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Meghívó!
2015. február 21.-én 17 órai2015. február 21.-én 17 órai kezdéssel

A HIRDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

WASS ALBERTRE WASS ALBERTRE emlékező irodalmi estet
(felolvasást) tartunk. Az estét a jelenlévők felolvasásával

és Wass Albert életében készült riport film tölti meg
tartalommal. Az estre mindenkit szeretettel várunk!

Várjuk azok jelentkezését  akik szeretnének felolvasni, 
verset mondani vagy bármely módon szólgálni.

Jelentkezni Zóka Benjáminnál a 72/337-201 vagy
a 30/5815052-es telefonszámon.

Tisztelettel: Zóka Benjámin szervező

Jótékonysági Egyesületi Bál
A BÁNYÁSZOTTHONBAN 

(Vasas, D. utca)
2015. február 21-én, 2100–0400-ig

Zene: VARGA KÁLMÁN
Jegyek elővételben 1000 Ft-ért kaphatók

a Kossuth Művelődési Házban (Somogy, Búzakalász u. 47.) 
(helyszínen 1500 Ft) A nyereséget a somogyi Kossuth 
Művelődési Házban a só szoba melletti részen szauna

kialakítására fordítjuk.
Szervező: Vasasért Egyesület – KoBeKo

Művelődési Központ – Hering Gyula
info@kobeko.hu . Tel.: 72/ 337-838

„Kobeko TV”
Örömmel mutatjuk be mindenki-
nek a KoBeKo TV™-t, a Vasasért 
Egyesület új szolgáltatását, amely a 
helyi értékeket, programokat, ese-
ményeket, a klub- és egyesületi 
életet hivatott szélesebb körben bemutatni. A felvételeket 
egy szakértő műsorkészítő önkéntesük, Tömör Balázs ké-
szíti, szerkeszti. A szolgáltatás valamennyi helyi klub, 
egyesület, közösség által díjmentesen vehető igénybe, 
mindössze egy előzetes egyeztetés szükséges (időpont, el-
képzelések, stb.). Szeretettel várjuk az olyan klubok, kö-
zösségek, egyesületek jelentkezését, akik úgy érzik prog-
ramjaikat, tevékenységeiket meg szeretnék örökíteni, 
szélesebb körben ismertté tenni. Előzetes egyeztetést kö-
vetően felvételt készítünk, amit fel is töltünk Művelődési 
Házunk YouTube csatornájára, de természetesen a kész 
anyagot az érintettek is szabadon felhasználhatják. 

Videóinkat a YouT ube csatornán tekinthetik meg 
KoBeKo Művelődési Központ néven, illetve honlapjain-
kon és közösségi oldalainkon is elérhetők lesznek.

További információért vegye fel velünk a kapcsolatot, 
az alábbi elérhetőségek egyikén.

Üdvözlettel: A KoBeKo Csapata 
KoBeKo-TV™ Tömör Balázs©

Vasasért Egyesület
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.; 72/337-838

kobekotv@kobeko.hu 

Idén is lesz maratoni felolvasás Wass Albert műveiből
2015. február 20. péntek 18.00 órától

(a jelentkezők számától és lelkesedésétől függően akár 25 órán át) 21. szombat 19.00 óráig.
Helyszín: Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8. Napüdvözlet Egyesület székháza.(volt Gyógyszertár).

Várjuk a felolvasók jelentkezését minden korosztályból!
Pénteken 18 órakor a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület Irodalmi Körének

kb. másfél órás műsorát láthatjuk.
További információ a Tegyünk Egymásért Egyesület és a Napüdvözlet Egyesület facebook oldalán olvasható. 

Az éjszakai olvasólánc fenntartása valódi kihívást jelent, várjuk az efféle kuriózumokra nyitott olvasókat
és hallgatókat is! Mindenkit arra bíztatunk, jöjjön el és váljék e csoda részesévé!

Jelentkezni lehet: Kocsisné Nagy Margit: 06/20/545-7133 és Szőts Rózsa: 06/30/603-6507 telefonján.

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA   • 2015. FEBRUÁR • IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

www.shvonline.huwww.shvonline.hu

ok
o m o g y asa s

írünk anSS VVHH VHS ird

SHV_2015-02.indd   1SHV_2015-02.indd   1 2015.01.31.   10:18:392015.01.31.   10:18:39



2  2015. februárSok Hírünk Van

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1926
(A vasasi kulturális élet fejlődése 5. rész)

A megalakulás és a tisztségviselők megválasztása után vi-
lágossá vált, hogy a vezető tisztségviselők részben a bánya 
vezetői, részben pedig az iskola tanítói közül kerültek ki. 
Bevonták még a falu orvosát, kereskedőit, vendéglátóit is. 
1926-ban komoly munkát végeztek. Ezt az a 14 vezetőségi, 
választmányi ülés is jelzi, amelyet az év során lefolytattak. 
Mindegyiken megvitatták az aktuális feladatokat és de-
mokratikus döntéseket hoztak.

Még 1925-ben felvállalta az Egyesület, hogy 12 alkalmat 
magába foglaló népművelődési előadást tartanak. Jekl An-
tal (tanító) 1926. január 28-án a közgyűlést előkészítő vá-
lasztmányi ülésen jelentette, hogy ezt a célt nem tudták 
megvalósítani, mivel sem hallgatóság nem jelent meg a 
tervezett előadáson, sem pedig a vetítőgéphez szükséges 
áram nem állt rendelkezésre. A négymillió hétszázezer ko-
ronát, amely a nagyobb áramfelvételt igénylő vetítőgép 
felszereléséhez kellett volna, a Bányagondnokság nem en-
gedélyezte. Tehát akkor sem sikerülhetett minden, amely 
tetemesebb kiadásokkal járt. Bár ebben az esetben a hall-
gatóság megszervezése és vállalkozó kedve is hiányzott. 

A rádiót néhány technikai akadály mellett, meghatáro-
zott időben, csoportosan úgy használták, mint a tévézés 
kezdetén a televíziós adásokat. Az Egyesület közös helyi-
ségében gyűlt össze a hallgatóság. Ugyanitt olvashatták a 
megrendelt újságokat (Pécsi Napló, Tolnai Világlap, Szín-
házi Élet). A cserkészcsapat részére pedig előfizették a 
„Magyar Cserkész” c. lapot.

Az 1926. február 7.-i közgyűlést Martinek Ferenc bánya-
vezető, a Egyesület elnöke vezette. Lemondását bejelentette 
és azt kérte, hogy olyan elnököt válasszanak, akiben garan-
ciát látnak arra, hogy az elért eredményeket tovább fogja 
gyarapítani. Az éves munkáról Weyse Keresztély titkár szá-
molt be. Elismerte, hogy a sikerek mellett (pl. műkedvelők) 
az alosztályok működése nem volt olyan, amelyet elvártak 
volna, de ennek nemcsak személyi, hanem tárgyi okai is 
voltak. A sport és zene alosztály működését csak próbálko-
zásoknak, kísérletezésnek lehetett nevezni. A néhány eset-
ben rendezett futballmérkőzéseken belépő díjakat szedtek.

Az új vezetőség választási folyamatát Rónaky Antal kor-
elnök vezényelte le. Ennek során a közgyűlés közfelkiáltás-
sal elnöknek Jekl Antalt választotta meg. Az alelnök Zorn 
Antal, a titkár Weyse Keresztély, a pénztáros pedig Krász 
Antal lett.

A közgyűlés más tisztségviselők megválasztása után 
Martinek Ferencet „dísztaggá” nevezte ki, ami mögött ter-
mészetesen a bányaüzem támogatásának kívánsága jelent 
meg. Ugyanezen okból az 1926. március 6.-i választmányi 
ülés kimondta, hogy Straka Rezső bányamérnök urat, a 
DGT központ felügyelőjét, díszelnöki tisztségre kérik fel.

A következő választmányi ülésen a rendelkezésre álló 

terület növelése érdekében elhatároztak, hogy új szerző-
dést kötnek Czéder József vendéglőssel. További két szom-
szédos szobát is igényeltek tőle, bővítve a korábban hasz-
náltakat. Ebbe a vendéglős, aki egyben egyesületi tag is 
volt, belegyezett, sőt a közfalak eltávolítását is vállalta. A 
rádióhallgatásra keddi, pénteki és vasárnapi napot jelölték 
ki, egyben meghatározták azt a három főt, akik erre fel-
ügyeltek. Rádióhallgatás után a tagok a helyszínen könyvet 
olvashattak, de ezeket haza nem vihették.

Elhatározták a dalárda újraalakítását. Erre Löhr Károlyt 
kérték fel, aki a tisztséget elvállalta. Március 15. alkalmából 
már részükre – a műkedvelő alosztállyal együtt - a szereplés 
is biztosítva volt. A műkedvelők és a dalárda munkájának 
támogatására egy használt zongora megvásárlásáról dön-
töttek.

A Fasching János színrendező által rendezett műkedvelői 
előadások az év folyamán: Betyár kendője (1926.aug.2.), Ka-
baré (aug. 15,22.), Juhászlegény (színdarab; június 20.,nov. 
9), Náni (színmű; nov.21.), Felhő Klári (népszínmű; dec. 5.). 
A felnőtt belépőt 500 ezer koronában határozták meg. A 
cserkészek kedvezményben részesültek. Évente több alka-
lommal tartottak táncmulatságot. A zenét az igény szerint 
cigányzenészek szolgáltatták. A részvételt 16 év életkorhoz 
kötötték. Ebből a rendezésből szintén bevételhez jutottak. 
A téli hónapokra – díjfizetés mellett – tánciskolát szerveztek.

Az 1926-os évet - a pénztáros jelentése szerint - némi 
nyereséggel zárták. Bevételük összesen 46 653 ezer korona 
volt, míg a kiadás 38 886 ezer koronát tett ki. A számvizs-
gáló bizottság e jelentést – vizsgálataik alapján – elfogadta.

Pécs, 2014. december
Dr. Biró József

SHV_2015-02.indd   2SHV_2015-02.indd   2 2015.01.31.   10:18:392015.01.31.   10:18:39



 2015. február További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 3

Tudósítás a KoBeKo fiataljairól

Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)

TEA-HÁZ GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KLUB
A Tea-Házban januári hónap a karácsonyfadíszek le-
szedésével indult, majd a karácsonyi dekorációt is  le-
szedtük a falról. Szépen kikelt a Luca napi búzánk, 
amit azóta is öntözgetünk a gyerekekkel.

Előtérbe kerültek a társasok és a kártya játékok is, 
amivel szívesen játszottak a gyerekek.

Volt olyan nap is amikor papírból készítettünk bag-
lyot, ceruzatartót, fényképkeretet dekoráltunk.

Nagy örömmel hajtogattak a gyerekek kis hajót, 
repcsit, csákót és borítékot.

A pénteki napokon pedig mindig sütöttünk valami 
finomat pl: aranygaluskát, kókuszgolyót, pizzát.

Lelkesen segítettek a gyerekek a készítésben. Így fi-
nomabb is volt ,hogy saját kezük munkáját kóstolhat-
ták meg.

Időpont: kedd, szerda, péntek 16:00 – 19:00
Szakmai vezető: Nagy Emese

Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)

BERZE IFJÚSÁGI PROGRAMOK
Januárban nagy számmal jelentek meg a Berze Nagy 
János Művelődési Házban a fiatalok, nagyban köszön-
hető ez a nemrégiben szervezett darts versenynek. So-
kan megkedvelték a játékot és komolyabban is foglal-

koznak vele. A darts mellet még más sport is helyet kap 
az ifjúsági klubban (csocsó, pingpong, rex), a kisebbe-
ket is foglalkoztattuk, társas, kártyák és különböző 
készségfejlesztő játékokkal. Várjuk sportolni vágyó if-
júságot, hisz egy kis sport mindig kell! Elérhettek min-

ket facebook-on is a Berze Ifjúsági klub címszó alatt. 
Időpont: hétfő, kedd 15:00 – 19:00 (sport) és szerda 
15:00 – 19:00 (ifjúsági klub)
Klubvezető: Hering Gyula 
BABA-MAMA KLUB
Elkezdődött egy új év, jó volt újra találkozni a picikkel 
és az anyukákkal. Megbeszéltük, kinek hogyan teltek 
az ünnepek és mivel két hétig nem találkoztunk volt 
miről beszélgetni. Nagy örömünkre 2014.12.21-én 
megszületett Lotti, akit már nagyon vártunk. Bella a 
csöppséget is elhozta és már megmutatta nekünk, pe-
dig csak még négy hetes, persze mindenki körbera-
jongta. Nem csoda, hiszen nagyon aranyos, sötét, nagy 
haja van. Szegényke kicsit has fájós, ami ilyenkor elő-
fordul, bár végig aludt, csak párszor nyitotta ki a kis 
szemecskéit. Miki nagyon örül a kishúgának és na-
gyon szereti. Megszeretgette és még puszit is adott ne-
ki, biztos jó testvérek lesznek. 

Idén is mindenkit szeretettel várok minden szer-
dánként Baba-mama klubba!

Időpont: minden szerda, 14:30 – 17:30 
Klubvezető: Lakatos Anett

Nagy Emese, Szakmai és ifjúsági-klub vezető 
Vasasért Egyesület, 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel: +36 72/337-838; E-mail: info@kobeko.hu
Facebook-on: 

KoBeKo, és KoBeKo Művelődési Központ néven

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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RENDELKEZŐ NYILATKOZATA A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02
A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület

Hogyan rendelkezhet?
• Ha Ön őstermelő, vagy EVA-s adózó, akkor február 25-ig adhatja le adóbevallását, vele együtt az 1%-

ról szóló rendelkező nyilatkozatot.
• Amennyiben magánszemélyként saját maga készíti el adóbevallását, ami egyben tartalmazza a ren-

delkező nyilatkozatot is, május 20-ig küldheti el az adóhivatalhoz.
• Elektronikus bevallás benyújtásakor is lehetősége van elektronikus űrlapon rendelkezni az 1%-ról.

FONTOS!
Amennyiben az adóbevallása leadásakor nem rendelkezik az 1%-ról, később is lehetősége van felajánlani 
rendelkezését egészen május 20-ig, a korábbi években megszokott borítékban, vagy elektronikus formában. 
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító je lét 
(számát) pontosan tüntesse fel, és írja alá a borítékot.
A lezárt borítékot a 2014. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje 
meg az adóhivatalnak, vagy adja le munkáltatójának.

Miért nekünk adja az 1%-ot?
– Mert a befolyt összeget a Sok Hírünk Van c. újság kiadására fordítjuk
– Mert adója 1%-ával esélyt adhat a helyi közösségi újságunk további folyamatos megjelenésére
– Mert a tavaly nekünk adott 1%-ok lehetővé tették, hogy színes naptármelléklettel és sokszor 12 oldalon jelent meg az SHV
– Mert úgy támogathatja a helyi újságunkat, hogy az Önnek egy forintjába sem kerül
Kérjük, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével segítsen bennünket abban, hogy a 2007-óta 
folyamatosan megjelenő Sok Hírünk Van c. közösségi lapunkat idén is meg tudjuk 
jelentetni, eljuttatni Önökhöz.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az alábbi civil szervezetek juttatták el szerkesztőségünkhöz adataikat az idei
adó 1%-os felajánlások érdekében.  Tisztelettel kérjük tehát Kedves Olvasóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van 
rá, akkor az alábbi - helyi - civil szervezetek közül választva rendelkezzenek ez évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról.

Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti Általános Iskoláért:  ............ 18314487-1-02
Bányász Torna Club Sport Egyesület: ......................................................................................... 18329577-1-02
Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület  ................................................................................ 18328514-1-02
Egészség és Műveltség Alapítványt  ........................................................................................... 18304000-1-02
Hirdi Nőegylet .................................................................................................................................... 18305221-1-02
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület:  .............................................................................. 18324565-1-02
„Napüdvözlet” Egészségmegőrző és Életmód Egyesület:  ................................................... 18038866-1-02
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület  ............................................................................. 18218697-1-02
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület:  ............................................... 18311958-1-02
Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület ............................................................................................... 18311738-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület:  ........................................................................................... 18328600-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület:  ................................................................................................. 18322996-1-02
Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány:  ......................................................................... 18300972-1-02
Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület:  .................................................................. 18331750-1-02
Vasasért Egyesület:  .......................................................................................................................... 18305434-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület .................................................................................................... 18328772-1-02

Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

Adó 1 százalékok

Köszönettel:

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület elnök
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A Pécs-somogyi 
Polgárőr Egyesület hírei

2015 januárjában egyesületünk tagjai össze-
sen 108 óra szolgálatot teljesítettek. Fokozott 

figyelmet fordítottunk a Murom környékére. 

Tisztelettel: Vezetőség 

Vasasi Polgárőr Hírek
 2014. évben a Pécs Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesülete 2196 órát töltött szolgálatban. 

A csapat létszáma 19 fő. Munkánkat előre tervezetten 
havi beosztás alapján, szakszerűen végezzük.

Közterületi szolgálatokon kívül a településünkön 
zajló nívós rendezvényeket is színvonalasan levezé-
nyeljük. Eredményes munkánkat nagyban elősegítette, 
hogy a 100*100 program segítségével vásároltunk egy 
szolgálati autót. 4 alkalommal eltűnt személyt sikere-
sen, épségben megtaláltunk.

Az év közben több alkalommal Vasason kerül meg-
rendezésre a Pécsi bányászattal kapcsolatos rendezvé-
nyek. Munkánkat minősíti sok magas rangú vendég 
(miniszterek bel- és külföldről) jelenléte alatti biztosítás.

Helyi éves rendszeres rendezvények szüreti felvonu-
lás, nyugdíjas nap, iskolai és óvodai rendezvények. Nem-
zetközi gyalogló versenyt 6 fővel zökkenőmentesen biz-
tosítottuk, sőt az amatőr kategóriát meg is nyertük. 

Plusz feladatokat jelent egy esetleges főzőverseny 
vagy bál rendezése is a településen, hisz az is plusz 
szolgálatot jelent. De mi mindig mindenhol ott va-
gyunk- hogy a település vezetését idézzem.

Pedig nagyon befolyásolja a szolgálati órák bevállalá-
sát az, hogy minden polgárőr rendelkezik munkahellyel. 
Eleget tudunk tenni külterületek biztonságában, továbbá 
ápoljuk az idősekkel való kapcsolattartást, segítést. 

Fontosak a fiatalok, utánpótlás nevelés. Több alka-
lommal voltunk erdésszel közös szolgálatba, több fa-
lopót fogtunk. Nagyon kemény munkát végzünk a 
megelőzés tekintetében, így szerencsére az év folya-
mán már elég kevés komoly eseményünk volt (drog, 
betörés). Jó a visszatartó erőnk, hisz sok órát ténylege-
sen az utcán töltünk.

Sajnos egyedi katasztrófa is volt a településen két-
szer erdőtűz és árvíz a települést kettészelő patak mi-
att, amit mi észleltünk és a védekezésben is segítet-
tünk, ahol a lakosságtól is sok segítséget kaptunk.

A lakosság elismeri munkánkat, együtt gondolkodik 
velünk és mi szívesen tesszük a dolgunkat továbbra is. 

Vezetőség

Olvasói levél

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
Tisztelettel kérem, hogy kiadványuk-
ban, amelyet egyébként nagyra tar-
tunk, és köszönünk, néhány sorban 
tolmácsolják a városrész lakossága felé 
észrevételemet, kérésemet.

Számunkra az autóval való közleke-
désben, nagy problémát jelent, hogy 
az egész településen az út szélén autók 
parkolnak. Gondolok itt a Somogy ut-

cára végig, Búzakalász utca végig, Má-
zsaház utca, Szövetkezet utca egy ré-
szén, a Bethlen Gábor utcánál több 
helyen is. Legveszélyesebb a somogyi 
templom mellett lévő útszakasz. Ké-
rem jelentessék meg, hívják fel a fi-
gyelmet! Mindenkinek van udvara, 
kocsibejárója, ott parkoljanak, a na-
gyobb baj megelőzése érdekében. A 
településen mint mindenki tudja 
csuklós buszok, árut szállító tehergép-
járművek, személyautók, kerékpáro-

sok, sok helyütt gyalogosok is az út-
testre kényszerülnek, elég ez a 
forgalom, nem kell még különböző 
akadályok leküzdése is.

A Ko-Be-Ko ház előtt is állandóan 
állnak az autók, pedig ott is van egy 
nagy udvar. Nagy örömünkre, 1-2 éve 
felfestették a felezővonalat, azóta az 
már lekopóban van, szeretnénk intéz-
kedést ennek ügyében is.

Kérem segítségüket, 
Tisztelettel: Takács Gábor

Válasz az olvasó levélre

TISZTELT TAKÁCS GÁBOR!
Levelében megfogalmazottakkal kapcsolatban - amely 
megfontolandó felvetéseket tartalmaz - a KoBeKo 
elõtti parkolást érintõen reagálok: az udvarunk sajnos 
annyira nem nagy, így nem alkalmas több autó rend-
szeres parkolására, viszont eseti rendezvények alkal-

mával mindig igyekszünk ott is parkoltatni a hozzánk 
érkezõket. Egyébként az udvarunkat a Mûvelõdési 
Házban mûkodõ klubok, csoportok, szervezetek, de 
pl. a rendezvények résztvevõi is rendszeresen használ-
ják (pl. játékok, sport, biciklizés, stb.).

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület elnök

KoBeKo Intzézményvezetõ
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Egy somogyi pedagógus élete (III. rész) VISSZA SOMOGYBA
Temesi Jenőné, Éva néni, volt Somogyi Általános Iskolai tanító, életének főbb mozzanatait idézzük fel lapunk ha-
sábján. A mostani harmadik részben Éva néni Somogyba visszaköltözésüknek történetét meséli el.

1955: szeretet erő és bizalom volt bennünk, mikor minden 
támogatás nélkül elkezdtük önálló életünket Somogyban. 
Kaptunk egy szép három szobás lakást, amit igényünk sze-
rint felújítottak, a lakáshoz nagy kert is tartozott. Az épület 
másik felében az óvoda működött. Férjemet az általános 
iskola igazgatójának nevezték ki, én a gyárvárosi iskolában 
kaptam beosztást, mint úttörővezető, de tanítottam az ötö-
dik osztályban matematikát is.

1956-ban a somogyi iskolából disszidált egy alsó tagoza-
tos tanítónő, ekkor én kerültem a helyére. Szerettem a ki-
csiket tanítani. Nincs még egy olyan foglalkozás ahol annyi 
szeretetet kap az ember, mint az iskolában. Jenő délutá-

nonként a művelődési házban, mint mozigépész dolgozott, 
később a Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója lett. 
1959-ben született Laci fiam, őmellé egy gondozót kellett 
fogadnom, mert a közelben nem volt bölcsőde és a szülési 
szabadság 3 hónap volt. Ebben az időben kezdtük a lakást 
bebútorozni és színházbérletünk is volt. Volt egy olyan 
osztályom, amelyet elsőtől nyolcadikig vezettem. Olyanok 
voltak, mint a saját gyerekeim, nagyon szerettem őket. Ez 
azért volt lehetséges, mert amikor ők negyedikesek voltak, 
beiratkoztam a pécsi Tanárképző Főiskolára, és egyszerre 
végeztünk. Ettől kezdve a felső tagozaton tanítottam föld-
rajzot és biológiát.

Amit tanultam, szerettem volna a gyerekeknek is átadni.
Mindegyik osztályommal országjáró kirándulást szer-

veztem. Általában az első helyen Budapest állt, sok élmény-
ben volt részük a gyerekeknek. Csak a legfontosabbakat 
említem, Országház, Állatkert, Vidámpark, Széchenyi für-
dő, csónakázás a városligeti tavon, cirkusz és színházlátoga-
tás. A következő években hazánk nagy tájaival és egy-egy 
nagyobb várossal ismertettem meg a tanulókat. Például; 
Nyugat-Dunántúl, Kőszeg és Sopron. Északi Középhegység, 
Ózd, Eger, Lillafüred, Aggtelek. Nagyalföld, Szeged, Debre-
cen. A sorrend változó volt. Autóbusszal és vonattal utaz-
tunk. Szálltunk diákszállóban, panzióban, híres szállodá-
ban. Az étkezést étteremben, vagy önkiszolgáló étteremben 

oldottuk meg. A menüt rendszeresen előre megrendeltem 
a gyerekek kívánsága szerint. De így is akadt, aki válogatott, 
mert „anyikám nem így készíti”. Fogadtam idegen vezetőt, 
vagy én ismertettem a nevezetességeket, de olyan is volt, 
hogy egy-egy tanuló itthon, útikönyvből felkészülve mutat-
ta be társainak a város híres épületeit. Osztálytalálkozón 
mesélték, hogy egyes helyekre, azóta sem jutottak el.

A Kádár rendszer nagy gondot fordított arra, hogy min-
den iskolának legyen úttörő csapata. Az ott folyó munkát 
rendszeresen ellenőrizték. Minden tanuló úttörő volt, az 
osztályfőnökök rajvezetők, és én voltam a csapatvezető. Az 
úttörőcsapat munkája nagyban függött a mindenkori ve-
zető egyéniségétől, szervezőképességétől. A somogyi csa-
patot 1957-ben vettem át, mint 330 számú Petőfi Sándor 
úttörőcsapat, majd 1958-tól, mint 330 számú Pernecker 
István úttörőcsapat vált ismertté. 1959-ben megkaptuk a 
„Kiváló munkáért” feliratú vörös selyem zászlót. A csapat 
legkiemelkedőbb területe a táborozás volt. Szervezésében 
az egész somogyi bányatelep részt vett. Az apukák év köz-
ben elkészítették a tábor felszerelését (kerítés, táborkapu, 
zászlótartó, levélszekrény). Az anyukák finom gyúrt tész-
tákat készítettek és dobozolták. Majd a táborkezdés előtt 
egy héttel, teherautóval Balatonfenyves alsóra szállították 
tábor kellékeit. A sátrak felállításával, a mosdók előkészí-
tésével, a főzőhely kialakításával várták a gyerekeket. Ami-
kor megérkeztünk a vonattal minden készen volt. Történt 
azonban olyan is, hogy az éjjeli vihar darabokra szakította 
a sátrakat. Ilyenkor az ifjúsági tábor sietett a segítségünkre. 
Szerencsére, férjem ott volt gazdasági vezető. Sokat kö-
szönhetek dr. Muray Györgynek, aki a gyerekek egészségé-
re ügyelt és Gerber Károlynak, aki az éjszakai nyugalmat 
biztosította. 14 napos táboraink voltak, a középső vasárnap 
a látogatás napja volt, amikor a szülők meggyőződhettek 
arról, hogy gyerekeik jó kezekben vannak, és élményekben 
gazdagon töltik el ezeket a napokat. Azt hogy a táborveze-
tés valójában milyen nagy felelősséget jelent, most érzem 
igazán. A somogyi gyerekek Fenyvesen kívül, ebben az idő-
ben Hertelenden is táboroztak. Én több tábort vezettem 
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bábos gyerekeknek, bábos felnőtteknek (ezek oktató és 
minősítő táborok voltak) Rajvezetőként dolgoztam iroda-
lom és rajzos táborban is. Gyermekeink vagy velünk vol-
tak, vagy a nagyszülőknél vagy rokonoknál nyaraltak.

Amikor beköszöntött a szeptember, mindig megkezdő-
dött a komoly iskolai munka. Férjem ezermester volt és a 
tanításon és egyéb iskolai tevékenységen kívül, brigádot 
szervezett az apukákból és a régi iskolában lecsiszolták a 
padokat, javították az ajtókat, ablakokat. 1964-ben új isko-
lát avattunk. Amíg elkészült, különböző helyiségekben 
próbáltunk tanítani, például a falusi iskolában felváltva, 
délelőtt és délután, üres falusi házban és a kocsmával egybe 
épített művelődési házban. Ott a részeg ember hangja erő-
sebb volt, mint a tanáré. A nyolc osztályterem helyett hat 
épült, hiányzott a tornaterem és a szertár, az építési ható-
ság nem vette figyelembe a pedagógusok elképzeléseit. Az 
új iskolának általában örültek az emberek.

Egy alkalommal a férjem azzal jött haza az igazgatói ér-
tekezletről, hogy le kell mondanom az úttörő vezetésről 
Miért?- kérdeztem csodálkozva. Azért mert az igazgatói 
állás és az úttörő vezetés nem ajánlott egy családban – volt 
a válasz. Ugyanez történt, amikor szakszervezeti bizalmi 
voltam, bár eredményeimet elismerték. Nem irigylésre 
méltó helyzet, igazgató feleségnek lenni. 

Gondolkodtam rajta, hogy hogyan tovább, hol kamatoz-
tathatom kreativitásomat, ötletességemet és szervezőképes-
ségemet. Gyermekkori emlékek hatására, a bábozásnál kö-
töttem ki. Abban az időben költözött Pécsre a Bóbita 
Bábszínház későbbi vezetője Kós Lajos. Nagy lendülettel, 
ügyességgel és elhivatottsággal kezdett hozzá a munkához. 
A Népművelési Osztály keretében beindította a bábos to-
vábbképzést az általános iskolai tanároknak. Tőle tanultam 
meg az alapokat, a bábkészítés technikáját és a rendezés 
szabályait. Hamarosan saját ötleteimet felhasználva készí-
tettem a bábokat, bevonva az osztályom jelentkező tagjait. 
Segítségemre volt Bor Jánosné, aki csodálatos fakanál bábo-
kat készített az egyik darabhoz. Később kesztyűs figurákat 
készítettem. A mozgatás technikájának megtanulása után, 
egyszerű kis darabokat kezdtünk előadni. A kezdeménye-
zésnek a vártnál nagyobb sikere volt. Az iskolai csoport 
mellett, a Művelődési Házban is indítottam egyet, Fekete 
gyémánt néven. Az előadásokat legelőször az óvodásoknak 
és a kisiskolásoknak tartottuk. Abban az időben az üzemek-
nél szokássá vált a télapó ünnepélyek tartása. Mikor hírét 
hallották, hogy mi aktuális műsorral rendelkezünk, egymás 
után jöttek a meghívások. Például a Nagy Posta, a rendőr-

ség, a Városi Tanács, a Tanárképző Főiskola. Üzemi autók 
jöttek értünk, a gyerekek mindig kaptak ajándékot a szerep-
lés után. A kezdeti előadások közé tartozott a különleges 
bábok tánca, amelyeket kúp alakú, fejre rögzíthető bábok-
kal adták elő. A gyerekek paraván mögött keringőztek, vál-
tozó színű megvilágításban.  Megtanultam és megtanítot-
tam a bábos figurák különböző fajtáinak elkészítését. 
Legkedveltebbek voltak az árny és marionett figurák. Pél-
dául: árnyjátékban a „Rege a csodaszarvasról”, a „Toldi”, a 

„Harkányi gyógyvíz eredete”, a „Markazi vár diadala”, ami-
ért külön dicséretet is kaptunk. A marionett figurák közül 
sikeresek voltak az „Erdei történet”, a „Kiskondás” és a 
„Kutyacirkusz”. A Magyar Televízió „Esti mese” sorozatá-
ban, a „Másenyka és a medve” című orosz népmesét adtuk 
elő, színes árnyjáték feldolgozásban. Ugyancsak a televízió 
vasárnap délelőtti „Játszunk bábszínházat” sorozatában 
szerepeltünk a „Kutyacirkusz” darabunkkal. Ezzel az elő-
adással országos versenyt is nyertünk. A Fekete gyémánt 
bábcsoport országos hírűvé vált. Meg kell említenem a „Vi-
téz László” darabokat is, legalább öt változatban készítet-
tem el, a gyerekek kedvenc száma volt. Cigány bábcsopor-
tom is volt, szép énekhangjukkal sikeresen szerepeltek, 
fegyelmezettek voltak az előadásokon és a megvendégelé-
seken is. Legnagyobb sikerük a cigány szülőknek tartott 
előadásukon volt. Sok minden tudnék elmondani a bábozás 
nevelő hatásáról is, de most nem ez a feladatom. 

Közben férjem súlyosan megbetegedett, jobb oldalára 
megbénult. A betegségből lassan gyógyult, megtanult autót 
vezetni, és az iskolába is visszatért. Ekkor azonban már a 
munkabírása nem volt a régi. Az Oktatási Osztály felaján-
lotta a Vegyipari Kollégium nevelőtanári állását, amit ő 
elfogadott. Ekkor már Pécsett, a Bajcsy Zsilinszky utcában 
laktunk, innét jártam autóbusszal Somogyba tanítani. A 
gyermekeim felnőttek, Eszter mérnökként végzett, Laci 
fiam a rendőrtiszti főiskolán tanult tovább. Így éltünk fér-
jem haláláig, őt 1985-ben temettük el.  A fájdalomra, a mun-
ka volt a gyógyír, reggeltől késő délutánig a Nevelési Köz-
pontban dolgoztam. Életemnek ez a szakasza ezzel lezárult.

Temesi Jenőné
(Éva néni történetének negyedik befejező része a követke-
ző számban folytatódik: Bocz József)
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A Pécs-Vasasi családi napközi helyi civil kezdemé-
nyezésre jött létre. A Napüdvözlet Egyesület székházá-
nak egy részében működünk immár 2013.04.08. óta, a 
Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
hálózatának tagjaként.

Az intézmény Vasas központi részén található, helyi 
járatú busszal jól megközelíthető, a ház egyik telekhatá-
rán buszmegállóval, a másikon parkolási lehetőséggel.

Az épületben két csoport kapott helyet, a SZIVÁR-
VÁNY és a NAPSUGÁR CSALÁDI NAPKÖZI, ahol 
csoportonként 5-5 kisgyermek ellátására van lehetőség 
családias környezetben, képzett gondozókkal. Az in-
tézményünk 20 hetestől 4 éves korig fogadja a gyereke-
ket.  Minden korosztályban követjük a gyermek egyéni 
fejlődési ritmusát, és a megfelelő környezet kialakításá-
val segítjük azt, fejlesztésüket a mindennapos gondozás 
nevelés során igyekszünk dalokkal, mondókákkal, me-
sével, kézműves foglalkozásokkal színesíteni.

Sokat tartózkodunk a szabadban, az egyesülettel kö-
zös udvarban és az épület előtti zöldterületen. Jó idő ese-
tén kirándulunk, sétálunk. Megtartjuk a jeles ünnepeket 
( pl.: farsang, húsvét, mikulás...), valamint a gyerekeket 
név- és születésnapjukon  felköszöntjük dallal, verssel.

A hiányzások alkalmával időszakos gyermekfel-
ügyeletet is biztosítunk, előzetes egyeztetést követően 
külön díjtáblázat alapján.

Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig 7:00-17:00 óráig.
Cím: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8. (a volt patika)

Elérhetőségeink: tel.:06305051402
E-mail: szivarvanycsn@gmail.com

           napsugarcsn@gmail.com
Érdemes megnézni a szépen felújított,

jól felszerelt barátságos intézményt. 
Mindenkit szeretettel várunk:

Anikó és Marianna

Kedves Szülők!
Úgy gondolom mindannyian álltunk már nehéz dön-
tés előtt, legfőképp akkor ha gyermekünkről van szó!

Kicsiny életünk eddigi legnagyobb vívmánya a böl-
csőde kiválasztása volt. A vasas- i családi napközinél 
semmi sem bizonyult volna jobb döntésnek. A nevelő-
nők, név szerint Anikó és Mariann kedvessége és tü-
relme határtalan nem csak a gyermekek de a szülők 
felé is. Nap mint nap meglepődök magam is azon, 
hogy  mennyivel többet tudnak a csöppségek arról a 
világról amiben élik mindennapjaikat. Egy új szó, egy 
újabb meglepő tevékenység amivel naponta találkozok 
a játékos foglalkozásoknak köszönhetően. Elmondha-
tom, hogy nyugodtan csukom be reggelente magam 
mögött a napközi kapuját, mert tudom hogy kisfiam a 
második otthonában a legjobb kezek közt van. 

Köszönettel: Iván-Budai Zsófia
Patrik anyukája

* * *
„Vidám, kreatív rajzok és minták díszitik a falakat  - az 
itt „lakóknak” köszönhetően – így otthonias légkört 
biztosít a gyermekek számára. A szobák és mellékhe-
lyiségek is nagyon szépek, tiszták és modernek.”

* * *
Számunkra nagyon fontos volt, hogy gyermekünk olyan 
családi napközibe kerüljön, ahol szeretik, figyelnek rá, 
korának megfelelően gondozzák, játszanak vele és tanít-
gatják. Pár nap alatt kiderült, hogy kisfiúnk a legjobb 
helyen van. Reggel örömmel búcsúztunk és élményekkel 
telve találkoztunk délután. Anikó és Mariann hamar ki-
vívták a bizalmunkat és a megbecsülésünket, a családi 
napközi helyszíne pedig ideális – minden tekintetben.

Természetes volt, hogy kislányunk is ide fog járni – 
ő már nem nagyon akar hazajönni délutánonként…

(Bertalanné Nanetta)

Pécs-Vasasi családi napközi bemutatkozása
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Keleti Városrészi Óvoda Vasasi 
Tagóvodája bemutatkozása

3 homogén életszervezésű, kis létszámú csoport-
tal rendelkezünk. Személyi feltételeink: 6 tapasztalt, 
szakképzett óvodapedagógus, 4 dadus, 1 pedagógiai 
asszisztens, 1 gazdasági dolgozó, 1 udvaros. Csoport-
szobáink tágasak, barátságosak, világosak, galériával 
és rengeteg színvonalas játékkal felszereltek. Udva-
runk hatalmas területen található, árnyékot adó fák 
sűrűjében. 

Pedagógiai munkánk során kiemelt hangsúlyt fek-
tetünk az egyénre szabott diff erenciált fejlesztésre. 
Minden gyermeket egyedinek tartunk, az eltérő fej-
lődési ütem fi gyelembevételével biztosítjuk a gyerme-
kek fejlődését. Pedagógusaink sokoldalúan képzettek- 
fontos számukra a folyamatos önképzés, módszertani 
megújulás- olyan pedagógiai módszereket alkalma-
zunk, melyek korszerűek, a gyerekek egyéni sajátos-
ságaikhoz alkalmazhatók. Pedagógiai programunk a 
játék, mese elsődlegességén alapul. A mese és az ál-
tala együtt töltött percek jelentik számunkra az óvodai 
élet nyüzsgésében az állandóságot, az egymásra fi gye-
lést, a közös élményt. A mesére való érzelmi hangoló-
dást meselámpával, zenével, mesepárnával teremtjük 
meg. Óvodánk kiemelkedő szerepet tölt be abban, 
hogy a település gyermekei aktív használóivá váljanak 
a könyvtárnak, így segítve a gyermekek olvasó ember-
ré válását. A „Meselámpa” foglalkozás során ismertet-
jük és szerettetjük meg a gyermekekkel a könyveket és 
a könyvtárat. 

Integrált intézmény vagyunk, így fel tudjuk venni 
a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Különleges 
gondozásukat, fejlesztésüket gyógypedagógus végzi. 
Néhány éve megismerkedtünk a Veronica zenepro-
jekttel, mely segíti a különleges fi gyelmet igénylő gyer-

mekek óvodai nevelését, beilleszkedését, társakhoz 
való alkalmazkodását a zene, a tánc segítségével. Két 
csoportban fejlesztő pedagógus kolléga is dolgozik, 
az ő szaktudásuk, játékos, a részképességek problémá-
jához alkalmazkodó egyéni illetve csoportos fejlesz-
tésük alapozza meg a diff erenciált fejlesztést, egyéni 
bánásmódot, hátrányok megszüntetését.

Mindhárom csoportban dolgozó óvónők rendel-
keznek valami sajátos képességgel- zenei tehetség, 
gyermektorna vezetés, kreativitás a kézművességben. 
Pedagógiai programunkba szervesen beépül a környe-
zettudatosságra nevelés. Célunk, hogy ez az eredendő 
képességük megmaradjon és felnőttként is képesek le-
gyenek harmóniában élni a természettel. A település 
kettős arculata- falusias jellege és a város közelsége- le-
hetőséget biztosít a természet felfedezésére, valamint 
a város kulturális programjain való aktív részvételre 
/ Zsolnay negyed rendezvényei, Bábszínház, Múzeu-
mok, stb./ Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való 
jó partneri viszony kialakítását, az együttműködést. 
A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a gyermekük 
óvodai életéről, fejlődéséről.

Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a 
gyermeki tapasztalatokra építsünk, gyakorlatiasságot 
állítsuk középponba, életszerű legyen a tudás átadása, 
a gyermek számára megfoghatóvá tegyük a világot. 

 A köznevelési törvény értelmében 2015. szept-
ember 1.-től 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába 
járás. Várjuk azokat a szülőket, akik családias han-
gulatú,  biztonságos, barátságos, gyermekbarát kör-
nyezetben, különbözőségeket elfogadó légkörben 
gyermekközpontú felnőttek társaságában szeretnék 
tudni gyermeküket!
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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 Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban 
február 8-án és február 22-én 11.00 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (01.31.)
Vasárnap (02.01.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (02.07.)
Vasárnap (02.08.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (02.14.)
Vasárnap (02.15.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (02.21.)
Vasárnap (02.22.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (02.28.)
Vasárnap (03.01.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

februári miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt sír-
kertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására szánt adomá-
nyokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 216 000,-Ft gyűlt 
össze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánla-
tokat várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára tovább-

ra is várjuk megtisztelő adományukat. Hálából az adományo-
zók nevét feltüntetjük a felújított keresztek talapzatain.

Számlaszám: 50300037-10604519
Elérhetőség: esti órákban Kutas József, +36 30 846 02 94, 

Tömör Józsefné +36 72 267 296

Civil kapu
Somogy-Vasas-Hird települések civil szervezeteinek és nem formális szervezeteinek számára a Vasasért Egyesület ingyenes 
tanácsadásokat nyújt előzetes egyeztetetés alapján az alábbi témakörökben: 
– jogi tanácsadás
– pénzügyi tanácsadás

– pályázati tanácsadás
– marketing tanácsadás

– menedzsmenti 
tanácsadás

– informatikai 
tanácsadás 

Ha igénybe venné szolgáltatásunkat kérjük hívja a 06-72/338-838 as telefonszámot. 

Projektünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a NEA-KK-14-SZ-1216 azonosító  számú pályázat finanszírozásában valósul meg.

Élelmiszercsomag osztás a Caritasnál
2014. december 20-án a Caritas 
csoport szervezésében 70 db élel-
miszercsomag kiosztására került 
sor. A csomagok készítéséhez az 
anyagi forrást a Caritas által szer-
vezett ruhabörzék pénzadománya, 
templomi gyűjtés, és Bodor Mik-
lós szaloncukor adománya képez-
te. Köszönjük önkéntes segítőink 
áldozatos munkáját. Reméljük 
szerény csomagjaink szebbé tették 
néhány nehéz sorsú embertársunk 
karácsonyát!

Köszönjük a polgárőrök segítsé-

gét az osztás napján.
Szeretettel várjuk új tagok és 

önkéntesek jelentkezését, Somogy, 
Hird Vasas területéről, akik 2015-
ben megújuló csoportunkban szí-
vesen tevékenykednének, szabad-
idejüket rászoruló emberek 
megsegítésére áldozva, havonta 
1-2 alkalommal.

Jelentkezésüket a 06-30-269-
2474-es telefonszámon várjuk.

Köves Péterné
Katolikus Caritas
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S P O R T H Í R
A vasasi iskola tornacsapata a városi csapatversenyben  
I. helyezett lett! A csapat tagjai: Ábel Donát,Bálint 
Gergő,Hollósi Barnabás, Hollósi Richárd, farkas Oli-
vér Grófó.

Egyéniben az I-es korcsoportban Hollósi Richárd 

első helyezett lett, a II-es korcsoportban Ábel Donát 
első, Bálint Gergő második, Hollósi Barnabás pedig 
harmadik lett, a dobogó összes fokán vasasi gyerekek 
álltak! Gratulálunk nekik, és felkészítőjüknek Somogyi 
Attila testnevelő tanár úrnak!

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 – 75 Ft, A/3 – 150 Ft, kétoldalas 
A/4 = 140 Ft, A/3 = 280. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. Fax fogadása 
és küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden 
további oldal). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek 
digitalizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-
vel =  500 Ft. KARRIER: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. Motivációs levél 
írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-17:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 

vehetők 13:00 – 17:00 között

Termékdíj miatt drágább lett az irodai (pl. fénymásoló) papír

A környezetvédelmi termékdíjról 
szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
2015. január 01-től lényeges válto-
zásokat eredményezett, többek 
közt az irodai (pl. fénymásoló) pa-
pírra is új díjtételként vezette be a 

termékdíjat. Ez a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy januártól drágáb-
ban tudjuk a fénymásolópapírt be-
szerezni, ezért vált szükségessé a 
kisebb mértékű emelés a KoBeKo 
iroda i szolgáltatásit illetően.

Megértésüket köszönjük, tiszte-
lettel:

Berényi Zoltán

Recept

Farsangi fánk
hozzávalók / 8 adag

7 dl tej, 90 dkg rétesliszt, 1 db tojás, 
2 db tojássárgája,1 tk só (púpos), 
4 teáskanál cukor (púpos), 3 dkg 
élesztő, 20 dkg sárgabaracklekvár, 
6 dl napraforgó olaj

A tejet meglangyosítjuk. A hozzá-
valókat egy nagy tálba tesszük, és 
jól összedagasztjuk. A dagasztás 
ideje 15-20 perc, ami elvégezhető 
egy nagy fakanál segítségével, vagy 
géppel. Addig kell dagasztani, amíg 
a tészta össze nem áll (ettől lesz 
szép szalagos).

Tegyük a tésztát 1,5 órára meleg 
helyre keleszteni. Én egy konyharu-
hával fedtem le és pléddel takartam 
be.

A megkelt tésztát liszttel meg-
szórt deszkára helyezzük és ujjnyi 
vastagságúra nyújtjuk. Kb. 7 cm át-
mérőjű szaggatóval kiszaggatjuk a 
fánkokat, és hagyjuk a deszkán to-
vábbi 20 percig kelni. A tésztát itt is 
takarjuk le egy konyharuhával.

Egy széles lábasban vagy serpe-
nyőben olajat hevítünk. A kör ala-
kú fánktésztákat középen a hü-
velykujjunkkal jól benyomjuk és 
forró olajba tesszük. A lábast lefed-
jük. A tésztákat kb. 2 percig sütjük, 
vagy amíg aranyszínű nem lesz. 
Egy villa segítségével megfordítjuk 

a fánkokat és a másik felüket is 
aranyszínűre sütjük. A második ol-
dal sütésekor a lábast már nem kell 
lefedni.

A tésztából 40 db fánk lett. Fris-
sen finom igazán.
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET

 adószáma: 18305434-1-02

 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.

Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök

Szerkesztik: a települések lakói és

 civil szervezetei

Megjelenik: havonta, 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.

• somogyi, vasasi és hirdi patika

• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.

• KoBeKo Művelődési Központ,

   Kossuth L. Művelődési Ház,

   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838 

   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu

   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM-
ÉPÍTÉS. HÉTFŐN KOZMETIKA,

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

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
Tel.: 06/308205590

mail:cseszti@freemail.hu

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107
Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey Júlia utca felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00;   K., Cs.: 8.00-12.00
DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00;       K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708;  H., Sz., P.: 8.00-12.00, K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvosok, Somogy, Vasas, Hird: Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

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

Képrejtvény

E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A megfejtéseket a szer kesz tőség 
címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47. 
vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes megfejtők között meglepetés 
ajándékot sorsolunk ki.
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