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Újév. Új év? Új év!
Újév. Hogy mit tartogat számunkra, azt most még nem lehet tudni. 
Csak vágyaink vannak, amelyek ott élnek a lelkünk mélyén. Szeretnénk 
fokozni a sikereket, megfejelni az eredményeket, tovább erősíteni 
mindazt, ami eddig is annyi örömet adott számunkra. Vagy éppenség-
gel az a sóvárgás van bennünk, hogy bizonyítani szeretnénk: nem va-
gyunk vesztesek, lehetünk mi is sikeresek…

Ha akarjuk, ha nem, változik minden. A körülményeink, a körülöt-
tünk élők és mi magunk is. Egy új kezdet, mindig hoz valami olyat, ami 
eddig másként volt. Egy új év kezdetén arra vágyunk, hogy jobbá legye-
nek a dolgok. A szomorúság forduljon vidámsággá, a szűkösséget vált-
sa fel a bőség, a félelem kerüljön minél messzebb tőlünk, a magányos-
ság váljon ismeretlenné. Olykor már azzal is megelégednénk, ha 
minden legalább olyan maradna, mint eddig. Mert akkor nem lett rosz-
szabb… Ám ezt nem tudja garantálni semmi és senki.

Az új kezdet nem csupán ismeretlenek sokaságát tartogatja számunk-
ra, hanem lehetőségek sokaságát is. Nem garanciákat kapunk, hanem 
reményt arra, hogy valami más, teljesebb legyen az életünkben, mint 
ami eddig volt. Az első, amit lehetőségként kaptunk, hogy keresve egy 
csendes zugot, végig gondolhatjuk, mire is vágyunk igazán, mi az, ami 
mozgatja az életünket. Nem könnyű ezt a csendet megteremteni és el-
szakadni mindattól, amit magunk körül érzékelünk. Életünk anyagi, fi-
zikai szükségletei könnyen elfedik azt, ami még ezeknél sokkal fonto-
sabb. Érdemes elgondolkozni Jézus szavain: „Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”

Induljunk neki azzal az elhatározással a 2017-es évnek, hogy szeret-
nénk meglátni a ránk váró történésekben a lehetőségeket! Határozzuk el, 
hogy nem hanyagoljuk el bensőnk, lelkünk szükségleteit! Találjuk meg 
azokat a helyeket, ahol menet közben is lerakhatjuk a terheinket, társakat 
találhatunk az utunkhoz, megtelhetünk reménnyel a folytatáshoz!

A következő áldással kívánok minden Kedves Olvasónak áldásokat 
hozó új évet!

Hajnal Zoltán baptista lelkipásztor

„Isten áldja lelkedet, hogy olykor elrugaszkodhass a földről, és magasba 
szárnyalhass új világok, új távlatok felé. Isten áldja értelmedet, hogy vi
lágos gondolatok ébredjenek benned, amelyek kalandra hívnak ismeret
len ösvényeken. Isten áldja szívedet, hogy a rajtad átlibbenő ihlet nyo
mán ráérezhess arra, mi készül épp megszületni általad. Isten áldja 
érzékeidet, hogy gazdag tapasztalatokat gyűjthess a világról, amely kö
rülvesz, és mindig részed legyen őszinte csodálkozásban. Találjanak rád 
jó szavak, fölemelő élmények, gyógyító üzenetek a Teljesség világából fedezd 
föl az elengedésből születő megelégedést az egyszerűség tékozló gazdagságát 
meríts bátorságot benső szabadságodból, s azután bízd rá magad a na
gyobb Erőre, amely fölemel és csak röpülj röpülj áldott szárnyaidon”

Varga Gyöngyi

Karácsonyfa ünnepség

Sok év után újra van karácsonyfája Vasas és Somogy la-
kóinak. A Vasasért Egyesület munkatársainak támadt az 
ötlete, hogy újra feldíszített fa álljon a Berze Művelődési 
Ház előtti téren a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. 

Rendhagyó módon idén a díszek elkészítésére a helyi kö-
zösséget szerettük volna bevonni, így versenyt hirdettünk. 
Nagy örömmel fogadtuk a rengeteg díszt és a vártnál na-
gyobb érdeklődést. Azt hiszem elmondható, hogy a Berze 
előtti téren álló Karácsonyfa teljes egészében egy közösségi 
tükör, ami hivatott jelképezni az összefogás erejét. Aprósá-
gokra kell gondolni, maga a tenni- akarás már egy építő fo-
lyamat, melyből egészen fantasztikus dolgok keletkeznek. 

December 17-én került sor a Mindenki Karácsonyfája 
felavatására, mely ünnepi hangulatát a színvonalas műso-
rok alapozták meg. Ez úton szeretnénk megköszönni a fel-
lépőknek, hogy a nem túl kedvező időjárási viszonyok elle-
nére előadásaikkal emelték az esemény fényét. Köszönjük 
a Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Iro-
dalmi körének, a vasasi Csillag Mazsorett formációnak és 
végül, de nem utolsó sorban Kovács Istvánnak. Külön kö-
szönet a Mester-tár kitelepült árusainak, kik portékáikkal 
Adventi-vásárt varázsoltak a Berze Művelődési házból: 
Kraft Tünde sajtjaival, Kóta László disznóságaival, Horváth 
Csaba késeivel, Huszákné Kis-Bocz Dalma karácsonyi asz-
tali díszeivel, Schweitzer Antal mézeivel, Napüdvözlet 
Egyesület textil termékeivel, Kovács István kerámia díszei-
vel, Vasasért Egyesület a KoBeKo termékekkel. 

Az alkotni vágyó gyerekek és felnőttek csuhéból an-
gyalkát készíthettek Zsalakó Anci néni segítségével, vagy 
gyöngyöt fűzhettek Tóth Adéllal.

Azonban el kell mondani azt is, hogy a feldíszített fenyő-
fát nem az angyalkák hozták, köszönjük Kóta László úrnak, 
hogy a „feleslegessé” vált fenyőfát felajánlotta, továbbá Luk-
ács Jánosnak és munkatársainak, hogy a térre elszállították. 
Köszönjük a Vasasért Egyesület erőskezű dolgozóinak, hogy 
a fenyőfát kiállítható formába hozták és feldíszítették, mert-
hogy nem is gondolnánk, hogy mennyire nehéz, egy ilyen 
méretekkel rendelkező fát pompába állítani 

Adrián Dorottya, KoBeKo, Vasasért Egyesület
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Programok, rendezvények 2016-ban
a Vasasért Egyesületnél

A Berze Művelődési Házban heti rendszerességgel Baba-ma-
ma klub működik. Ilyenkor összejönnek a helyi anyukák és 
gyerekek egy kis játékra és beszélgetésre. Az év folyamán 
többször Mocorgó foglalkozásokat tartottunk, melyet kicsi 
gyerekeknek és szüleiknek ajánlunk. Ennek lényege a játékos, 
komplex értelmi és mozgásfejlesztés és közösségbe szoktatás. 
A másik fejlesztő jellegű foglalkozásunk a Ringató, egy csa-
ládi művészeti nevelési program, melyben a résztvevő 
felnőttek és gyerekek átélik a közös játék és éneklés örömét. 
Szintén a Baba-mama klub kereteiben idén kétszer tartottunk 
gyerekruha és játék vásárt, ahol az anyukák árulhatták a ki-
nőtt vagy megunt darabokat. 

Idén már négy alkalommal, minden évszakban egyszer, 
Mester-tár néven helyi termelőket, kézműveseket és porté-
káikat felvonultató vásárt tartottunk, ami nagy örömünkre 
egyre népszerűbb. Ezeket a vásárokat mindig összekötöttük 
valamilyen jeles nappal vagy ünneppel. Tavasszal a télűzés-
sel, nyáron a Berek Wakeboard és lovarda első születésnap-
jával, ősszel a bányásznappal, télen pedig a karácsonyvárás-
sal. Jelenleg 23 Mester-tár tagunk van, a változatos 
kínálatban ételféleségek, dísztárgyak, használati tárgyak 
egyaránt szerepelnek.  

Rendszeresen érkeznek hozzánk ruha adományok, ame-
lyekből kétszer tartottunk ingyenes ruhavásárt. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel jövőre is szeretnénk folytatni, és 
várjuk továbbra is az adományokat. 

A Norvég pályázat keretében különböző előadássorozato-
kon vehettek részt az érdeklődők, mint pl. a kertészkedés, a  
számítógép kezelés,  és az egészséges életmód. 

Már hagyománnyá vált, hogy húsvét és karácsony előtt 
kreatív készülődős délutánt tartunk. Ilyenkor természetes 
alapanyagokból készítünk lakásdekorációkat és egyéb dísz-
tárgyakat.. 

A kihívás napja egy nemzetközi  megmozdulás, melynek 
lényege, hogy minél több embert megmozgasson egy adott 
napon. A mi településünk is benevezett a versenyre, 9 hely-
színen tartottunk mozgásos programokat,  így ezen a napon 
250 embert mozgattunk meg a fél éves kortól a  nyugdíjaso-
kig. Ezzel a települések között a középmezőnyben végez-
tünk. 

A pécsi önkormányzat által kiírt zöld főváros pályázat se-
gítségével elkészült a Kossuth pihenő. Az ünnepélyes átadás 
mellett sportnapot tartottunk, melynek keretében bemutat-
kozott négy sportklubunk, a taekwondo, a jiu-jitsu, az aero-
bic és a spinning.

A Berze Művelődési Házban működő Darts klub 8 alkal-
mas versenysorozatot tartott, esetenként 12-16 versenyzővel. 
A klub iránt nagy az érdeklődés, a létszám egyre bővül, jövő-
re szeretnének városi és országos versenyeken is indulni.

Teaházunk az egyesületi székházban működik, ahova al-
kalmanként 8-10 gyerek jár. A délutáni összejöveteleken kre-
atív foglalkozásokat tartanak, de voltak kirándulni, a Berek 
wakeboard és lovardánál, a Misina állatmenhelyen, és a vá-
rosban megnézték többek közt a Székesegyházat. Részt vettek 
a Bóbita bábszínház és a Nemzeti Színház egy-egy előadásán 
is. A nyári szünetben a Tea-ház program a Kossuth művelő-
dési házban folytatódott. Minden hétköznap 8 és 16 óra 
között felnőtt felügyelet mellett tölthették el az időt 
változatosan a gyerekek. 

Végül a Külső szervezők általi programokat szeretném 
megemlíteni. A Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület által megtartott nagysikerű irodalmi estet és a Bá-
nyászszív dalcsapat által szervezett jótékonysági dalestet, 
melynek bevételét egy helyi beteg kisfiú kapta. 

Tóthné Dobos Éva, KoBeKo, Vasasért Egyesület

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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Jó helyre került a vándorkupa

Idén már második alkalommal került sor a Vasasért Egye-
sület rendezésével megtartott Csupaszív vándorkupa díj 
átadására, és a helyi önkéntesek díjazására egy színvonalas 
ünnepség keretében a Kossuth Művelődési Házban. Kibő-
vítve a kört, idén nem csak az egyesületek, hanem a klubok, 
sportkörök is ajánlhattak önkénteseket, akiknek áldozatos 
munkáját jutalmazhatták a vezetők. Így a három település-
ről 24 lelkes és aktív önkéntes vehette át az „Év önkéntese 
2016” érmet és az ajándékot. Gratulálunk nekik, és kíván-
juk, hogy a jövőben is ilyen odaadással végezzék önként 
vállalt tevékenységüket! 

Önkéntes jelöltek:
Vasasi Szent Borbála Egyesület: Orosz Ferenc, Fejes József, 
Vasasért Egyesület: Tóth Adél, Zsalakó Istvánné
Darts klub: Horváth Gábor, Klajbár Zoltán
Napüdvözlet Egyesület: Nagy József, Krámos Zoltán
Hirdi Polgárőr Egyesület: Strausz József, Glocker Tamás
Vasasi Asszonyklub: Jazbinsek Alajosné
Kondibike spinning Klub: Novák-Bársony Patricia,  

Szűcs Anikó
Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület:  

Peti János, Posztumusz Szűcs Béla és Szűcs Béláné
Csillag Mazsorett Egyesület: Deák Viktória,  

Tóth Eszter Beatrix
Somogyi Polgárőr Egyesület: Seres Imre, Kovács István
Somogyi jiu jitsu klub: Fuchs Ervin, Stenkovics Gábor
Vasasi Polgárőr Egyesület: Bánovics Béláné
Tegyünk Egymásért Egyesület: Luliák Gáborné

Az est másik fontos eseménye a CSupaszív vándorkupa átadása volt. 
A tavalyi díjazott Lukács és Társa Kft. egy év után tovább adta nagy 
becsben tartott díjat a legtöbb szavazatot kapott Belcat Bt.-nek, akik 
rendszeres anyagi támogatást nyújtanak több helyi egyesületnek, 
szervezetnek és más módokon is segítik a fejlődést a térségben. Gra-
tulálunk nekik és sok sikert kívánunk a következő évre is. 

Csupaszív vándorkupára jelöltek: 
Reisch Dezső és csapata, Taar és Társa Kft. Belcat Bt., Hrubi 

Gusztáv vegyesboltja, Vasasért Egyesület, Villkombau Kft.
Tóthné Dobos Éva

Tea-Ház December
A decemberi hónap nagyon mozgalmas volt. Az adventi 
készülődéssel kezdtük a hónapot, szebbnél szebb adventi 
koszorúkat készítettünk és ajtódíszeket. Tartottunk Mi-
kulás bulit, ahol gyerekek nagyon jól érezték magukat 
különféle játékos feladatokat oldottak meg, majd aján-
dékcsomagokat és tombolán plüssöket nyertek. Részt 
vettünk a Berze J. Művelődési ház előtt tartott mindenki 
karácsonyfája állításon, ahol a karácsonyfadísz készítő 
versenyen második helyezettek lettünk gyerek kategóri-
ában. Nagy tervekkel és lelkesedéssel kezdjük az Új Évet.

Somogyi Klaudia klubvezető

Berze Darts Klub
December hónapban is sokan ellátogattak a Berze Nagy Já-
nos  művelődési házba. Köszönöm az éves részvételt a meg-
jelenő feleknek! Leginkább csak a darts miatt jártak a klub-
ba, ezért az ifjúsági klub ebben a formában megszűnik! Az 
idei évtől darts klub névre hallgat e közösségi forma. To-
vábbra is a hét elején leszünk elérhetőek, Hétfő, Kedd, Szer-
da, 16 órától! Ebben az évben és a nagy hidegben is várunk 
minden dartsozni vágyó amatőr sportolót.

klubvezető: Hering Gyula
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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

A civil szervezetek is jótékonykodtak
Nehéz helyzetben lévő családoknak szerzett örömet az az adakozás, melynek során tartós 
élelmiszer csomagokat osztottunk szét vasasi rászorulók között. A csomagok osztása decem-
ber 17-én a Karitasz csoport szervezésében a polgárőrök segítségével történt. Az adományo-
kat a Karitasz csoportnak, a Vasasért Egyesületnek, a gyárvárosi Karitasz csoportnak, a so-
mogyi spinning csoportnak, a vasasi Tom Marketnek és Bodor Miklósnak köszönhetjük.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitasz gyűjtéséből településeink 10-10 élelmiszercso-
mag adományban részesültek, melyeket szintén kiosztottunk Karácsony előtt.

Köszönjük önkéntes segítőink áldozatos munkáját. Reméljük, szerény csomagjaink szeb-
bé tették nehéz sorsú embertársaink Karácsonyát!

Köves Péterné
Katolikus Karitasz

Polgárőrség
Decemberi hónapban egyesületünk 165 
órát töltöttek szolgálatban, mégis két 
eseményt szeretnénk kiemelni az eltelt 
ünnepekből:

December 6-án ismét megszerveztük 
a „Házhoz megy a mikulás” programot!) 
Pécs-Vasason illetve Pécs-Somogyban 
leptük meg azon gyermekeket és szülei-
ket, akik megrendelték a Polgárőr Miku-
lást :) Nagyon nagy sikert aratott és sok 
pozitív visszajelzést kaptunk !:) Jövőre 
ugyan így megy a Polgárőr Mikulás. Aki 
esetleg nem tudta, jövőre lesz lehetőség, 
hogy egy élményt szerezzen gyermekei-
nek.

December 26-án egy Pécs-vasasi fia-

tal látássérült fiúnak okoztunk egy kis 
örömet.) Karácsonyi kérése az volt, 
hogy mehessen egy kört a „POLGÁRŐR 
LADÁVAL” elmondása szerint imádja a 
régi autókat:) Németh Béla , „C” utcai 
lakos kívánságát természetesen öröm-
mel teljesítettük ! 

Ezúttal szeretnénk megköszönni a 2016-
os támogatásokat:

– BelCat Bt.
– Gradwohl család
– Vasasi Gyógyszertár
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesü-

lete nevében szeretnénk sikerekben gaz-
dag boldog újévet kívánni mindenkinek. 

Vezetőség

Közvilágítási hibák 
bejelentése

Az a tapasztalatom, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a 
közvilágítási hibák a településeinken.  Gondolom, ez azzal 
magyarázható, hogy a közvilágítási lámpatestek cseréje közel 
egy időben történt meg és emiatt a fénycsövek üzemi élettar-
tama is közel egy időben jár le. Az elmúlt hetekben sokan 
megkerestek ilyen jellegű problémával, ezért tájékoztatásul 
közreadom azokat az elérhetőségeket, ahol az ilyen jellegű 
hibákat a lakosság be tudja jelenteni. 

Tudni kell, hogy a közvilágítási hibák javítása nem az 
E-ON feladata, tehát nem is ide kell bejelenteni, hanem a vá-
ros városüzemeltetési cégéhez, a Biokomhoz.

A hiba bejelenthető a 06-80/200-590 telefonszámon a 
Biokomhoz, vagy a Biokom honlapjáról is elérhető https://
kozvilhiba.hu/hibabejelentes internetes oldalon. 

A bejelentéshez szükséges a hiba helyének pontos megha-
tározása, helyiség, közterület neve, esetleg házszám, hiba le-
írása (pl. nem világít, villog, vibrál)  a bejelentő nevének és 
telefonszámának közlése.

Huba Csaba
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Jónak lenni jó!
Decemberben a médiában országosam meghirdetett „Jónak 
lenni jó!” szlogen beköltözött az emberek szívébe. 

Számos, országosan működő karitatív szervezet kivette a 
részét a hátrányos helyzetű embertársaink, a rászoruló csalá-
dok részére történő jótékonysági akcióból. A sokszor remény-
telennek tűnő élethelyzetek javítása sokat jelent ezeknek az 
embereknek, még akkor is, ha ez ilyen intenzitással szinte 
csak a karácsony előtti időszakra korlátozódik.

Az országos megmozduláson túl a helyi önkormányzatok, 
közösségek is több helyen végeztek karitatív tevékenységet, és 
lehetőségeik függvényében igyekeztek olyan rendezvényeket 
szervezni, ahol egy kis ajándékkal vagy akár egy tál meleg 
étellel tudtak javítani az elesett emberek közérzetén.

Ez nálunk sem volt másként.

A karácsony előtti időszakban az önkormányzat tíz porció 
tűzifát szállított ki a településeink rászoruló lakóinak. Ugyan-
csak kiosztásra került jó néhány tartós élelmiszert tartalmazó 
ajándékcsomag is. 

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület költségveté-
séből idén is megrendezésre került mindhárom településen az 
idősek karácsonya. Az idős lakókat terített asztal várta és 
minden kedves vendégünk egy kis ajándékban részesült. Az 
ünnepségen egy kis műsorral is kedveskedtünk. Az ünnepsé-
gek lebonyolításában Hirden a Napsugaras Ősz Egyesület, 
Vasason a Vasasi Szent Borbála Egyesület és Lobodáné Somlai 
Erika, továbbá Somogyban a Tegyünk Egymásért Egyesület és 
a Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület irodalmi 
köre sok feladatot vállalt magára.

A vasasi és somogyi idősek napközi otthonaiban is kis mű-
sor keretében nyújtottuk át az ajándékcsomagot és még egy 
ünnepi ebédre is futotta a keretből.

Mindhárom óvoda gyermekei is kaptak némi segítséget az 
ünnepi készülődéshez.

A közmunkások fáradtságos, lelkiismeretes munkáját már 
több korábbi írásomban is elismertem, dicsértem. Ezt a kitar-
tó munkát - mint minden évben – idén is megköszöntem ne-
kik egy-egy személyre összeállított kis ajándékcsomaggal. 

Talán a legmeghatóbb, ha olyan emberek is akarnak adakoz-
ni, akik maguk sem dúskálnak az anyagi javakban. A köz-
munkásokra gondolok. 

Az utolsó munkanapjukon, december 23-án a fagyos idő 
ellenére tisztára mosták a kis teherautójukat, hogy az általuk 
összekészített adományokat még karácsony előtt ki tudják 
szállítani azoknak az elesett családoknak, akiket ők választot-
tak ki. Hogy mit adakoztak, mit tettek az ajándékzsákba? 

Amit maguk a mindennapi munka mellett az év során két 
kezükkel megtermeltek: krumplit, hagymát, almát és egy ke-
vés diót. Természetesen minden közmunkásnak és még a ko-
rábban náluk dolgozó közmunkásoknak is jutott a készletből.

Még karácsony előtt feltűnt a közmunkások vezetőjének, 
Reisch Dezsőnek, hogy a reggeli szürkületben, ködben, fagyban 
egy kisfiú minden nap kerékpáron jön Hirdről a vasasi iskolá-
ba. A gyerek át volt fagyva, a kerékpár a szürkületben nem igen 
látszott az úton, Dezső ezt veszélyesnek ítélte. Megállította és 
néhány perc múlva megajándékozta a gyereket egy kisebb mé-
retű kesztyűvel és egy láthatósági mellénnyel. (Mindezt a köz-
munkások büszkén közölték velem és kérték, hogy az újságban 
ezt a kis történetet mindenképpen tegyük közzé.)

Ehhez hasonló történeteket gondolom sokan átéltek a kará-
csony előtti napokban. Kis odafigyeléssel, némi anyagi ráfor-
dítással talán az év más időszakában is tudunk olyan embere-
ken segíteni, akik rajtuk kívülálló okok miatt vagy akár 
emberi gyengeségük miatt kerültek nehéz helyzetbe. Sajnos 
még sok lenne a tennivaló e téren.

Huba Csaba 

F O G A D Ó Ó R A
Huba Csaba

önkormányzati képviselő
2017. január 16-án (hétfőn)

fogadóórára 
várja az érdeklődőket:

Hirden 1600  órától 1700  óráig 
a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban 1715  órától 1815  óráig a Településrészi 
Testület irodájában (Búzakalász u. 3.), 

és Vasason 1830  órától 1930  óráig   
a Berze Nagy János művelődési házban.
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„Megszépültünk”
a Keleti Városrészi Óvoda Somogyi Tagóvodájában, Pécs –Somogy, Somogy u. 95. sz. alatt

A kicsik saját kedvükre báboznak 

Tisztelt Szerkesztőség!
Kívánok minden kedves Olvasónak, és a Szerkesztőség 
lelkes munkatársainak egészségben és jókedvben teljes 
boldog új esztendőt! A változások vegyes eredményeket 
hoztak életünkbe, de mi változatlan optimizmussal, és 
erővel látunk az előttünk álló feladatokhoz!

Ezúton köszönöm a Szerkesztőségnek, hogy helyet és fó-
rumot biztosít az óvodánkról szóló levélnek. 

A legutóbbi tavaszi híreink óta, ismét Sok Hírünk Van! A 
Somogyi óvodában, az eltelt félév jelentős változásokat ho-
zott, lássuk sorjában….

 Májusban, még a nyári takarítási szünet előtt, megkezdő-
dött a régi, elavult nyílászárók cseréje. Ez ügyben már évek 
óta kerestük a megoldást, de az anyagi források hiánya miatt 
nem valósult meg. Köszönöm Huba Csaba képviselő úrnak, 
hogy szívén viselte óvodánkat, és lépéseket tett a korszerű-
sítés megvalósításában. Jelentős összegbe került a méretre 
gyártott, hőszigetelt műanyag ablakok, és a bejárati ajtó. So-
kat jelent a biztonság, a hő takarékosság szempontjából, és a 
látvány sem mellékes.    

A szemünk előtt verték szét a bejáratot, és a szobák egy-
egy falát, mikor a szakemberek megkezdték a munkálatokat. 
Bevallom aggódtunk, hogy mikor lesz ismét minden a he-
lyén, és nem a kalapács és fúró hangjára ébrednek délután 
a gyerekek….

Ezúton is köszönjük a gyors, és ügyes munkát, amit a 
szakmunkások végeztek, mert két hét alatt látványos lett a 
változás! A dajkáinknak köszönöm a rengeteg takarítást, át-
rendezést, és a rend visszaállítását! Sokat tettek azért, hogy 
az óvoda zavartalan működését megoldjuk, hiszen az év vé-
géhez közeledve mindhárom csoport készült az ünnepeire 
(anyák napja, évzáró, ballagás).

Időközben átadásra került a megújult Kodály Zoltán kul-
túrház, amely az Idősek klubjának is otthont ad. Nagyon 
aktuális volt már a felújítás, hiszen évtizedek alatt csak az 

állagmegóvásra jutott némi pénz, és a vakolat, a víz-, villany-
vezetékek teljesen tönkrement. A falak nedvesek voltak, a 
fűtés, és világítás nem volt biztonságos.

Most büszkén vehettük birtokba az idősek, és fiatalok tel-
jes megelégedésével!

A másik szembetűnő változás a játszóudvarunk. Április-
ban kezdődtek el a munkák, a fajátékok beépítésével. Sajnos 
a 2000 – es évek elején telepített faszerkezetek teljesen tönk-
re mentek, elkorhadtak, balesetveszélyessé váltak. Jó néhány 
régi, hatalmas fánktól is meg kellett válni. 

Központi költségvetésből, az óvoda épületének környékét is 
rendbe tették. A hátsó bejáratról nyíló járdarész lett kiszélesít-
ve, korláttal baleset mentesítve, és a megsüllyedt talaj, támfal 
kialakításával, stabilizálva. A megépült részre virágokat ülte-
tett az új udvarosunk, Mecseki Zoltán, aki sok ötlettel, lelkes 
gazdája a kertnek. A változást a gondozott kert látványa is tük-
rözi. Mostanra valódi gyermekparadicsom lett a játszóudvar!

Szülői felajánlásból, facsemetéket kaptunk, és kültéri fes-
téket vehettünk, melyet a kerítés felújítására fordítottunk. 
Ez úton szeretném kérni a lakosság támogatását! Akinek 
megmarad kis cementje, kevés csavarja, szöge, egyéb építési 
– szerelési alapanyaga fölöslegessé válik, ne dobja el, hanem 
értesítsen minket, vagy hozza be az óvodába. Mi örülünk 
minden apróságnak, és hasznosítani tudjuk.

Minden évben kapunk anyagi támogatást, Rész önkor
mány zatunk elnökétől, Huba Csaba úrtól, melyből idén moz-
gásfejlesztő játékot vásároltunk. Minden segítségért hálásak 
vagyunk, és megbecsüljük. Köszönjük támogatását!

A tavaly elnyert ZÖLD ÓVODA címért, sokféle progra-
mot vállaltunk, mely egész évben folyamatosan kerül meg-
valósításra. A vállalt feladatokat a szülők támogató segítsé-
gével szeretnénk megvalósítani. Célunk, hogy gyermekeink 
tisztább, élhetőbb, gondozottabb környezetben nevelked-
jenek, amit minden lakó a sajátjának érez. A közösséggé 

A megszépült Kodály kultúrház, ahol a nagy csoportosok 
mesével, dallal ballagtak el.



 2017. január További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

válás alapjait már kisgyermek korban el kell kezdenünk, és 
ebben a nevelésnek, a mintaadásnak óriási szerepe van! Né-
hány megvalósult feladat, program:
– „Madárbarát ovi” oktatását havonta építjük be, a külső 

világ tevékeny megismerésének tevékenységeibe. Már az 
első foglalkozás nagy élmény volt a gyerekeknek, hiszen 
számos ismerettel rendelkeznek, amit felszínre hoz, és 
rendszerez Bodor Ádám madarász. Vetítéssel, hanganyag-
gal teszi érthetőbbé, látványossá az ismereteket.

– OXI facsemetéket ültettünk, közösen a gyerekekkel, me-
lyek a kiszáradt fenyőfákat pótolják.

– Elkészült a komposztáló, és az esővízgyűjtő edényt hama-
rosan üzembe helyezzük.

– A Misina parkba rendszeresen elmegyünk, érzékenyítjük 
a gyerekeket az állatok szeretetére, gondozására. Élősar-
kunkban, az akváriumokban halakat és teknőst tartunk.

– A Tegyünk Egymásért Egyesület jóvoltából az óvoda 
szomszédságában, konyhakertet alakítottak ki a közép-
sősök és a virágok mellé a sziklakertbe fűszernövényeket 
ültettek. 

– A Kölkedi Fehérgólya múzeumba is eljutottak Solymár 
Erika óvónő szervező munkájának köszönhetően, ami 
nagy élményt adott. Szeretnénk az ottani óvodásokat idén 
mi vendégül látni.

– Madáretetőket helyezünk ki télen, nyáron itatókat, hogy 
az udvarunkra szoktassuk a nálunk telelő és élő kis énekes 
madarakat. 

– Minden alkalmat kihasználunk a sétára, kirándulásra, 
hogy lakó-, és élőhelyünket alaposabban megismerjük. 

2016 szeptemberétől megkülönböztetett szeretettel fogad-
tuk az új kicsiket, akik közül öt kisgyermek 2,5 éves volt. El-
telt hat hét és a kicsik ügyesen beilleszkedtek, és mindenki 
bátrabb és okosabb lett. Sajnos a létszámunk fogyatkozik, 
ezért két, részben vegyes csoportba osztottuk a gyerekeket. 
Óvodapedagógusaink elhivatottak, folyamatosan képzik ma-
gukat, mindegyikőjük másban ügyes, ez színesíti a nevelő-

közösségünket. Minden napra jut valami újdonság, kreatív 
ötlet, figyelembe vesszük a gyerekek érdeklődését, és napo-
kig visszatérünk egy –egy megkezdett játékötlethez, így szin-
te észrevétlenül tanulnak meg ismereteket, dalokat, verseket. 
Tavaly januártól pedagógiai asszisztens segíti munkánkat, és 
sok időt áldozunk az egyéni képességek kibontakoztatására. 
A hátrányok leküzdése mellett ugyanolyan fontosnak tartjuk 
a tehetség gondozást. Az óvodai életünket átszövik a jeles na-
pokra való készülődések, és maga az ünnep mindig élmény 
teli színfoltja a mindennapoknak. Hagyományainkat őriz-
zük, ápoljuk és minden évben kicsit új köntösbe öltöztetjük.

A tavalyi nagyokkal „elballagott”, nyugdíjba vonult Vetró 
Lászlóné Évi óvó néni, Zsalakó Jánosné Etelka dadus néni, és 
Márkus János karbantartó. Kívánunk számukra jó egészsé-
get, és tartalmas, élményekben gazdag éveket!

Márton naphoz igazítva, az érdeklődő szülőknek nyílt dél-
előttöt szervezünk, melyen ízelítőt kapnak az adott csoport 
életéből, játékából, tudásából. A szülőkkel közösen lampio-
nokat, és töklámpást készítünk, és idén lámpás felvonulást 
tervezünk az óvoda körül a kora esti szürkületben. 

A jövő terveiben szerepel a terasz felújítása, és a tetőszer-
kezet alapos renoválása. Szeretnénk, ha óvodásaink szép, és 
balesetmentes környezetben nevelődhetnének, és további 
életüket meghatároznák az itt eltöltött évek jó emlékei.
Büszkék vagyunk arra, hogy tágas, ízléses környezetben dol-
gozhatunk, szívesen járnak óvodánkba a gyerekeink, vigyáz-
zunk közösen rá! Neveljük egymást, értékeink megbecsülé-
sére, hiszen sok százezer forintba került a korszerűsítés, és a 
mindennapi működés feltételeit együttesen teremtjük meg, 
folyamatosan fejlődünk, ezért dolgozunk.

Üdvözlettel:
Pécs – Somogy, 2016.10.16.

Szabóné Pécsi Éva
Tagóvoda vezető

Adventi események az asszonyklubban
Az énekkar már novemberben összeállította Adventi műsorát, 
melyben két új karácsonyi éneket tanultunk és három általunk 
már ismert dal is szerepelt.

December 4-re már megkaptuk a meghívást a Református 
gyülekezettől Adventi hangversenyre.

A hangversenyen Hirdet még az iskolások képviselték raj-
tunk kívül. Karácsonyi énekekkel és versekkel készültek a gye-
rekek, és énektanáruk Mesterné Strausz Emőke is énekelt egy 
nagyon szép karácsonyi dalt. Énekkarunk vezetője Szondiné 
Piroska más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, így Vargá-
né Angéla rányitotta kórust. Verset mondott Vinczéné Borika, 
Vargáné Angéla és Zókáné Erzsike. Az ünnepség záróesemé-
nye közös éneklés volt. A világ legismertebb karácsonyi énekét 
a „Csendes Éj-t” énekeltük el Kozma János gitárkíséretével.

Ezután Adventi vásár és egy kis szeretetvendégség /sütemé-
nyek, tea/ következett.

December 9. „Idősek Karácsonya” a faluházban, melyet meg-
alakulásunk óta minden évben az ajándékok bevásárlásától, elő-
készülettel, műsorral, megvendégeléssel nagy szeretettel válla-
lunk.

Az egybegyűlteket Huba Csaba Önkormányzati képviselőnk 
és Heiszlerné Ancika köszöntötte. Ezután az iskolások műsora 
következett. Majd a megjelent vendégekkel együtt már-már ha-
gyománnyá vált „Nyugdíjas Dal”-t énekeltük a mindenki által 
ismert „Kislak áll a nagy Duna mentében” dallamára. Énekka-
runk karácsonyi énekekkel és versekkel folytatta műsort. Pogá-
csával, kaláccsal és üdítővel vendégeltük meg a faluból megje-
lent szépkorú lakósokat. Természetesen az iskolásokat is 
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megkínáltuk a finomságokkal. Majd egy kis vidámság követke-
zett. Az énekkar Hirdhez is köthető népdalokat énekelt, majd 
Závor Máté szintetizátoron népdalokat és nótákat játszott, 
melynek hallatán a vendégek is énekelni kezdtek. Ünnepi és 
vidám órákat töltöttünk így együtt. 

December 13. Kézműves foglakozás az Óvodában. Egyesüle-
tünk vezetője a PMJV Önkormányzata által kiírt pályázaton 
nyert összegből közös programot szervezhetett és  lehetőség nyí-

lott a Nagypalli Régi mesterségeket Felelevenítő egyesület veze-
tőit meghívni, akik az Országos Népművészek Egyesületének 
elismert tagjai. Az eseményre sok szülő és nagyszülő is eljött. 
Bércesné Erzsike a kis csoportos gyerekeknek és szüleiknek egy-
szerű karácsonyi díszek készítését tanította meg, pl-ul dugóból, 
színes anyagból szaloncukrot készítettek, majd Amerikai mo-
gyoróból és kis ágacskákból hurkapálcára tűzött rénszarvas fejet 

csináltak, szemét és száját filctollal rajzolták meg. Nagy sikere 
volt. Kukoricacsuhéból angyalkát is lehetett készíteni, de ezzel 
már inkább csak a felnőttek foglalkoztak. A nagy csoportosok 
előre elkészített mézes kalács figurákat díszítettek cukormázzal 
Bérces Attiláné Hajnalka vezetésével. Nagyon ügyesek voltak a 
gyermekek és persze a szülök is. A karácsonyra készülve a gyer-
mekeknek narancsot, banánt, szaloncukrot vittünk, melyből 
meg lettek vendégelve és karácsonyi csomagba is jutott. Úgy 
gondolom ez a délelőtt a gyerekeknek nagyon különleges volt, 
hiszen sok anyuka és nagymama is velük volt az oviban. Ági 
óvonéni pedig azt mondta, hogy kellenek néha ilyen különleges 
események, mert a gyerekek ezekre jobban emlékeznek.

Ugyan ezen a napon délután 5 órakor volt a decemberi kará-
csonyi klubnapunk. A terített asztalon karácsonyi fenyődíszek, 
gyertyák. A megszokott helyünkön pedig mindenkit  egy kis 
csomag várt, amivel klubvezetőnk Ancika lepett meg minden 
klubtagot.  Elénekeltük a „Menyből az angyalt” –t, majd Dallos-
né Évi és Kötelesné Hilda egy rózsaszín virágú Flamingó virág-
gal köszönte meg a tagság nevében Ancika egész évi munkáját.  
A névnaposokat is köszöntöttük, Borbálát és a két Évát és egy 
Katalint is.

December 15. Kirándulás Máriacell-be. Az egynapos útra haj-
nali 4 órakor indultunk 20 fővel egy Mercedes típusú kisbusszal. 
Ahogy közeledtünk úti célunk felé a hegycsúcsok már az első le-
hullott hótól fehéredtek. Mikor beértünk a hegyek közé, akkor 
láttuk, hogy az út melletti réteket is hó borította és a fenyőfákon 
is fehér bunda volt. Gyönyörű látványban volt részünk. Délelőtt 
10 órára értünk Máriacellbe. Az időjárás kedves volt hozzánk, 
mert a ködös völgyeket elhagyva a magas hegyek között már nap-
sütésben utaztunk és egész idő alatt napsütésben sétálhatunk a 
városban is. Először a kegytemplomot néztük meg, 11 óra 15 
perckor szentmise volt, melyen mindnyájan részt vettünk, hallot-
tuk az orgona gyönyörű hangját. Utána a Pirker Mézes kalács 
múzeumot néztük meg, majd a mézeskalács gyártását a tészta 
készítésétől a végtermék csomagolásáig.   Nagyon érdekes volt 
számunkra a műveletet egy üvegfolyóson végigjárva követni. Ez-
után a mechanikus betlehemet néztük, meg ami a Kálvária he-
gyen egy magánházban látható egyedülálló betlehem. 12 újtesta-
mentumi  jelenetet ábrázol összesen 130 mozgó figurával. Ennek 
megnézése után az Adventi vásár kínálataiban nézelődtünk, 
megkóstoltuk a 33 különböző gyógynövényből készölő gyomor-
keserűt, a puncsot és vásároltunk egy kis ajándékot az itthon 
maradt családtagoknak. Nagyon sok szép élménnyel gazdagod-
tunk ezen a napon is.

December 20. Kézműves nap az Iskolában. Itt szintén a Nagy-
palli kézművesek irányították a gyerekeket és a szülőket és min-
ket is. Az első-másodikosok itt is szaloncukrot gyártottak a 
3.-4.-esek mézeskalácsot díszítettek. Közösen pedig kukoricacsu-
héból karácsonyi csillagot, valamint bébiételes üvegből papír fe-
nyő ráragasztásával, valamint ragasztóval, sóval és persze ügyes 
kezekkel karácsonyi mécsest készítettek a gyerekek és a felnőttek 
segítségével. Szívet melengető érzés volt nézni, ahogyan a gyere-
kek nagy igyekezettel és ügyességgel gyártották a karácsonyi dí-
szeket, és találgatták, melyiket kinek adják ajándékban. Itt is 
megvendégeltük a gyerekeket gyümölccsel, szaloncukorral, 
örömmel láttuk, hogy nagyon jól érezték magukat és szívesen 
vettek részt a munkában

Ezzel az eseménnyel véget értek a 2016. évi közös programok. 
Az óvodába és iskolában a közös programok Óvodástól-nagyszü-
lőig a pályázati összeg segítségével valósulhatott meg, mellyel si-
került közelebb kerülni a legkisebbtől, a nagyszülőig.  Ezúton is 
köszönjük az óvoda és iskola nevelőinek és munkatársainak a 
pozitív hozzáállását, hogy megvalósíthattuk a közös programokat.

A 2017. évben tovább szeretnénk folytatni a közös munkát.
Végezetül: Boldog Újévet kívánunk minden kedves olvasó-

nak és lakósnak településeinken:

Békefi Ernőné
A Napsugaras Ősz Asszonyklub nevében
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10 éves a Csillag Mazsorett Egyesület
A jubileum alkalmából interjúalanyom az egyesület vezetője, egyben a csoport művészeti vezetője: Kelemen Csilla.

– Mikor, hogyan alakult meg a csoport, ki
nek a kezdeményezésére?

Bicsérd községben alakult az egyesüle-
tünk 2006 őszén Bicsérdi Csillag Mazso-
rett Egyesület ként, az iskola és a település 
kérésére, és nem utolsó sorban szüleim 
támogatásával. 

Fiatalon,18 évesen kezdtem el a gyere-
kekkel foglalkozni, mivel a botforgatás 
alapjait volt tánctanáromtól Tandiné 
Mosgai Andreától kisiskolás korom óta 
tanulhattam, így gondoltam nem lesz 
nagy feladat. Egészen 2007-es évig, míg a 
koreográfiák kitalálása mellett, a tudást 
meg is kellett tanítani a gyermekeknek, 
ezért 2008-ban sikeres mazsorett oktatói 
vizsgát szereztem, mellyel a siker kulcsát 
tudhattam magaménak.

– Hányan kezdték, és hányan vannak 
most?

2006 ban a már működő pompom cso-
port mellett indult el a mazsorett oktatás. 
Első nekifutásra 14 kis-nagylány jelentke-
zett, de hamar elértük a 25 főt. 

Jelenleg pedig 4 korcsoportban dolgo-
zunk 28 fővel: ovis, alsó tagozat, felső ta-
gozat, felnőtt csoport.

Sajnos az évek múlásával az élet úgy 
hozta, hogy szeretett falumat, Bicsérdet el 
kellett hagynom, így az egyetemi éveim 
alatt Vasasra költöztünk és búcsút vettem 
az ott kialakult kis csoportomtól, hisz a 
távolság és a munka mellett nem tudtam 
vállalni. Mondhatom életem egyik legne-
hezebb döntése volt, hisz nem hiszem, 
hogy sokan elmondhatják, hogy a 2000-es 
évek közepén 3 év elteltével közel 25 
arany, ezüst és bronzminősítést és koreo-
gráfusi díjat szereznek maguknak. A mai 
napig büszkélkedem mindenkinek az ak-
kori csoportjaimmal.

2010-től tanítok Vasason, és nagyon 
szép emlékek jutnak eszembe, ha vissza-
gondolok az elmúlt 6 évre.

– Hol, és milyen gyakran gyakorolnak, 
készülnek a bemutatókra, versenyekre?

A csoportoknak heti kétszer másfél 
órás próbát tartok, hétköznaponként a 
vasasi iskola tornatermében, hétvégén pe-
dig a Berze N.J. Művelődési házban. Nagy 
segítséget nyújt a termek ingyenes hasz-
nálata, itt hadd ragadjam meg a szót és 
köszönetet mondok a magam és a gyere-
kek nevében igazgató úrnak, Zámbó 
Györgynek és a Vasasért Egyesület elnö-
kének Berényi Zoltánnak.

Vannak természetesen extra próbák, 
edzések is fontos bemutatók, versenyek 
előtt. 

– Milyen versenyeken vettekvesznek 
részt, milyen eredményekkel?

A gyermekek tudásának fejlődését egy-
egy verseny alkalmával tudjuk szakmai 
zsűri előtt bemutatni, ezt próbáljuk éven-
te két-három alkalommal összehozni. 

Sajnos egy kívülálló el sem tudja kép-
zelni, mekkora anyagi háttér szükséges 
egy versenyen való részvételhez.

Szerencsére a pécsi önkormányzat, a 
szülők nagy segítségünkre vannak. Az el-
múlt három évben a tavaszi versenyeinket 
jótékonysági bálok bevételéből tudtuk 
megszervezni.

A 2016-os évben többször vettünk részt 
nemzetközi és országos versenyen. A tavaszi 
verseny során 13 nevezett versenyszámunk-
ból 10 dobogós helyezést szereztünk, majd 
nem rég december elején, a Mikulás Kupán 
8 versenyszámunkkal 9 helyezést értünk el. 
Álmomban sem gondoltam, hogy kará-
csony előtt a gyerekektől ilyesféle ajándékot 
kapok. Minden kislány 120% ot teljesített.

Míg a tavaszi versenyen a boldogságtól 
sírtam a kis alsó tagozatos lányaim I. helye-
zésért, addig az év végén a junior és felnőtt 
lányokért potyogtattam a könnyeim, és 
Edina nénivel izgultunk az új közös cadett 
csoportunkért. A junior kislányok az I. he-
lyezésük mellett bajnoki kupát szereztek, a 
nagylányok pedig csoportban és a junio-
rokkal formációban is I. helyezést értek el.

Minden eredményünkre büszke vagyok, 
de mégis a gyerekekre vagyok a legbüszkébb.

Tudják, ha bármi gondjuk-bajuk van, 
hozzám fordulhatnak bizalommal, és se-
gítek nekik, anyáskodok felettük.

– Mi a legjobb történet, amit szeretne 
elmesélni a csoportról?

Történetek, élmények mindig vannak. 
Az évek során, számos helyen jártunk, a 
fellépések versenyek alkalmával rengeteg 
élményben volt/van részünk.

Ilyen lehet az öltöző hiánykor a busz-
ban öltözés, vagy akár mosdóban. 

Mégis két kis történet:
2007-ben a lányokkal életük első ko-

moly országos versenyén vettünk részt 
Zánkán, a Balaton parton.

Minden sikeresen zajlott, az okleveleket 
átvettük a nap végén, indulás haza fele.

Pompom tartó zsákunkért visszafutva 
tényleg utazhattunk haza. Másnap neki-
álltam kipakolni a ruhazsákokat, majd a 
pompom zsákot, melyben nagy meglepe-
tés várt. Egy kis sikló kígyó fészkelte be 
magát a táskába. Mai napig jókat mosoly-
gunk rajta.

– A 2016-os évből egy mondat, ami 
számomra felejthetetlen lesz örökké, mi-
kor egy fellépés végeztével hazafele indul-
tunk és a junior lányok elkezdtek egymás 
között sugdolózni, mire rájuk szóltunk: 
Társaságban nem illik sugdolózni

Csak egy halk válasz érkezett egyik osz-
lopos tagunktól: 

– Mi nem társaság vagyunk, hanem 
egyesület. 

– Mik a terveik?
2017-es terveink között elsősorban az 

anyagi háttér megteremtése a legfonto-
sabb a versenyekre való eljutásig, a gyere-
kek tovább képzése bottechnikai téren, de 
a legfontosabb az első negyedévben a cso-
portok részére a formaruhákhoz való csiz-
mák megvétele, mely jelenleg a legna-
gyobb anyagi kiadást jelenti számunkra a 
28 kislánynak 450.000 forintot.

Egy mondat erejéig még a 2016-os év-
ben nyújtott támogatását szeretnénk 
megköszönni: BelCat Bt-nek, Gradwohl 
családnak, Vasasi Patikának és Huba Csa-
ba részönkormányzati képviselőnek

Taar Ilona



10  2017. januárSok Hírünk Van

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
– Január 8. Vasárnap 11.00
– Január 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (12.31.)

Vasárnap (01.01.)

–

–

–

–

16.00 Igeliturgia

16.00 Mise

Szombat (01.07.)

Vasárnap (01.08.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (01.14.)

Vasárnap (01.15.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

16.00 Igeliturgia

Szombat (01.21.)

Vasárnap (01.22.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (01.28.)

Vasárnap (01.29.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Januári 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 felújítására 
szánt adományokat.

A hatos út melletti kereszt felújításához a Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő 
adományukat. A számlaszám: 50300037-10604519 

Boldog Új Évet kívánunk!

Kedves Testvérek!
Szíves tájékoztatás céljából az alábbiakat közöljük:
Plébániánk látja el az alábbi templomokat és miséző-
helyeket: 

Pécs-Gyárváros, Pécs-Hird, Pécs-Vasas, Pécs-Somogy, 
Pécs-Újhegy, Bogád, Ellend, Nagykozár, Pereked,  Romo-
nya, Néri Szent Fülöp Kat. Óvoda és Ált. Iskola, Nagyko-
zári Idősek Otthona. 

Kövesi Ferenc plébános atya ezen felül a Magyar Kolping 
Szövetség országos prézese (elöljárója) is, ami szintén sok 
elfoglaltsággal jár. Minderre tekintettel nem biztosítható 
mindenütt és minden időpontban szentmise, ezért kérjük és 
biztatjuk a kedves híveket, hogy éljenek a plébánia munka-
társai által tartott igeliturgiák lehetőségével.

Ügyfélfogadás a Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébá-
nián (Pécs, Zsolnay V. u. 92.) :

Kedden, szerdán, csütörtökön délután 16-18-ig, pénteken 
délelőtt: 10-12-ig

Kérjük a hivatali idő pontos betartását! 
Kövesi Ferenc atya

Köszönjük a  Sok Hírünk Van újság dolgozóinak az 
egész évi munkáját, a civil  támogatóink segitségét.  
Boldog, sikeres  újévet kívánunk nekik és minden 
kedves olvasónak.

Hirdi Polgárõr Egyesület tagjai.

h i t é l e t
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Sporthírek

Harcművészet – Jiu-Jitsu
A Somogyi Jiu-Jitsu húsz éves fennállása alkalmából kértük fel Peti Jánost, hogy mondja el a szakosztály történetét

Szolnokon tanultam 1976-ban Furkó Kálmántól. Láttam egy 
karate bemutatót, a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán, 
akkor határoztam el, hogy valami ilyesmit szeretnék én is 
csinálni. Veszprémbe kerültem, majd Pestre, és 1989-ben is-
mét Pécsre. Ez idő alatt Taekwondoból, Karatéból, Judóból 
többféle övfokozatot szereztem. 1992-ben kezdtem a Jiu-jit-
sut a Richard Moris vezette World Kobudo Federationban. 
Itthoni és külföldi szemináriumokban olyan mesterektől tan-
ulhattam, mint Richard Morris Fujinaga, Kevin Peel, Alen 
Sally, Jon Theryen, Vladó Schmidt, Yosihano Nambu, Take-
masa Okuyama. 1997-ben alapítottam a Clubbot a K.K.E. 
intézetén belül.  2004-ben regisztrálták a Somogyi Clubot a 
Hachi-O-Kai World Global Karate Budo Federation világ-
szervezetébe, amely a Japán Budo Akademia tagja. 

2017-ben ünnepeljük a Somogyi Jiu-Jitsu húsz éves fennál-
lását. Húsz év alatt közel 400-an próbálták ki a Jiu-Jitsut több 
kevesebb sikerrel. Heten érték el a fekete övet. A különböző 
honi és külföldi versenyekben rengeteg érmet szereztünk. 
2003-ban egyik tanítványom Baranya Megye Kiváló sportoló 
díjat kapott, én pedig Baranya Megye Kiváló edzője címet. 
2007-ben a Harci Művészet Szövetségétől év edzője díjat kap-
tam. Most novemberben és decemberben, külföldön nemzet-

közi önvédelmi versenyen gyermek, ifjúsági és felnőtt koro-
sztályban tíz aranyérmet szereztünk. Kancho Takemasa 
Okuyamától megkaptam a hatodik Dant. Nagyon jó kis 
közösséget sikerült felépítenünk a gyerekekkel és a 
felnőttekkel együtt. Az edzéseken kívül is hasznos és csalá-
dias programokat szervezünk. Ha egy jó csapatba szeretnél 
tartozni, edzeni, tenni az egészségedért és a közösségért, szí-
vesen látunk 5–100 éves korig.

Azt valljuk, hogy nem az a jó harcos, aki másokat legyőz, 
hanem aki tiszteli embertársait, az őt körülvevő világot, gyá-
molítja az elesetteket és naponta saját magát legyőzve, világos 
és tiszta válaszokat ad az élet kihívásaira, és aszerint is cselek-
szik, hogy ő is kivívja viselkedésével és tetteivel környezete 
tiszteletét, ez az igazi harcos erénye.

Ezt a szemléletet próbáljuk a tanítványokba oltani, több-
kevesebb sikerrel.

Természetesen a mai világban egy agresszió esetén az ön-
védelmi technikák kerülnek előtérbe.

Sihan Peti János 6-DAN

Asztalitenisz
Egyre népszerűbb a ping-
pong. A somogyi Kodály Mű-
velődési Házban minden 
kedden és pénteken 16–17-ig 
az utánpótlásnak, 17-19-ig 
pedig a felnőtt pingpongo-
soknak tartunk asztalitenisz 
edzéseket, melyre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt.

Bocz József
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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

A 2017-es esztendőben
meghosszabbított nyitva tartással

várjuk vásárlóinkat.

Kis bolt- nagy választék, udvarias kiszolgálás

H-SZ. 6-20, V: 7-19 óráig
Vasas, Bethlen u. 30.

Minden kedves vásárlónknak
eredményekben gazdag

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

kutyakozmetika
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Barbély Júlia
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