeztek, járdát építettek, a télre a tűzifát felaprították és 
betárolták.

Somogyban befejeződött a korábbi szociális 
városrehabilitációs program: 
A Rücker aknai épületeket lebontották, az ott lakókat 
részlegesen felújított lakásokba költöztették a Bányate-
lepre és Meszes környékére. A bányatelepi önk.-i laká-
sokba bekötötték a vizet és a csatornát. Felépült az új 
játszótér, amelyet a helyi közösséget szabadidős célokra 
kibővítettek. Elkészült az iskola aulájának felújítása és a 
teljesen korszerűsített Kodály Művelődési Ház és Idősek 
Klubja helyiségeiben is megkezdődtek a foglakozások. A 
2015-ben lezáródó szoc. városrehabilitációs program 
folytatásaként megkezdődött egy új ciklus, amelynek ke-
retében a lakosság bevonásával a felzárkóztató progra-
mok tovább folytatódtak.

A PÉCS2020 elnevezésű, EU forrásokból megvalósuló 
programmal kapcsolatban is történtek előrelépések:
A program részeként döntés született arról, hogy a vasa-
si és hirdi óvodák teljes felújítása meg fog történni. A 
vasasi óvoda már átköltözött a valamikori régi óvoda 
épületébe, amelynek a teljes felújítása, udvarának parko-
sítása már elkészült. A vasasi óvoda v. közismert nevén a 
Kultúrotthon épületének teljes felújítását napokon belül 
megkezdik. A hirdi óvodát a 2017-es évben kezdik majd 
felújítani.

A ugyancsak döntés született arról, hogy a program 
keretein belül megvalósuló útfelújítások sorába bekerül-
jön a forgalmas Hirdi út és folytatva a régi és új 6-os út 
közötti útszakasz is.

Rendkívül nagy lépést jelent a településeink életében 
az a döntés, hogy a program során teljes felújításra fog 
kerülni a vasasi körzeti és fogorvosi, a hirdi körzeti és a 
somogyi gyerek orvosi rendelő. A tervezett program ré-
sze még, hogy Hirden egy új gyerek orvosi rendelő is fog 
létesülni az óvoda toldalék épületeként.

És ami még várható:
Várhatóan még ebben az évben el fog készülni Hirden a 
Zengő utcából nyíló, a „zubogó felé levezető kis út, és a 
Kenderfonó utca javítása. Somogyban a Bányatelep 23-
24. sz. ház előtti útjavítást is el fogják végezni. Ezeknek a 
munkáknak a megrendelése tudomásom szerint folya-
matban van.

Megoldásra váró problémák:
A legnagyobb problémát a hirdi Pázsit és Harangvirág 
utcák leaszfaltozásos javítása okozza. Mindeddig nem 
sikerült megtalálnom azt a forrást, ahonnan a szükséges 
4 mFt biztosítható lenne. Településrészi  és választókör-
zeti keretből ez sajnos nem megoldható, viszont kaptam 
egy „halvány” ígéretet, hogy pályázati pénzből talán 
2017-ben megoldható lesz.

Az útjavítások terén az eltelt évtizedben kicsit sikerült 
előrébb jutnunk, de sajnos még nagyon sok tennivaló 
lenne. Régi vágyam, hogy a sok lakót érintő, hosszú ut-
cák állapotán kicsit tudjunk javítani. Így említeném pél-
dául a Berkenyés vagy a Hadik András utcákat vagy a 
Muromi utakat, amelyek állapotán többször próbáltunk  
már jobbítani, de a végleges megoldás csak a költséges 
aszfaltozás lenne. Erre még megoldást szeretnék találni.

Nem közvetlenül a képviselői beszámoló része, de jó ta-
nácsként megemlíteném, hogy a Viziközmű Társulat fel-
számolása megkezdődött. Várhatóan a 2017. év első felé-
ben az érdekeltségi tagok hátralékai át fognak kerülni az 
adóhivatalhoz. Akinek még van tartozása, kérem rendezze.

Köszönöm Településrészi Testület tagjainak, a közmun-
kásoknak, a terület önkormányzati intézményeiben dol-
gozóknak, a civil szervezetek aktív tagjainak és az újság 
szerkesztőinek az évben elvégzett munkájukat. Köszönöm 
a lakosságtól kapott információkat és építő kritikákat.

Lévén, hogy ez az újság az utolsó a 2016. évben, a kö-
zelgő karácsonyi ünnepek alkalmából minden kedves 
lakónak meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben eltöltött, szerencsés újesztendőt kívánok.

Huba Csaba

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
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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.
Látogatható minden pénteken 
15.00–16.30-ig.

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

Beszámoló 2016, ahogyan ezt én láttam/látom 
civil tagi oldalról

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi testület, melynek – Vasasról választott – tagja is vagyok Beszámoló 2016 
cikkéhez pár gondolat (dőlt betűvel, idézőjelesen a cikkből az eredeti szöveg)

•	 „A közmunka támogatására összesen 1,45 mFt-ot költöttünk.”
De minek, mondhatnám cinikusan, amikor ezt a pénzt a BIOKOM-nak fizettük (pl. fűnyíró(k)ba benzin, 
javítás, damil, felszerelések, stb.), ennyi erővel, más céget is „szponzorálhatnánk”… biztos volna erre, egy 
költséghatékonyabb megoldás, csak meg kellene keresni!

•	 „Jelentős tétel volt a területen működő 21 a civil szervezet és szerveződések, továbbá az Idősek Klubjainak tá-
mogatása, ez 1,24 mFt.”
Ha a fentiek fényében nézzük, nem gondolnám, hogy az! Sőt örülni kellene, hogy ilyen aktív klub- és közös-
ségi élet van településeinken, köszönet érte a civileknek, kluboknak, kisebb-nagyobb közösségeknek! Arról 
nem is beszélve, hogy a fentiek együttesen sok tizmilliós, akár százmilliós nagyságrendben is jelentős pályá-
zati pénzeket hoznak ide.

•	 „A város a Vasasért Egyesületnek 3 mFt támogatást nyújtott az általa üzemeltetett Berze Nagy János Műv. 
Ház és a Kossuth Műv. Ház fenntartásához”
A Vasasért Egyesület legszükségesebb kiadásai a fentiekkel kapcsolatban 3.743.000 Ft – a teljesség igénye 
nélkül – (a további részletek 2016. december 19-én a Csupaszív Vándorkupa keretében, az immár szokásos 
szakmai-pü-i beszámoló alkalmával) 1.750 EFt rezsi, 788 E Ft felújítás-karbantartás, 1.205 EFt egyéb anyag-
költség (alapanyagok rendezvényekre, élelmiszer, háztartási, takarítási, szerelési anyagok, stb.), bérek nélkül.

•	 „A város megvásárolta a Szövetkezet 5. sz. alatti kétszintes családi házat a hozzá tartozó nagy telekkel”
Csak az maradt ki (lehet nem is véletlenül?), hogy 16 millió Ft-ért! Pécs M. J. V. önkormányzat Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság 282/2016. (05.25.) sz. hat. Ennyi pénz havi 100 E Ft bérleti díjjal számolva 160 hóra, 
vagyis több, mint 13 évi bérletre is elegendő lenne, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy lesz-e 13 év múlva 
közmunka?

•	 „Közmunkásain idén is jól teljesítettek”
És a „jelentős tételű” civilek? Azok nem? Persze, ha nem is kérdezzük meg őket, akkor nehéz megítélni.

•	 „Illegális hulladék lerakókat szüntettek meg, és több helyen kiirtották a bozótot.”
Csak a vasasi bekötőút mentén lévő 65.000 tonnát nem sikerül(t) megszüntetni, már lassan 10 éve, no com-
ment!

•	 „Megoldásra váró problémák”
Itt már meg sem említik az imént említett hulladékhegyet, tehát itt marad a nyakunkon az idők vagy a man-
dátum végezetéig, de azért lett volna, lenne megoldás, csak AKARNI kellene!

Kedves Olvasó! Nem vitatom el a Beszámoló 2016. c. cikkben leírtakat, főleg nem a közmunkásaink érdemeit 
(azért számos helyi civil szervezetnél is dolgoznak közmunkások, jóval többen is, mint a BIOKOM-nál itt ná-
lunk dolgozók). Áldozatos, fáradságos munkájukért csak hála és köszönet jár nekik, de ne felejtsük el, hogy 
sokan mások is tesznek a falvaink gyarapításáért, épüléséért, szépítéséért!

Berényi Zoltán
a településrészi testület tagja
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Ki lesz idén a Csupaszív Vándorkupa büszke tulajdonosa?
Októberi számunkban már hírt ad-
tunk arról, hogy idén is szeretnénk 
díjazni a közösségért önként tevé-
kenykedő cégeket és magánszemé-
lyeket. Köszönjük az eddigi javasla-
tokat. Továbbra is várjuk az olyan 
vállalkozásokra, támogatókra, egye-
sületekre, csoportokra, szakkörök-
re, gyülekezetekre, társulatokra, kö-
zösségekre, klubokra, szervezetekre 
leadott szavazatokat, akik Önök sze-
rint 2016-ban a legtöbbet tettek/te-
szik, adományoznak településein-
kért, Somogyért, Hirdét és Vasasért. 

Próbáld ki, milyen sokat kapsz, 
ha egy kicsit önzetlenül adsz  
program keretében pedig az ön-
kénteseket foglalkoztató civil szer-
vezetektől várjuk továbbra is, hogy 
jelöljék két önkéntesüket, meghá-
lálva nagylelkű munkájukat, mely-
re nem sajnálták idejüket, energiá-
jukat. 

Vasasért Egyesület
72/337-838, 
kobeko.muvhaz@gmail.com

Berze Ifjúsági klub
November hónapban lezajlott az éves darts verseny 
utolsó fordulója! A nyolc alkalmas sorozat győztese 
Horváth Gábor „Scooter”, ez úton is gratulálunk neki! 
Szorosan mögötte Hetényi András végzett, valamit a 
harmadik helyért zajló csatában Wider Zsolt kereke-
dett felül, gratulálunk nekik is! Az évben még adódik 
egy páros darts verseny, amire várjuk amatőr verseny-
zők jelentkezését December 10-én! Az évet összefog-
lalva pozitív élményekkel gazdagodtunk, igen csak 
meggyarapodtunk és többen is nagyarányú fejlődésen 
mentek keresztül. A jövőre tekintve elképzelhető, hogy 
Vasas színeiben indulunk különböző versenyeken, és 
próbálunk minél több kupát elhódítani!  Várjuk az 
amatőr versenyzők jelentkezését és gyakorlásra is a 
hétköznapokban, hisz egy kis sport mindig kell!  

klubvezető: Hering Gyula

Köszönetnyilvánítás
„Köszönetet szeretnénk mondani a no vem ber 19-én meg-
rendezett Jótékonysági Dalestért!

Köszönjük a szervezőknek, a fellépőknek, a résztvevők-
nek, hogy ilyen megható, szeretetteljes estét varázsoltak 
Máténak. Köszönjük a sok-sok ember önzetlen jóságát, se-
gítségnyújtását, kedvességét, bátorító mosolyát.

Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat a Baptista Kö-
zösség anyagi és lelki támogatásáért.

Felemelő érzés megtapasztalni, hogy a legnehezebb 
helyzetben is, sokan nyújtják segítő kezüket.

Kívánunk mindenkinek jó egészséget és áldott, békés 
karácsonyt!
   Köszönettel

Kovács Máté szülei".

Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink, nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek 
lapunk 2017-évi színes falinaptár mellékletét! Köszön-
jük hirdetőinknek, akik lehetővé tették idén is, hogy 
minden háztartásba ingyenesen eljuttassuk az SHV év 
végi számával együtt a naptármellékletet. Fogadják sze-
retettel, méltán lehetünk büszkék a sok színes és nem-
különben hasznos helyi hirdetésért, a gyönyörű pano-
rámafotóért, amelyet lapunk tördelő-szerkesztője Bocz 
József készített. Minden Kedves Olvasónknak áldott, 
kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gaz-
dag, boldog új esztendőt kívánunk.

Az SHV szerkesztőség csapata nevében:

Berényi Zoltán
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Mi az a Ringató? 
A Ringató kisgyermekes családoknak 
szóló zenei program, alapítója Gróh Ilo-
na, nemzetközi Forrai Katalin díjas 
énektanár. A 30 perces foglalkozásokon 
az egész család számára szeretnénk él-
ményt nyújtani, énekelni tanítani, ját-
szani, örülni a szépnek, és nem utolsó 
sorban közösséget építeni.

A 30 perces foglalkozásokon felkelt-
jük a gyerekek érdeklődését a zene iránt, 
értékes zenei ingerekkel vesszük őket 
körül, a szülők pedig mintát kapnak az 
otthoni éneklés, játék lehetőségeire. Há-
roméves kor alatt nincs direkt tanítás, 
nem várjuk el a gyerektől a kitartó fi-
gyelmet, de a “prdoukciót” sem. Az 
ölbéli játékok, gyermekdalok mellett 
olyan magyar népdalokat is éneklünk a 
szülőkkel, amit a felnőtt léleknek szá-
nunk, de nagyon fontos, hogy a gyere-
kek is halljanak, hallgassanak ilyeneket.

Oldott, szeretetteli légkörben, már 
néhány hónapos kortól 3 éves korig vár-
ja a kisgyerekeket, anyukákat, apukákat, 
nagyszülőket László Virág fuvolatanár 
egy játékos, énekes foglalkozásra Vasa-
son is.

László Virág

Tea-Ház December

A 2016-os év mozgalmas volt a Tea-
Ház életében. Voltunk több helyen 
kirándulni pl:  Berek Wakeboard és 
Lovardánál, Pécs Pláza Mosolyország 
Játszó ház,Székesegyház, Cella Sep tic-
hora,Misina Természet-és Állatvédő 
Egyesület. A Bóbita Báb színházban és 
a Pécsi Nem zeti színházban gyerekek-
nek szóló szép és látványos előadáso-
kat nézhettünk meg. Kéz mű-
veskedtünk napi szinten, így 
ügyesedett a gyerekek kézügyessége 
és hasznos dolgokat készítettünk. A 
nyáron pedig előtérbe kerültek a kinti 
játékok, tartottunk vízi pisztoly csatá-
kat is. A jeles ünnepeket megünnepel-
tük és az ahhoz kapcsolódó hagyomá-
nyokat megtartottuk. A Tea-Házban 
szülinapi zsúrok is voltak, finom házi 

tortával kedveskedtünk az ünnepelt-
nek. Ősszel gyűjtöttünk terményeket, 
amiből gesztenyefigurákat is készítet-
tünk. Adventi készülődés alkalmával 
pedig adventi koszorúkat és ajtódíszt 
is barkácsoltunk. A létszám is folya-
matosan bővül, nagy lelkesedéssel 
járnak a gyerekek a Tea-Házba. Nagy 
barátságok is szövődnek. Egy kis 
uzsonna és meleg tea mellett jót lehet 
beszélgetni.

Ezzel az idézettel szeretném le-
zárni az évet és mindenkinek Kelle-
mes Ünnepeket Kívánni.

„Az ember mindig tud segíteni 
azoknak, akiket szeret, csupán azzal, 
hogy nagyon erősen, egész lényével 
szereti őket.” Consuelo de Saint-Exu-
péry.      Somogyi Klaudia klubvezető

Az új vasasi Tom Market, igazán figyelemre méltó, hűen a szlogenhez pici, de 
annál fontosabb kiegészítéssel: kis bolt nagy választék, kedves eladók
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Egy köszönetnyílvánítás 
margójára!

A Mecseki Szénbányák Vasasi Nyugdíjas Alapszervezet 
vezetősége, valamint több, egykor Vasas bányán dolgozó 
tagtársunk megdöbbenve tapasztalta, hogy a vasasi temp-
lom falán elhelyezett bányász mártírok emléktáblájára 
egy név került felvésésre! Erre a nyugdíjas alapszervezet-
től senki nem kért és nem kapott engedélyt! Ezzel kapcso-
latban a következő tájékoztatást tesszük közzé:
1. A köszönetnyilvánító Müller Lajosné /Osváth Eszter 

Judit/ nagyon súlyos vádakat fogalmazott meg az 
1954-es bányabalesettel kapcsolatban, amit a ma még 
élő bányászok, valamint a bányabalesetben elhunytak 
családtagjai és utódai cáfolják, felháborítónak tarják és 
messze menő leg elutasítják!

2. A vasasi templom falán látható emléktáblát 1995 őszén 
a Mecseki Szénbányák Vasasi Nyugdíjas Alapszerveze-
te állítatta, az akkori elnök Frank Emil kezdeményezé-
sére. Ezen elképzelését támogatta a Mecseki Bányava-
gyon Hasznosító RT, a Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezete /BDSZ/, valamint a vasasi település 
akkori képviselője Tóth Mihályné.

3. Az emléktáblát tervezte és kivitelezte Fürtös György a 
Pécsi Zsolnay Porcelángyár vezető keramikus művésze.

4. Az, hogy az emléktábla a vasasi templom falára kerül-
hetett, azt nem a helyi, hanem a Pécsi Egyházmegye 
engedélyezte. Az emléktábla felügyeleti jogáról a vasa-
si nyugdíjas szakszervezet soha nem mondott le, azt a 
helyi egyházközösségnek sem adta át!

5. A Mecseki Szénbányák Vasasi Nyugdíjas Alapszervezet 
elképzelése szerint az emléktáblán csak azok a nevek 
szerepelhetnek, akik Vasas bányán bányabalesetben 
vesztették életüket és vasasi lakosok voltak! Idézet az 
emléktábláról: „A VASASI BÁNYAÜZEMBEN BALESE-
TET SZENVEDETT HELYI LAKOSOK EMLÉKÉRE”

6. Mivel Osváth Imre nem volt vasasi lakos, a köszönet-
nyilvánító Müller Lajosné szerint is Pécsváradon élt a 
bányabalesetben bekövetkezett haláláig, így indokol-
tan nem szerepelt neve az emléktáblán!

7. Ezek után kérjük, mindenki vegye tudomásul, az EM-
LÉKTÁBLA nem faliújság, amire bárki bármikor írhat 
vagy módosíthat, főleg nem a táblát állító testület meg-
kérdezése és jóváhagyása nélkül!

8. Ruzsicsics Ferenc a Vasasi Szent Borbála Egyesület el-
nöke soha nem volt tagja a Vasasi Bányász Nyugdíjas 
Alapszervezetnek, így az emléktáblával kapcsolatban 
nincs sem véleményezési sem döntési joga! Ez vonat-
kozik a Vasasi Egyházközösség vezetőjére Kövesi Fe-
renc plébános úrra is!

Az, hogy a szakszervezet vezetősége tesz-e rendőrségi fel-
jelentést ismeretlen tettes /tettesek/ ellen rongálás vétsé-
gében, mérlegelni fogja! 

Vasas, 2016. november 18.
 Jó szerencsét!
Mecseki Szénbányák Vasasi Nyugdíjas Alapszervezete

Helyreigazítás és egy köszönet-
nyilvánítás margójára

A Sok Hírünk Van újság utolsó 
lap alján lévő impresszumában 
olvasható, hogy a szerkesz-
tőség a megjelentetett cikkek 
beltartalmáért felelősséget 
nem vállalhat, és nem cenzú-
rázhatja, csak az obszcén sza-
vakat nem köteles megjelentet-
ni (nem pontosan ez olvasható, 
de a lényeg valami hasonló – a 
szerk.). A cikkek valóságtartal-
máért minden esetben a cikk 
szerzője a felelős. 

A Vasasi Szent Borbála Egye-
sület vezetőjeként engem kere-
sett meg az Osváth család, és 
felkértek arra, mint volt vájárt 
és bányamentőt, aki 10 éven 
keresztül sok bevetésben részt 
vett és mentette a társai életét, 
hogy Kövesi Ferenc plébános 
úr felé közvetítsem kérésüket 
és egy személyes találkozót 
hozzak össze. A család elmon-
dása alapján a hősi halált halt 
édesapa neve egyik településen 
sem szerepel. Mivel édesapja a 

vasasi fejtésomlásban halt meg, 
ezért szerette volna a család, 
ha a többi hősi halott táblájára 
felkerülhet és a 90 éves édes-
anya szavaival élve, így már 
nyugodt szívvel követheti élete 
párját. A bányász összetarto-
zás, szolidaritás (ellentétben 
más szakmával pl: tévészere-
lő) vezette ennek a kérésnek 
közvetítését plébános úr felé. 
Sajnálom, hogy ez a nemes do-
log félreértődött és nem értem, 
hogy ebben az esetben hova 
tűnt a bányász összefogás? 

A fenyegetőzés helyett példát 
lehetne venni a Bányász Emlék-
parkban felállított Lélek madár-
Bányászhimnusz Emlékmű-
ről, ahol a nem mind vasasi 6 
magyar és 5 lengyel hősi halált 
halt bányász munkatársunkról 
emlékezünk, akik együtt adták 
életüket a munka frontján.
 Jó szerencsét!

Ruzsicsics Ferenc
vájár - bányamentő

Helyreigazítás – A Sok Hírünk Van helyi 
lap októberi Köszönet című cikkéhez

Müller Lajosné (Osváth Eszter 
Judit) köszönet című cikkére az 
alábbiakban kívánok reagálni:

1954 február 9-én, Petőfi 
aknán, a délutáni műszakban, 
omlás következtében 6 bá-
nyász vesztette életét. Őket 
csak 12 nap múlva tudták a fel-
színre hozni. Ezek tények!

A jelzett cikkben az olvasha-
tó, hogy ennek a brigádnak a 
tagjai egy fő kivételével mind 
volt katonatisztek, illetve 
csendőrök, valamint osztályi-
degenek voltak. Még az is olvas-
ható, hogy ez az akkori idők 
politikai leszámolása is lehetett.

A színtiszta igazság viszont 
az, hogy becsületes bányász-

emberek voltak, és nem osz-
tály idegenek, csendőrök, kato-
natisztek.

Vasason az idősebb emberek 
még jól emlékeznek az 1954-es 
tragédiára, és a vasasi 4 szeren-
csétlenül járt bányász temeté-
sére. E balesetben hatan haltak 
meg. Vasasiak voltak: Kovács 
József cs. vez. vájár, Németh Já-
nos, Zádori István, Gergely Já-
nos vájárok. Hosszúhetényi la-
kos volt Bózsa György vájár, és 
pécsváradi lakos volt Osváth 
Imre vájár.

Mindezt a tények ismereté-
ben kívántam közölni.

Vasas, 2016.november 21.
Fábián Jánosné, Gergely Rozália
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Várunk SZERETETTEL Téged is az alakuló 
KÉZIMUNKA Klubunkba!

Egy óvodás mondata a facebookról: „A facebookot lehet 
lájkolni. Ha nagy  leszek megtanulok lájkolni. Remélem 
nem olyan nehéz, mint a horgolás, mert az nem megy.„ 
Ennek a nehézségnek szeretnénk elejét venni, hogy a jövő 
generációja is legalább olyan biztonsággal kezelje a horgo-
ló, a kötő és a hímzőtűt, mint az iPadot.
Lehetetlennek tűnik? Mi mégis teszünk egy próbát.
Vegyük számba, miért érdemes kézimunkázni? Mit adhat 
a személyiségünknek, az önbecsülésünknek? 
•	 A kézimunkázás ősi hagyományunk. Elődeink halom-

sírjaiból (kurgánokból) csodálatos díszített hun textilek 
kerültek elő. A kézimunkák kultúránk hordozói.

•	 A kézimunkázás alkotás, mely során egy megváltozott, un. 
meditációs tudatállapotba kerülünk, amikor a mentális és 
testi működéseink harmonizálódnak. A csendes nyugodt 
ülés, a feladatra történő fókuszálás és a békés tevékenység 
lassítja a szívritmust, csökkenti a vérnyomást.

•	 Egy- egy sikeres darab elkészülte növeli az önbecsülést, a 
magabiztosságot, egészséges büszkeséget ad. Ha megdi-
csérik remekművünket, az örömmel tölt el. 

•	 Amikor valakinek kézimunkával viseletet, vagy bármi-
lyen tárgyat készítünk, szeretettel gondolva az illetőre 
feltöltjük a kézimunkánk tárgyát pozitív energiákkal. 
Ahogy eleink mondták beletesszük szívünket, lelkünket.

•	 A kötés, horgolás, hímzés, foltvarrás terápiás hatásaira 
a kutatók is felfigyeltek és ma már tudományosan is do-
kumentáltak az egészségünkre gyakorolt pozitív hatá-
sok. 

•	 Klubunkban jó közösségre is találsz, ahol az alkotásban 
segíthetjük, inspirálhatjuk egymást. Taníthatjuk a fiatal 
generációt, tanulhatunk az idősebbektől. 

Terveink szerint a kézimunkák több területével is megis-
merkedünk. A foltvarrással, melynek eredete az amish, 
angol, holland telepesek amerikai szűkségéből (szegénysé-
géből) alakult ki és nőtte ki magát kreatív kézimunkává, 
manapság pedig szinte művészetnek számít. Az értékes, 
igazi foltvarrás (pechwork) kézi varrással készül természe-
tes anyagokból, ma azonban már megengedett a gépi ösz-
szeállítása is egy-egy terítőnek, takarónak, vagy más díszí-
tő elemnek. Fekete Mária vasasi lakótársunk segít majd 
nekünk ezen kézimunka területen , aki Pécsen már elindí-
tott és sikerre vitt egy Pechwork klubot.

Aztán megismerkedünk a népi hímzéssel. Már erre is 
megvan a segítőnk, de várunk helyből is szépen kézimun-
kázókat a tudásuk továbbadására.

A horgolás művészetébe való bepillantásra egy 
hosszúhetényi alkotót fogunk felkérni, aki csodálatos dísz-
tárgyakat, ékszereket is készít, de megtanulunk terítőket, 
viseleteket is horgolni. 

Kötésre még nincs segítő emberünk, várjuk a lelkes je-
lentkezőket, akik megmutatnák és továbbadnák tudásukat.

Szabni-varrni Gyugel Ilonával tanulhatunk. Egyesüle-
tünknél több varrógép is rendelkezésre áll a gyakorláshoz. 
Az alábbi fotón a kis műhelyünkben készült darabok látha-
tók:

Foglalkoztatott varrónőnk által vállalunk 
cippzárcseréket, függönyvarrást, igazítást, nadrágfelvar-
rást és egyéb olyan 

Fiatalokat, időseket, kicsiket nagyokat egyaránt várunk. 
Anyukák, apukák a gyermekeket is hozhatják, számukra is 
biztosítunk felügyeletet, elfoglaltságot. 

Még egy érv arra, hogy mozdulj és gyere: Ha még nincs 
ötleted a karácsonyi ajándékra itt a lehetőség, hogy valami 
különlegessel, egyedivel lepd meg szeretteidet.

Hetente keddi napokon várunk szeretettel 17 órától a 
Bethlen Gábor u.8. szám alatt a Napüdvözlet Egyesület 
házában. Jelentkezésed az alábbi telefonszámon várjuk: 
06/20/217-5759 Gyugel Ilonánál. Szőts Rózsa 06/30/603-
6507 

A Vasasért Egyesület szakácsa, Gálos Andrásné 3. 
helyezést ért el az Európai Gondolatok Egyesülete és 
a „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája által 
közösen szervezett „Ezt süsd ki/meg” házi készítésû 
sütemények versenyén. 

Gratulálunk a dobogós helyezéshez!
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Januártól Családi Bölcsőde
A Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont 17 Családi Napközit működtető hálózatán belül 
a két vasasi családi napközije 2017. január 1-től CSA-
LÁDI BÖLCSŐDE – ként működik tovább.  

Mindkét csoport férőhely száma ötről 7 főre emel-
kedik, ahol két-két gondozó várja a gyermekeket. 

Csoportjaink 20 hetes kortól 3 éves korig fogad-
nak gyermekeket. Azok a gyermekek, akik az óvodai 
nevelési év kezdete előtt töltik 3. életévüket, annak 
az évnek augusztus 31. napjáig maradhatnak Családi 
Bölcsődénkben.

A gondozási és nevelési feladatokat továbbra is 
kis létszámú csoportban, egyénre szabottan, fejlett-
ségi szint és az életkor figyelembevételével napirend 
szerint, heti terv alapján végezzük. A gyerekeket já-
tékba integrálva foglalkoztatjuk, fejlesztjük. A játék 
ennek a kornak a leghatékonyabban fejlesztő alap-
tevékenysége. /Bölcsődénkben törekszünk arra, hogy 
minden feltétel teljesüljön ahhoz, hogy gyermekeink jót, 
jól, és elegendőt játszhassanak. A játék során legfonto-
sabb célunk, hogy élményt biztosítsunk a különböző já-
tékformákhoz, mint például a mozgásos tevékenységek-
hez, a szerepjátékokhoz, az építő és konstruáló jellegű 
időtöltésekhez, a szabályjátékokhoz stb…./.

Bölcsődénkben az évszakokhoz kötődő jeles napo-
kat (farsang, húsvét, gyereknap, Márton nap, Miku-
lás ….), a születés- és névnapokat együtt ünnepeljük 
illetve ezekre az ünnepekre mondókákkal, versekkel, 
készülünk.

(Rendszeres kirándulásaink alkalmával ellátogatunk 
az állatmenhelyre, a közeli lovardához, háziállat néző-
be, a Baba-Mama klubba.)

A gyermekeket az udvarunkon árnyékos, nagy, zöld 
felület várja homokozóval, csúszdával, motorozási le-
hetőséggel és sok játékkal.

Napi négyszeri étkezést tudunk biztosítani, sok 
gyümölccsel és zöldséggel, a változatos étrendet a 
közeli étterem melegen szállítja. Speciális étkezési 
igényeket is ki tudunk elégíteni (pl. tej érzékenység, 
cukorbetegség).

A fenntartó minden évben törekszik arra, hogy a 
hálózaton belül működő Családi Bölcsődék gyerme-
kei és szülei közös rendezvények alkalmával tudjanak 
egymással találkozni a Családi napon, Jótékonysági 
bálon.

Lehetőségünk van hiányzások alkalmával idősza-
kos gyermek felügyeletet biztosítani, előzetes egyez-
tetés és külön díjszabás alapján.

Nyitva tartásunk: Hétfőtől péntekig: 7:00-17:00.
Elérhetőségeink nem változtak: 7691 Pécs-Vasas, 

Bethlen G. u. 8.(volt patika) , 
Telefonszámunk: 06 30 505 1402;
E-mail: szivarvanycsn@gmail.com;  

napsugarcsn@gmail.com.
Azok az édesanyák, akik szeretnének visszatérni a 

munka világába, nálunk megtalálják a megfelelő helyet 
és módot gyermekük kis létszámú csoportban való 
napközbeni elhelyezésére. Mindenkit szeretettel várunk! 

Ingyenes önvédelem 
foglalkozások

nőknek, férfiaknak, időseknek, fiataloknak!
2016. december 8-án 17 órától 
a Kossuth Művelődési Házban.

A foglalkozásokat tartja Nagy József, 
fekete öves Taekwon-do mester.
A foglalkozásokon való részvétel 

előképzettséget nem igényel.
Kényelmes szabadidő ruházat ajánlott.

Hatékony, célra törő edzések!
Életszerű helyzetek begyakorlása!
Bővebb felvilágosítás: 72/337-838

Kellő számú érdeklődő esetén 
minden csütörtökön. 
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Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30 – 11.00

Református Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 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
– December 11. Vasárnap 11.00
– December 25. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (12.03.)

Vasárnap (12.04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (12.10.)

Vasárnap (12.11.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (12.17.)

Vasárnap (12.18.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (12.24.)

Vasárnap (12.25.)

A karácsonyi szentmisék és igeliturgiák rendje
a templomokban kerülnek kihirdetésre!

Roráte  
szentmisék:

Péntek
06.00

Decemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Keresztmegáldás Hirden – hiánypótlás
Az előző hónapban adtunk hírt arról, hogy Hirden a régi temetőben a jó szándékú emberek adományából el-
készült, és megáldásra került az új kereszt. Az adományozók névsorából kimaradtak nevét most leközöljük. A 
hibáért elnézést kérünk.

Amrein József, Becker János, Gradwohl Józsefné, Tornyosi Józsefné, Tóth Miháyné, Varga Jánosné
Köszönjük az adományokat. A továbbiakban a hatos út melletti kereszt felállításához várjuk adományaikat. A 
Mecsek Takaréknál vezetett számlaszám: 50300037-10604519

Kolping hírek
Egyesületünk 2016. december 6-án (kedden 9.15 órai kez-
dettel tartja karácsonyi ünnepélyét és közgyűlését, melyre 
minden tagot várunk!
Napirendi pontok: – Mise 15 órakor; – Karácsonyi műsor
– Közgyűlés 16 órakor: A civil egyesület végelszámolással 
történő megszűnésének bejelentése; – Tagfelvétel az egyházi 
MKSZ-be; Vendéglátás (vacsora)

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület mély 
megrendüléssel tudatja, hogy volt polgárőr-
társunk,

Krausz József
65 éves korában

elhunyt.
Emlékét kegyelettel

megőrizzük!

Megemlékezés
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
Szeretettel, nem múló fájdalommal emlékezünk

Becker Jánosné, Erzsike
halálának 1 éves évfordulóján.

Szerető családja

Elismerés a vasasi önkéntesnek
A Katolikus Karitasz  magyarországi szervezete idén 
ünnepelte megalakulásának 85. és újjászervezésének 
25. évfordulóját. Ennek alkalmából kitüntették a leg-
több karitatív munkát végző önkénteseket, köztük Va-
sasról Köves Péternét. Mi is gratulálunk a megérdemelt 
oklevélhez, és további munkájához jó egészséget, kitar-
tást kívánunk!

A szerkesztőség

h i t é l e t
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SPORthÍReK

Remekül fejezte be az őszi szezont 
a Vasasi Bányász, hiszen a novem-
beri két utolsó bajnoki meccsen 
négy pontot és tíz gólt szereztek 
összesen, ráadásul igen erős csapa-
tok ellen.

Nagy pofont kapott a Kisnyárád 
csapata Parcsinban, így sikerült ne-
kik visszavági a korábbi vereségért. 
A bajnokságot nagy fölénnyel veze-
tő Beremend sem tudott nyerni Va-
sason, habár ez kevésbé vigasztalja 
a Bányász TC játékosait, akik a 

meccsen már 5-1-re is vezettek. 
Görgye Ákos novemberben sem 
lassított, a két meccsen hat góllal 
járult hozzá a szurkolók jókedvé-
hez.

Az őszi idény ennek ellenére jó 
szájízzel ért véget Vasason, hiszen a 
kezdeti gyengélkedés után sorra 
gyűjtötte a pontokat a csapat. Ezt 
emelte ki Papp Tamás vezetőedző 
is, aki úgy fogalmazott: „Gratulálok 
a csapatnak az utolsó öt mérkőzés-
hez. Ebből mindenképp lehet erőt 

meríteni és építkezni tavaszra! Haj-
rá Bányász!”

Folytatás tavasszal, a tél szünet 
alatt is hajrá, Bánya, Vasas Bánya!
11. forduló: Bányász TC – Kisnyá-
rádi SE 5-2 (1-2)
Gól: Veres (6’, 74’), Görgye (52’, 
85’, 87’)
12. forduló: Bányász TC - Bere-
mendi ÉSK II. 5-5 (3-1)
Gól: Sipos (14’), Görgye (32’, 38’, 
59’), Kun (53’)

A Vasasi Bányász köszöni a Csaba Szóba, 
a Vasasi Patika és a Vali Bolt támogatását!

Gólparádéval zárult az őszi szezon

Tömegsport- Futóhírek
A november 6-i komlói futóversenyen immár szokáso-
san jól szerepeltek vasasi futótársaink.

Papp Ferenc férfi párosban 3. helyet ért el, Schneider 
Erika 9,5 km-en egyéniben 5. lett, Schneider Pál pedig 
a félmaratoni távon korosztályában az első helyezett lett!

A Balaton félmaratonon szintén Papp Ferenc képvi-
selte Vasast, nem is akárhogy, vegyes párosban Borbás 
Adriennel negyedikek lettek.

Sajnos az októberi beszámolóból figyelmetlenség 
miatt kimaradt Schneider Erika eredménye a szeptem-
beri budapesti félmaraton versenyen. Pedig minden 
elismerést megérdemel, hogy hosszú,  sérülés miatti 
szünet után, korcsoportjában az országos 5. helyet sze-
rezte meg.

Mindannyiójuknak gratulálunk, jó pihenést, ered-
ményes téli alapozást kívánunk! Várjuk a jövő évi jó 
eredményeket!

Taar Ilona

Taekwon-do verseny hírek
Oktober 8-án résztvettünk Jászbe-
rényben egy Nemzetközi versenyen. 
Három versenyző indult, Trapp 
zsolt két ezüst érmet szerzett, Trapp 
Szófia egy ezüst egy bronz, Gergics 
Liliána egy ezüst. Idei évünk össze-
sen 1 aran y 6 ezüst 2 bronzérem. 
Egy éve edzünk a somogyi KoBeKo-
ban köszönjük, hogy itt lehetünk!

Nagy József edző

FRISSÍTŐ MASSZÁZS
Lepje meg szeretteit karácsonyra 

masszázs bérlettel
vagy ajándékkártyával!

Bayerné kovács Adrienn
Pécs-Somogy, Somogy u.39.

Tel.: 20-33-27-433

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

– Fürdetés, karom vágás; – Nyírás, trimmelés 
Barbély Júlia: 06-20/310-2516
Minden kutyust várok szeretettel! 

(Volt videotéka)
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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

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

www.shvonline.hu

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

• 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!

Kedvező feltételekkel

„Személyi
kölcsön”
Kedvező feltételekkel

„Személyi
kölcsön”

www.shvonline.hu


