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Citerázz velünk!
Érdekel a zene? Hallottál már a citeráról?

Szeretnéd tudni hogyan lehet rajta játszani?
Ha igen, ezt most megteheted!

Nem tudsz rajta játszani? Megtanítunk!
Tudsz citerázni, de fejlődni szeretnél. Segítünk!

Szeretnél egy jó hangulatú csapathoz tartozni? Gyere el!
Iskolástól a nyugdíjasig mindenkit szeretettel várunk 

kortól, nemtől függetlenül. Az oktatás ingyenes!
Helye: Napüdvözlet egyesület 
Pécs-Vasas, Bethlen G. utca 8. 

Érdeklődni a +36 20 981 65 72-es telefonszámon 
Póra Krisztinánál

10 éves az SHV!
Szinte hihetetlen, de a 
2017. áprilisi számunkkal 
a „Sok Hírünk Van” meg-
kezdi a 11. évfolyamát. 
2007-ben csak remény-
kedtünk, hogy a három 
település lakói megked-
velik a közös újságot, lesz 
elég cikk, és elég pénz 
a megjelenéshez. Min-
denkinek köszönjük a 
bizalmat, íróknak, hirde-
tőknek, támogatóknak, 
és főleg az olvasóknak. 
Jelszavunk: Mindig, min-
denhol SHV! A jubileu-
mot szeretnénk egy kis 

játékkal megünnepelni ennek jegyében. Ha ön, kedves 
Olvasó, valamilyen különleges helyen, különleges al-
kalommal is az SHV-re kíváncsi, azt olvassa, és erről 
képet is küld nekünk, ebből készítünk egy színes ösz-
szeállítást. A legötletesebb képek beküldői jutalomban 
részesülnek! 

A szerkesztőség

1848 eSeMÉNYeI PÉCSeTT
Pécsre 1848 március 18-án jutott el a pesti for-
radalom híre. Egy Mohácsra érkező komáro-
mi kereskedő hajón hozta el a Nemzeti Dalt, és 
a 12 pontot. Nálunk is mindjárt megjelentek a 
forradalmat éltető plakátok. A főtéri ( ma Szé-
chenyi tér) nagggyűlésen másnap Perczel Mik-
lós mondott beszédet. A város közgyűlése hivata-
losan elfogadta a 12 pontot, és a Nemzeti Dalt.

A sajtószabadság hírére megjelentek az első 
pécsi újságok. A megye konzervatív nemessé-
ge és az egyház visszahúzódott a közélettől. 
A Batthyany Kázmér vezette ellenzék hamar 
átvette a hatalmat. A megyét Perczel Miklós 
másodispán irányította. A közrend biztosítására polgárőrséget, 
majd nemzetőrséget állítottak fel. Április 2-án a főtéren tettek 
esküt, fegyvereiket Eszékről hozták. Mivel a fegyverek drágák 
voltak, a pécsi polgárok gyűjtést szerveztek.

Szeptember 24-én Jellasics egy seregrésze 7000fős hadtestével 
dél felől átlépte a határt. A készülődés ellenére a pécsiek nem bo-
csátkoztak harcba, inkább meghátráltak, mivel a sereg verhetetlen-
nek tűnt. Összecsapás nélkül, másnap a Mecsek felé el is hagyták 
a várost. 1849 januárjában újra bevonultak a császáriak Pécsre, a 
biztonság kedvéért összeszedték a helyieknél található fegyvereket. 
Nyárra azonban a forradalmi csapatoknak sikerült körbefogniuk 
a várost. A bonyhádi honvédek már a Budai Vámnál voltak. Az 
oszrákok féltek, hogy csapdába kerülnek, ezért elvonultak Szalán-
ta felé. Junius 10-én Turonynál szétverték a felkelőket, a falut fel-
égették, az embereket megölték. Junius 12-15 között három napig 
szabad volt Pécs! De nem sokáig ünnepelhettek, 14-én már tudták, 
az osztrákok visszafelé tartanak. Az ellenség 15-én  Siklós felől ér-
kezett, a védők az egykori vashámornál ( ma a Bőrgyár területe) 
barikádozták el magukat.Az osztrákok nem sejtették, hogy csak né-
hány ember védekezik, ezért ágyúzni kezdték a várost. A pécsi nép-
felkelőket Burghardt György 29 éves 7 gyermekes mészárosmester 
vezette. Akkora volt a túlerő, hogy mire a vashámorhoz ért a csá-
szári csapat, már csak ő, és pár ember, köztük egy hosszúhetényi 
legény védte a várost. Burghardt ekkor egy vasdoronggal aprította 
az ellenséget. Öt katona fogta le. Azonnal hadbíróságot alakítottak, 
és a hosszúhetényi társával együtt kivégezték. A pécsi csata hősét 
először a Budai temetőben földelték el, majd évtizedekkel később a 
mai köztemetőben kapott díszsirhelyet.1849 októberében még két 
embert, az eszéki börtönből megszökött honvédeket, Szilva Jánost 
és Vertike Gábort végeztek ki.

Az 1848-as hősökről  Pécs város közgyűlése 50 év után utakat 
, tereket nevezett el.1907-ben rendelték el először március 15-e 
hivatalos megünneplését.

Magyarország 1848-ban az összefogásról, egymás megbecsü-
léséről, tenni akarásról tett tanúbizonyságot. Ebből erőt tudunk 
meríteni, mert ugyanezekre az értékekre ma is nagy szükség van!

Lingl Istvánné
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Póra Krisztinánál

Pécsre 1848 március 18-án jutott el a pesti for-
radalom híre. Egy Mohácsra érkező komáro-
mi kereskedő hajón hozta el a Nemzeti Dalt, és 
a 12 pontot. Nálunk is mindjárt megjelentek a 
forradalmat éltető plakátok. A főtéri ( ma Szé-
chenyi tér) nagggyűlésen másnap Perczel Mik-
lós mondott beszédet. A város közgyűlése hivata-
losan elfogadta a 12 pontot, és a Nemzeti Dalt.

A sajtószabadság hírére megjelentek az első 
pécsi újságok. A megye konzervatív nemessé-
ge és az egyház visszahúzódott a közélettől. 
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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

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

Császár Levente: 

GARABONCIÁSOK KÖNYVE
GARABONCIÁSOK KÖNYVE címen jelent meg leg-
újabb mesekönyvem. Az illusztrációt Kő Boldizsár grafi-
kusművész készítette, a rajzok mellett archív és mai fotók 
színesítik a könyvet. A mesét Bikal Község Önkormány-
zata jelentette meg.

Bikal története egy hosszabb lélegzetvételű, összefüg-
gő mesenovella, amely 22 fejezetből áll, s melynek kö-
zéppontjában egy garabonciás áll. A fejezetek önállóan 
is élvezhetőek, minden fejezet végén lezárom az aktuális 
cselekményt. A sztori valamikor az 1840-es évek elején 
indul és közel félszáz esztendőt ölel fel. 

Az íráshoz a település monográfiáját használtam alap-
nak, de az adatgyűjtés során a személyes interjúk is ér-
dekes adalékkal szolgáltak, nem is beszélve a Puchner 
örökség jelentőségéről. A történetet 3 db, közel azonos 
nagyságú egységre osztottam fel. Az elsőben megismerjük 
Bikal múltját és a főbb szereplőket. A másodikban elka-
landozunk a Mecsekbe. A harmadik részben pedig tanúi 
leszünk a garabonciás ténykedéseinek Bikalon és a kör-
nyező településeken. Tulajdonképpen a dolgot úgy is fel 
lehet fogni, hogy a mese a Hegyhát meséje, melynek – a 
garabonciás közreműködésének köszönhetően – Bikal áll 
a középpontjában.

A magyar néprajzi lexikon a garabonciások tanítása kap-
csán csak azt jegyzi le, hogy 13 iskolát kellett elvégezniük 
egy távoli országban, de hogy ezek melyek, arról nem esik 
szó. Tettem egy próbát, és megpróbáltam megfogalmazni 

ezeket az iskolákat, de ehhez „átruccantam” a Mecsekbe, 
aminek több oka volt: elsősorban Mágocs és Bikal között 
az útról gyönyörű panoráma képet mutat a hegy vonulata, 
mint egy távoli, egzotikus ország; másodjában a Hegyhát a 
Mecsekről kapta a nevét (hegyek háta mögötti); harmadíz-
ben az adatközlők is kissé irigykedtek a Mecsek természeti 
szépségeire és mondavilágára. A garabonciás többi, általá-
nos dolgaiban hűen követtem a néprajzi leírásokat (foggal 
születik, aludttejet kér, jégesőt hoz, felhőn jár, sárkányokat 
szelídít, bika képében jelenik meg, stb…), még egy vonalas 
néprajzos szemében is megállhatja a helyét. 

A 60 oldalas, keménytáblás borítóval ellátott, gazda-
gon illusztrált míves kiadvány a nagyobb gyermekek (10 
éves kortól) és a felnőttek érdeklődésére tarthat igényt. A 
könyv után a csaszarlevente61@gmail.com email címen, 
vagy a 30/420-4629 telefonszámon lehet érdeklődni.

„Megnéztem a hegyeket, kívülről-belülről. Tudom, mi 
van fent és mi van lent. Melengetett izzó tűz, hűsített je-
ges víz. Simogatott a szél, ringatott a föld. Szót értettem 
ördöggel és vigyázott rám angyal. Sellő volt a játszótár-
sam, mérgesítettem boszorkát. Hallottam a múlt szavát és 
láttam a jövendő képeit. Cimboráltam sistergő villámmal 
és fújtattam hegyes szarvú bikaként. Szívtam bódító pi-
pát és hallgattam kobzosok muzsikáját. Nincs olyan lény a 
messzi nagyvilágban, és azon is túl, akinek bele ne mernék 
nézni a szemébe.” /Részlet a meséből/

Császár Levente mesemíves
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Módszertani megújulás a pécs-somogyi általános 
iskolában szülői és pedagógusi kezdeményezésre

A PÉCSI SZABAD ISKOLA 
SZÜLŐI KEZDEMÉNYEZÉS 
nyílt napra hív minden olyan 
családot, ahol a szülőknek a 
nevelésről vallott nézetei kö-
zel állnak a miénkhez. Olyan 
iskolát szeretnénk, ahol gyer-
mekeink jól érzik magukat, a 
lehető legkevesebbet ülnek 
az iskolapadban, sokat kirán-
dulnak, és elsősorban abból 
tanulnak, amit megtapasz-
talnak. Ugyanakkor fontos-
nak tartjuk azt is, hogy meg 
tudjuk tartani az arany kö-
zéputat a múlt, jelen és jövő 
között. Összhangban élni a 
természettel, és a hagyomá-
nyaink ismerete mellett ter-
mészetes legyen az idegen 

nyelv oktatása, az informa-
tika és a modern technika 
jelenléte a mindennapokban. 
Hitünk szerint a gyermeke-
ket nem kell felkészíteni az 
életre, hiszen a gyerek él. 

Szerintünk, nem egy tu-
dás- halmazt kell átadnunk 
gyermekeinknek, nem ren-
geteg adatot, fogalmat kell 
megtanítanunk nekik, hanem 
másfajta gondolkodásmódra, 
csapatmunkára, kreativitás-
ra kell nyitottá tettünk őket, 
amelynek segítségével a gyor-
san változó világunkban meg-
jelenő, váratlan kihívásokra 
is képesek lesznek megoldást 
találni. 

Az iskola Pécs külső ke-
rületében, falusias, gyermek-
barát környezetben található 
erdő, tavak, egy új játszótér, 
a Misina Állatmenhely, Lovas 
centrum, és a KOBEKO Mű-
velődési Ház közelében.

Az udvaron fák, kis játszó-
tér található.

„Hisszük, hogy a gyermek 
veleszületett kíváncsiságát 

kielégíteni kell nem pedig ki-
ölni. Miért ne lehetne ezt az 
érdeklődést az iskolában is 
fenntartani?”

Alapvetően azt gondoljuk, 
hogy a módszertani meg-
újulás megkíván a szülők és 
az pedagógusok részéről egy 
társadalmi együttműködést, 
diskurzust is a nevelésről, a pe-
dagógiáról, a gyermekeinkről. 
Ezért októberben elindítottuk 
WORKSHOP-jainkat, előadá-
sokkal, találkozókkal, beszélge-
tésekkel. Szeretnénk olyan elő-
adókat elhívni, akik gondolatai, 
munkájuk azonos irányba mu-
tat, mint amerre mi tartunk 
és ez remek helyszín a szülők 
számára is, hogy feltegyék 
kérdéseiket, megfogalmazzák 
kételyeiket, megvitassuk azo-

kat. Eddigi vendégeink voltak 
többek közt: Halácsy Péter, Ko-
vács Dani – Budapest School, 
Kádár Annamária – pszicholó-
gus. Következő meghívottunk 
Winkler Márta tanítónő, aki a 
Kincskereső iskolának a meg-
álmodója, sokunk példaképe.
Eseményeink:
Márc. 10. 15.00-18.00 nyílt 

délután az iskolában 
16.30 korcsoportonkénti 

tájékoztató
Márc. 15. jelentkezési határ-

idő az első osztályosoknak 
Ápr 5. – CKH 17.00. 

5.WORKSHOP– Winkler 
Mártával a kincskereső 
iskola megálmodójával

Máj. 20. jelentkezési határ-
idő felsőbb évfolyamo-
soknak

NYÍLT NAP a
CSALÁDI BÖLCSŐDÉBEN

2017.03.09. 9:30 Csütörtök délelőtt 
Szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket a 

SZIVÁRVÁNY és NAPSUGÁR Családi Bölcsőde
nyílt napján egy közös játékra.

A Baba-Mama klubbal együtt el jön hozzánk a 
Mackó Mocorgó foglalkozás, melynek részvételi díja: Ft  

Aki szeretne megismerni minket, játszani velünk, 
az jöjjön el a volt Patika épületében kialakított 
Bölcsődébe. Családias környezetben fogadjuk 

a hozzánk érkezőket, jó hangulatú, mozgalmas 
napot tölthetünk együtt.

Címünk: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8.
Telefon számunk: 06 30 505 1402

F O G A D Ó Ó R A
HubA CsAbA önkormányzati képviselő

2017. március 13-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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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
márciusi programjai

BIP:  Március 10. péntek, 15 óra:  Első összejövetel
Darts klub:  Március 25. szombat, 16 óra:  Darts verseny, Berze Művelődési Ház
Baba-mama Klub:  Március 9. csütörtök, 10.45 óra:  Mocorgó, Szivárvány napközi
              27. hétfő, 9 óra: Ringató Berze Művelődési Ház
Túra:  Március 18. szombat, 8 óra:  Kövestetői kirándulás, táv kb. 10 km. Gyülekező Berze Műv. Ház
  A kirándulóhelyen közös főzés a Férfi klubbal
Kattanj rá Nagyi!  Március 16. csütörtök, 17.30 óra:  Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, Kossuth Művelődési Ház
Kertész klub:  Március 13. 15 óra:  Metszési bemutató /Gyülekező Berze Művelődési Ház/
Barkács klub:  Március 29. 17 óra  Kültéri virágládák és futtatórácsok készítése, Kossuth Műv. Ház 
Fotószakkör:  Március 24.17 óra:  Alapismeretek, Gépünk megismerése, Kossuth Művelődési Ház 
Történelem szakkör: Március 22. szerda 17.30 óra: Gróf Széchenyi István politikai arcképe
Egészségvédelem:  Március 28. kedd, 17 óra:  Életmód váltó klub megalakulása 

A Vasasért Egyesület 2016. március 21. 18 órakor a Kossuth Művelődési Házban tartja az
EFOP-1.3.5-16-2016-00389 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című 

pályázat nyiTórEndEzVényéT, melyre szeretettel várjuk a projekt megvalósítóit, 
partnereit, önkénteseket, klubtagokat, egyesületi tagokat, érdeklődőket.

Tervezett program: tervek ismertetése, kezdőcsomagok átadása, kérdések megválaszolása, állófogadás

Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Örömmel tájékoztatjuk a kedves lakoso-
kat, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program (EFOP) | Széchenyi 2020 
által meghirdetett EFOP-1.3.5-16-2016-
00389 -Társadalmi szerepvállalás erősítése 
a közösségek fejlesztésével - címmel be-
adott pályázatunk nyert!

Ez a támogatás márciustól rengeteg lehető-
séget ad, az eddig is színes programjaink to-
vábbi bővítésére és az ezekhez szükséges esz-
közök beszerzéséhez. Az előzetes igényekre 
alapozva valósítjuk meg terveinket, melyben 
továbbra is Önöknek és Önökért dolgozunk!

A közösség minden korosztálya számára 
kínálunk ingyenes programokat és lehető-
séget a kisdedektől egészen a szép korúakig:
•	Meselámpa: az óvódásoknak kifejlesztett 

módszer, mely a gyerekek számára mutat-
ja meg a könyv értékét, tiszteletét, miköz-
ben „csak” mesét hallgat és utána kreatív 
módszerekkel feldolgozzák a hallottakat! 
A hétfőnkénti programról Lobodáné 
Somlai Erikánál lehet érdeklődni

•	Teaházban számos új programlehetőség 
várja az iskolából érkezőket! Sok külső 
helyszínre lesz lehetőség ellátogatni (állat-
kert, planetárium, botanikus-kert, kiállítá-
sok, könyvtár…) a gyerekeknek! Keddtől 
Péntekig Somogyi Klaudia /+3630/183-
5730/ várja az ide látogatókat!

•	BiP: Berze Ifjúsági program egy olyan 
kezdeményezés, mely a fiatalokat várja 
délutánonként a szabadidejük hasznos 

eltöltésére. Rengeteg új eszközzel bővül a 
délutáni klubfoglalkozások tárháza. He-
ring Gyula /+3630/289-0170/ vezetésével 
várja a fiatalokat kéthetente pénteken!

•	A darts-klub továbbra is várja a sport 
iránt érdeklődőket. A darts amellett 
hogy javítja a szem kéz koordinációt, 
a „számolótábla” komoly fejszámolási 
kompetenciákat fejleszt, egy kellemes és 
biztonságos kikapcsolódást is nyújt akár 
órákon keresztül is a játékosoknak. Min-
den héten hétfőtől szerdáig 16-20 óráig 
várja Hering Gyula az érdeklődőket!

•	Berze Baba-Mama Klub eddigi műkö-
dése alatt is törekedett arra, hogy a kis-
gyermekes édesanyák, szülők számára 
közösségi színteret biztosítson. Mackó-
mocorgó és Ringató foglalkozások ezután 
ingyenesen lesznek elérhetőek. Klubban 
Tóthné Dobos Éva várja a kismamákat 
minden csütörtök délelőtt 9-12 óráig. 
További programok a facebook-on.

•	Túra indul havi rendszerességgel, nem tit-
kolt szándékkal, hogy összehívja az eme 
hobbi szerelmeseit és azokat, akik csak most 
kóstolnának bele a túrázás élményébe. Vál-
tozatos útvonalak differenciáltan kerülnek 
kiválasztásra, igazodva a jelentkezők felké-
szültségéhez. A programért felelős Sántavy 
Péter /+3630/777-4235/, havi rendszeres-
séggel márciustól várja az érdeklődőket!

•	Kattanj rá nagyi! egy fantasztikus le-
hetőség! Napjaink háztartásainak szinte 

már alap kelléke a számítógép. Haszná-
lata megkönnyítheti az emberek min-
dennapjait, és segítségével felgyorsulhat 
a kommunikáció is. Ez segítheti például 
az idősebb generációk kapcsolattartását, 
gyermekeikkel, unokáikkal, akikkel távol-
sági tényezők miatt kevésbé tudják tarta-
ni a kapcsolatot. A tanácsadás célja, hogy 
akik szükségét érzik, megkapják a megfe-
lelő tudást és gyakorlatot, ami elég, hogy 
ők is élvezhessék a számítógép és internet 
adta előnyöket. Rendszeressége függ az ér-
deklődők igényeitől. További információ 
Tóbi Antalnál /+3620/248-4293/ érhető el!

•	Történelem szakkör Nagy igény mutat-
kozik településeinken (Vasas-Somogy-
Hird) a magyar történelem megismerteté-
sére. Erre az igényre jelen ismeretterjesztő 
sorozatunkkal adjuk meg a választ, mely 
előadások közben és a végén lehetőség 
nyílik a kérdezésre, illetve szélesebb körű 
párbeszédre. Czeininger Tamás Nagy 
Lajos gimnáziumi tanár úr tartja az elő-
adást, helye, Kossuth Műv. Ház! Érdek-
lődni Sántavy Péternél.

•	életvezetési és pénzügyi tanácsadás, a 
tudatos gazdálkodási és pénzügyi/banki 
ismeretekhez szükséges ismeretek átadá-
sára szolgál. Programunkban segítünk 
a családi pénzkezelésben, a költségvetés 
elkészítésében, az esetleg már kialakult 
krízishelyzetek megoldásában. Előadások 
a bankok működéséről, a hitelezésről a 
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bankválasztási szempontokról is szólnak. 
Költséghatékonyságot növelő módsze-
rek megismertetésére is cél. A márciustól 
induló programért felelős Andai Andrea 
/+3630/183-5730/!

•	Kertész klub Több alkalommal szervez-
tünk már kertészeti témában előadásokat, 
így már látjuk, hogy milyen témakörök 
érdeklik a helyieket és ennek megfelelően 
szeretnénk indítani egy előadássorozatot, 
mely a helyi adottságokra építve bemu-
tatja a konyhakerti és dísznövény kultú-
rák körüli tennivalókat. Terveink szerint 
a foglalkozás részeként ellátogatnánk 
különböző kiállításokra is! Márciusban 
elkezdődő programsorozat havonta va-
lósul meg, melyről részletes információt 
Tóthné Dobos Éva tud adni!

•	Barkács klub Tovább jut az, aki tud há-
lót készíteni, mint az, aki halat kap. A 
klubban hétköznapi életben előforduló 
háztáji problémákra szeretnénk olcsó és 
egyszerű megoldásokat javasolni az ér-
deklődők számára. Érdeklődni a Kossuth 
Művelődési ház elérhetőségein!

•	Férfiak klubja (főzőklub) A klub meg-
alakításának célja: a férfiak gasztronómiai 
ismereteinek fejlesztése, az egészséges élet-
mód elsajátítása, a minőségi, de egyszerű 
ételek elkészítésének megismerése, a főzési 
technikák és folyamatok megtanulása, és a 
kellemes szabadidő eltöltése. Érdeklődni a 
Kossuth Művelődési ház elérhetőségein!

•	A Fotószakkör szeretettel várja a fotózás 
alapjai iránt érdeklődőket! A program 
egyúttal helytörténeti kutatás is egyben, a 
résztvevők a családi emlékeken túl tema-
tikusan rendezik, és gyűjtik a település fo-
tóarchívuma számára elérhető anyagokat, 
amelyet digitalizálnak, az utókor számára 
is megőrizendő célból. A szakkör kereté-
ben készült és gyűjtött képek egy fotókiál-
lításba is bekerülnek, a honlapunkon di-
gitális formában pedig mindenki számára 
könnyen elérhetővé tesszük. Érdeklődni a 
Kossuth Művelődési ház elérhetőségein! 

•	Hirdi falunap Együttműködő partne-
rünk a Hirdi Nőegylet immáron 10 éve 
rendezi meg a településrészen eme reg-
geltől késő estig tartó nagyszabású, csa-
ládi-közösségi rendezvényt, amely a régi 
falunapok hangulatát idézi. Valamennyi 
korosztály számára biztosít közösségi-
kulturális élményt, szórakoztató progra-
mokat. A helyi és vendég fellépők mellett, 
több helyi civil szervezet, amatőr műked-
velő csoport színesíti a rendezvényt, ame-
lyen a családok apraja nagyja részt vesz.

•	Szent György nap Együttműködő partne-
rünk a somogyi Tegyünk Egymásért Egye-

sület immáron 9 éve rendezi meg a Szent 
György napot a somogyi Muromban, a 
Szent György hegyen. Egész napos prog-
ramsorozat keretében felelevenítik a régi 
szokásokat, mint pl. az állatszentelés. 
Főzőverseny, íjászat, lovaglás, kézműves 
foglalkozások mellett kosárfonás is várta 
ilyenkor az érdeklődőket. Helyi és vendég 
fellépők is színesítik a műsort.

•	Bányász nap 1951-től szeptember első 
vasárnapján, országosan egy időben tart-
ják a Bányásznapot, az 1919. szeptember 
6-án eldördült tatabányai csendőrsortűz 
áldozatainak emlékére. Vasason 1993-ban 
bezárták a bányát, de hosszú ideig megha-
tározó volt a bányászat a településünkön, 
ebből eredően a Bányásznapnak is nagy 
hagyománya volt régen, erre emlékezve 
tartják meg napjainkban is. Együttműködő 
partnerünk a Vasasi Szt. Borbála Egyesület 
immáron a pályázat keretein belül (3 év) a 
Vasasért Egyesülettel közösen rendezi meg 
a Bányásznapot, ezzel tisztelegve az egykor 
letűnt szakma ma is élő képviselői előtt.

•	KoBeKo délután és Családi ügyessé-
gi vetélkedő „Játszani pedig mindenki 
szeret!” Nem számít fiatalok vagyunk-e, 
vagy idősebbek, a gyerekek játéköröme, a 
győzni akarás, a versenyszellem minden-
kit elragad! Ugyanez a gondolat a fiata-
labbaknál is érvényben van a korosztályra 
szabott játékok tekintetében. Érdeklődni 
a Kossuth Művelődési ház elérhetőségein!

•	Gyaloglóverseny Vasason 2014 óta Srp 
Gyula (szenior gyalogló és edző, fia az 
olimpikon Srp Miklós gyalogló) ötletgazda 
javaslatára, a Bányász TC szervezésében az 
őszi verseny idényben kerül megrendezés-
re a Märcz Róbert Nemzetközi Gyalogló-
verseny. Märcz Róbert neves pécsi atléta, 
testnevelő tanár, sporttörténész, Pécs-So-
mogyban kezdte tanári hivatását. A ver-
seny az IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség) hivatalos programjának része. A 
rendezvényről érdeklődni Bodor Attilánál!

•	Május 1 kupa Együttműködő partnerünk 
a Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület több éve sikeres kezdeményezé-
se az esemény. A foci a férfiak és fiaik közti 
összhang egyik megteremtője. Az egyesü-
let által több éve sikeresen elindított kezde-
ményezés mostanra „szárba szökkent”, és 
immár a Szt. István kupával egyetemben 
két hagyományos focikupát is megrende-
zünk, az érdeklődőknek ezáltal lehetőséget 
biztosítunk a futballrajongó gyerekek és 
szüleik közös kikapcsolódására.

•	Szent istván kupa Együttműködő part-
nerünk a Somogyi Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület több éve si-

keresen útjára bocsájtott kezdeményezése 
az esemény. A foci a férfiak és fiaik közti 
összhang egyik megteremtője. Az egyesü-
let által több éve sikeresen elindított kez-
deményezés mostanra „szárba szökkent”, 
és immár a Május 1. kupával egyetemben 
két hagyományos focikupát is megrende-
zünk az érdeklődőknek, ezáltal lehetősé-
get biztosítunk a futballrajongó gyerekek 
és szüleik közös kikapcsolódására.

•	Erős ember vetélkedő Az ügyességi 
vetélkedő játékos erő- és ügyességi pró-
bákból áll, ahol férfiak mérhetik össze 
tudásukat, meglehetősen nívós és hasz-
nos nyereményekért. Fontos, hogy nívós 
ajándékkal ösztönözzük a részvételre, a 
csak helyi versenyzőt. Az esemény iránt 
érdeklődni Hering Gyulánál lehet!

•	CsupaSzív vándorkupa – díjazzuk az 
önkénteseket Egyesületünk hagyomá-
nyos év végi szakmai napját kibővítjük 
ezzel a közösségi eseménnyel, ahol a civil 
szervezetek választása alapján kihirdet-
jük „az év adományozóját”. Elismerjük 
azt a helyi vállalkozást, aki legtöbb esz-
közzel támogatta a helyi közösségi kezde-
ményezések, programok megvalósítását. 
Ez a CSR-kupa. Díjazzuk az önkénteseket: 
a CSR-vándorkupa átadásával egy időben 
az önkéntes munka közösségformáló és 
megtartó szerepének népszerűsítésére ér-
dekében elismerésben részesítjük a helyi 
civil szervezetek által jelölt önkénteseket.

•	Mestertár ii. Egy korábbi projektünkben 
létrehoztunk egy nagyon nagy sikerű 66 
oldalas színes kiadványt, melyben a helyi 
értékeket mutattuk be a lakosok ajánlása 
alapján végzet kutató-gyűjtőmunka ered-
ményeképpen. Mivel ez volt az első ilyen 
jellegű kiadvány a területen, ami nagyon 
sikeresnek bizonyult, és azóta is folya-
matosan kapjuk az emberektől a pozitív 
impulzusokat, észrevételeket és visszajel-
zéseket, hogy még kit és mit kellett volna a 
kiadványban szerepeltetni. Így hát ennek 
a közösségi igénynek eleget téve létre hoz-
zuk a kiadvány második bővített kiadását.

A fenti programokról várjuk az észrevéte-
leket érdeklődőket a szokásos elérhetősé-
geinken; személyesen a Kossuth Művelő-
dési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon 
a 72/337-838 illetve a +3630/183-5730 tele-
fonszámokon és az info@kobeko.hu e-mail 
címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
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Kínában magyar népdallal köszöntötték 
a 100 éves  nagymamát

Sorosits Gergő mesél az éneklés öröméről, a pécsi kórusokról, és a kínai koncertkörútról

– Aki ismeri a családodat, – nagyapád Németh Tamás, a 
vasasi bányászzenekar oszlopos tagja, édesanyád Sorosits 
Judit (lánykori nevén Németh Judit )énekesnő- az nem is 
csodálkozik azon, hogy zenével foglalkozol, de az egy kicsit 
szokatlan, hogy egy fiatalember nem egy rock együttesben, 
hanem egy férfikórusban énekel. Hogy kerültél ide?

– Valóban, kicsi koromtól fogva zenéltek, énekeltek 
körülöttem, hamar kiderült az is, hogy nekem is jó a hal-
lásom. A pécsi Belvárosi Iskola zenetagozatára jártam, 
utána a Kodály Gimnázium zenei tagozatára. Ide már ko-
moly felvételi vizsga után lehetett bekerülni. Akkor még 
nagyon izgultam a „fellépéstől”, ha édesanyám nem kísér 
el, talán be sem mentem volna a meghallgatásra. De sze-
rencsére bementem, fel is vettek. Itt nagyon jó tanáraim 
voltak, Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, Rózsa Berna-
dett, és Várkonyi András. Ő vitt el először a  Bartók Férfi-
kar koncertjére. Amikor először hallottam őket énekelni, 
beleborzongtam a gyönyörűségbe, de úgy gondoltam, én 
ilyen jó énekesek közé soha, de soha nem állhatok be. 
Ekkoriban a Bartók kórus egy fiúkórus alapítását tervez-
te, Várkonyi tanár úr elküldte  néhányunk jelentkezését. 
2013-ban alakultunk meg, iskolánként 4-5 taggal. Ennek 
a kórusnak dr.prof. Lakner Tamás volt a vezetője. Őve-
lük kezdtem koncertekre járni, és nagyon megszerettem 
a próbákat. A fiúkórus néhány hónapig működött amíg 
adtunk egy koncertet, s ez után következett a meghallga-
tás a férfikarba, ugyanis a férfikari utánpótlás volt a lé-

nyege ennek a kisebb fiú csapatnak.). Lakner karnagy úr 
komolyan foglalkozott velünk, és felajánlotta, hogy aki 
akar, jelentkezhet a Bartók Férfikarba. Ez hármónknak 
sikerült. 2014 óta vagyok tagja a kb. 50 főből álló Bartók 
Férfikarnak, a tenor szólamban énekelek. Évente 20-25 
belföldi szereplésünk van, és egyre több a külföldi meg-
hívás is. 2015-ben voltam először külföldi koncerten ve-
lük Prágában. – Ott figyelt fel rám Balásy Szabolcs, (a 
Babits Gimnázium énektanára, a Vivat Bacchus ének-
együttes oszlopos tagja) aki egy másik kórust vezet, és 
meghívott, hogy énekeljek velük is. Ez a VoiSingers nevű 
vegyes kar, kicsit más a repertoár, inkább könnyedebb, 
populárisabb műveket adunk elő. Szabolcs úgy nevezi, 
hogy ez egy „motivációs kórus”: a fiatalokkal megismer-
tet sokféle zenét, motiválja őket a kórusban való éneklés-
re. Ez az együttes is egyre népszerűbb, nem csak Pécsett, 
hanem az ország más részein is, sőt velük is voltunk már 
külföldön is. Tavaly felléptünk a bécsi adventi vásáron, 
Nis-ben (Szerbia) pedig elnyertük a „legjobban előadott 
külföldi mű” díját. Érdekes, hogy még 5 évesek sem va-
gyunk de 2016-ban mi voltunk Magyarország legtöbbet 
foglalkoztatott kórusa,sőt ez az év 3 db Kovács Ákossal 
(magyar híres szólóénekes) való közreműködést hozott. 
Nagyon szeretem ezt a formációt is, itt több a fiatal, és 
vannak lányok is!  

– Hogy győzöd ezt a sok gyakorlást, koncertet, és mellet-
te a munkát, meg a szórakozást?
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– Heti egy próbánk van mind a két együttessel, a mun-
kahelyemen úgy csináljuk a beosztást, hogy ezekre el 
tudjak menni. A fellépések általában hétvégén vannak, a 
hosszabb utazásokra pedig szabadságot veszek ki. A szó-
rakozás? Maga a kórusba járás a szórakozás, itt is van sok 
barátom, és a próbák sem olyan véresen komoly hangu-
latban zajlanak, mint ahogy sokan elképzelik. A legjobb 
szórakozás pedig a kórussal utazás valahova.

– Tavaly nagyon érdekes helyen jártatok, mesélj erről!
– 2016 nyarán két hétig Kínában turnéztunk, ez fe-

lejthetetlen élmény volt! Öt nagyvárosban voltunk, mind 
többmilliós lélekszámú. Pekingbe érkeztünk –12 órás re-
pülőút után ľ itt töltöttük az első pár napot. Díszvendé-
gek voltunk a pekingi kórusfesztiválon, mert 2014-ben 
és 2006-ban már járt ott a kórus, és Világ Kórus Játékok 
férfi  kamara kórus kategóriájában  bajnoki aranyérmet 
nyert (kórusolimpia). Akkor én még nem voltam velük, 
most sikerült bekerülnöm a 35 kiválasztott közé. Úgy is 
bántak velünk, ahogy egy díszvendéghez illik, gyönyörű 
szállodában laktunk, sok látnivalót megmutattak, már 
amit a külföldieknek szabad megmutatni. Az étkezéssel is 
kitettek magukért, rengeteg egzotikus ételt, italt kaptunk, 
de ez nekem nem ízlett, volt amit csak azért kóstoltam 
meg, hogy ne sértsem meg a vendéglátókat. Azt mond-
hatom, hogy éheztem  volna két hétig, ha nem viszek 
magammal az itthoni stifolderből, de ez megmentette az 
életemet! Pekingből szupervonattal mentünk a követke-
ző helyre, Senjang -ba, a közel végig 300 km/h-val halad-
tunk az 1300 km hosszú úton.Természetesen a vonaton 
is az első osztályon utaztunk. Innen repülővel kellett vol-
na tovább mennünk, de a rossz időjárás miatt törölték a 
járatot, ezért busszal visszamentünk Pekingbe-több mint 
10 óra alatt – és onnan tovább újra vonattal Sanghajba. 
Sanghaj, a legszuperebb hely, amit eddig láttam. Igazi 
világváros a maga 14,3 millió lakójával. Ahogy a filmek-
ben látszik, csupa fény, felhőkarcolók, nyüzsgés, nincs 
különbség a nappal és az éjszaka között. Csodálatos volt 
ott lenni, a szálloda tetejéről lenézni, alattunk a forga-
lom, mintha kis hangyák mászkáltak volna. Innen újra 
vonattal mentünk tovább Hsziamenbe-be, majd egy kis 
városnézés után, busszal indultunk tovább Mingszibe 
méghozzá  nem is autópályán. Fárasztó volt, de így leg-

alább a kínai vidékből, a rizsföldekből, falvakból is lát-
tunk valamit. 

Ming Szi-be azért mentünk, mert ez „Kínai Csabi” 
szülővárosa. Ő az az ismert kínai üzletember, akié a pé-
csi Konzum áruház is, és lelkes rajongója, támogatója 
a kórusunknak. Ő is velünk tartott, szervezte a prog-
ramjainkat, mindenben segített. 2014-ben, megígérte 
a nagymamájának, hogy ha megéri a 100 évet, elhoz-
za a kórust neki ajándékba. Be is tartotta a szavát, volt 
nagy meglepetés, amikor 35 magyar férfi, nagy virág-
csokorral bevonult a lakásába! Szívet melengető érzés 
volt köszönteni, énekelni neki. A néni, akin egyáltalán 
nem látszott, hogy 100 éves, kicsit meghatódott, de na-
gyon élvezte. Mindezek után busszal visszamentünk 
Hsziamenbe ahol egy igazi magyar étteremben fogad-
tak minket, igazi magyar szakáccsal, magyar zenével, 
és gulyás levessel.Természetesen itt is mint mindenhol 
máshol fergeteges hangulatot teremtettünk ének szóval. 
A kínaiak nagyon kedves emberek, a belső vidékeken 
a fehér ember elég ritka vendég. Boldogan kísérgettek 
mindenfelé, örültek, ha csinálhattak velünk közös fény-
képet. Én szinte óriásnak számítottam ott, fehér va-
gyok, szőke hajú is, nagyon népszerű voltam köztük. Ez 
volt a kínai utunk utolsó állomása, rengeteg élménnyel, 
kimerülten, de boldogan jöttünk haza. Ha mindent el 
akarnék mesélni, amit ott érdekeset láttam, egy könyv 
is kevés lenne!

– A közeljövőben lesz valami verseny, vagy fontos fellé-
pésetek?

– Igen, szerencsére mindig van mire készülni. Június-
ban Olaszországba megyünk egy fesztiválra, júliusban 
pedig Rigába, a kórusok Eurovíziós Dalfesztiváljára. Ez 
nagyon nagy szó, Magyarországról 8 kórus kapott esélyt, 
minket választottak Magyarország képviselőivé, és a tv 
közvetítéseket is beleszámítva akár 200 millió ember is 
láthat bennünket!  Ki kell tenni magunkért, és Pécsért!

– Sok kitartó próbát, és sok sikert kívánunk nyárra! Kö-
szönöm a beszélgetést!

Taar Ilona
(a Bartók Férfikar, és a Voisingers felvételeit megnézhe-
tik a youtbe-on)
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Kulturális kavalkád a Kossuthban
Február 11-én szerte az ország-
ban az érdeklődés középpontjába 
kerültek a művelődési házak. A 
Kultúrházak éjjel-nappal címmel 
meghirdetett eseménysorozat meg-
hirdetője és lebonyolítója a Magyar 
Népművelők Egyesülete. A prog-
ramsorozat célja az volt, hogy rá-
irányítsa a figyelmet a kultúrházak 
sokrétű tevékenységére, megmutas-
sa, hogy mindennapi életünkben 
milyen fontos szerepet játszanak és 
a hagyományok tovább éltetéséért 
milyen sokat tesznek. Ezeken kívül 
cél volt az is, hogy bevonzza azokat 
az embereket is, akik ritkán járnak 
kulturális rendezvényekre.  

A mi kultúrházunk Kulturális ka-
valkád címmel hirdetett programot, 
mellyel azt szerettük volna elérni, 
hogy a helyben tevékenykedő mű-
vészeti csoportokat, előadó művé-
szeket megismerje a helyi lakosság. 
Végig nézve a programot azt hi-
szem, büszkén elmondhatjuk, hogy 
kis településeinken igen változatos a 
kínálat. 

Hagyományőrzőink, az Igrice 
citerazenekar és Berze Nagy János 
Népdalkar természetesen népda-
lokkal örvendeztettek meg minket. 

A Somogyi Kulturális és Környe-
zetvédelmi Egyesület tagjai kedvenc 
szerelmes verseikkel léptek fel. 

Vasasi Bányász Fúvószenekar és 
a Bányászszív dalcsapat a régi di-
cső bányász múltat idézte fel. Né-
hány nézőnek le is csordult egy-két 
könnycsepp az arcán. 

Kovács István, Oláh Géza zongo-
raművész által kísért dala új szín-
folt volt a kínálatban. Reméljük, 
hallhatjuk Őket máskor is együtt 
zenélni.

És természetesen nem maradha-
tott ki a Csillag Mazsorett Egyesület 
műsora sem. Most egy világító bo-
tos fénytánccal örvendeztettek meg 
minket. Nagyon különleges volt a 
sötétben fénylő botok mozgása a 
zene ütemére. 

A Total Art Egyesület Nemzeti-
ségi kiállítását Kardos Andrea, az 

egyesület elnöke és a kiállítás létre-
hozója nyitotta meg.

Szövőszakkör 35 éves jubileu-
ma alkalmából köszöntöttük Ábel 
Györgyné, Marika nénit, aki több, 
mint három évtizede folyamatosan 
tanítja a szőni vágyó helybelieket a 
szövési technikákra. 

A meghirdetett Facebook játé-
kunk nyerteseit is ekkor ajándékoz-
tuk meg. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy láthattuk, a világhálón is so-
kan követik az eseményeinket, ér-
deklődnek rendezvényeink iránt. 

Kreatív teremben nemcsak a gye-
rekek, hanem a felnőttek is ügyes-
kedtek. Lehetett nemezelni, szokás 
szerint csuhé figurákat készíteni és 
most először origami foglalkozás 
volt a Pécsi Origami Kör jóvoltából, 
akikkel aktív figurákat lehetett ké-
szíteni.

A szünetben saját készítésű fánk 
és üdítő várta a vendégeket és a fel-
lépőket.

Most először a Youtube-on is le-
hetett követni az eseményeket, sze-
rencsére mégis sokan inkább sze-
mélyesen jöttek el, így telt házzal 
zajlott az eseményünk. 

Köszönjük minden fellépőnek 
és vendégnek, hogy jelenlétükkel 
igazolták, hogy szükség van a kul-
túrházakra, az ott dolgozók munká-
jára. Igény van a hagyományok őr-
zésére, a művészetek közvetítésére.

Tóthné Dobos Éva
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Berze Darts Klub

Február hónapban elkezdődött az éves versenyso-
rozatunk első állomása! Igen csak sokan indultak az 
amatőr versenyen, ami további reményt ad a 2018-as 
Darts Szövetségbe való belépésre. Első helyen Wider 
Zsolt végzett, ezúton is gratulálunk neki. Továbbra is 
edz minket Bozsok Attila! Következő verseny márci-
us 25. (szombat), valamint március 18-án Pécsett lesz 
amatőr egyéni verseny, melyre nevezünk kis csapa-
tunkkal! Minden csatlakozót szívesen látunk és per-
sze a hétköznapokban is a gyakorlásokra! Hétfő, kedd, 
szerda, 16 óra!

klubvezető: Hering Gyula

Tea-Ház „Február a farsang jegyében”
Mozgalmasan telt a február a Tea- 
Házban, feldíszítették a gyerekek 
a termet. Szülinapot tartottunk fi-
nom tortával és üdítővel. A farsan-
gi buli vidáman telt, volt tombola 
ahol plüssöket és csokikat nyertek 

a gyerekek. Táncverseny és jelmez 
verseny is volt, ahol szintén díjazva 
lettek a résztvevők. A hétköznapo-
kon is örömmel járnak a gyerekek 
a Tea- Házba. A közös foglalkozá-
sok során ki tudnak egy picit kap-

csolódni. A közös uzsonna egy kis 
forró tea mellett egy jó beszélgetés-
sel nagyon jó hatással van minden-
kire.

klubvezető: Somogyi Klaudia

Így kéne élni!

Csak a jónak, igaznak legyen szíved nyitva,
Ez a boldogságnak a legelső titka.
Minden szép álmod váljon valóra:
ha egy szép élet vágyát őrzöd, 
a múlttal nem szabad törődnöd!
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér
légy türelmes, úgy érzed, mintha újjá születnél:

Mit akar az élet?? Kérdezd minden naptól!
És minden nap felel majd akkor!
Folytasd az életet békésen, szeretettel,
a munkádnak tudjál örülni.
Más emberek munkáját tudd megbecsülni!
Ne gyűlölj egy embert sem!
Ha sérelem ér, bocsáss meg szívből
Jézusunk is ezt tette.
A többit hagyd az élő Istenedre!
Majd így lesz béke, szeretet
minden ember szívébe.

H. Eszter
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h i t é l e t
Baptista Istentiszteleti rend (minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30 – 11.00

Református Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Március 12. Vasárnap 11.00
– Március 26. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (03.04.)

Vasárnap (03.05.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (03.11.)

Vasárnap (03.12.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03.18.)

Vasárnap (03.19.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03.25.)

Vasárnap (03.26.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (04.01.)

Vasárnap (04.02.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Márciusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok! Hálásan 
köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti 
kereszt felújítására. A Mecsek Takaréknál vezetett szám-
lára továbbra is várjuk megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

Kolping hírek
Egyesületünk március 16-án (csütörtökön) 15 óra-
kor kezdődő istentisztelettel tartja nőnapi ünnep-
ségét és közgyűlését. Szeretettel várjuk tagjainkat!

Vezetőség

Felhívás
Dóczi István somogyi lakos, február 11-én, 34 
éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Két 
kisfiát és párját hagyta itt, akiknek most nagyon 
nagy szükségük van segítségre, ezért családja tá-
mogatására gyűjtést szervezünk.

Megkérjük Önöket, hogy aki teheti, anyagilag 
támogassa a családot. Pénzbeli támogatásukat 
özvegye számlájára várják. Varga Adrienn Erste 
bank 11600006-00000000-44401115, illetve támo-
gatásukat, leadhatják a Somogyi Timi boltban (So-
mogy u. 89.), vagy a Kossuth (KoBeKo) Művelő-
dési házban is (Búzakalász u. 47.; Tel: 72/337-838).

Köszönjük támogatásukat

rUHaVÁSÁr
Kedves vásárlók! 

Sok szeretettel várjuk újabb ruhavásárunkra!
Helyszín: 

Pécs-Somogyi Baptista Imaház Csap u. 10-12.
Időpont:

2017. március 21:    8-18-ig
2017. március 22:    8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák 
nagy választékban!
Megújult árukészlettel 

100-200 Ft/db-ért kapható!

Festés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, hőszi-

getelés, nyílászáró csere
Takács Sándor e.v.
06-70/4033-978

Várjuk kedves vendégeinket 
a Só szobába! Asztmás és hasonló 

betegségekre nagyon jó, tisztítja  
a légutakat, tüdőtisztító hatású. 

Bejelentkezés szükséges!
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

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

h i t é l e t
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Sporthírek
Spinning

A Kobeko csapata a február 
végi spinning maratonon 
4. helyezést ért el, 4 óra 
alatt 208.3 km-t tekert a 4 
csapattag negyedóránkén-
ti váltásban. Aki megpró-
bál negyedórán keresztül 
50km/h sebességgel hajta-

ni, az rögtön tisztelni fogja 
a csapat tagjait: Novák-
Bársony Patriciát, Vidák 
Zoltánt, Kneif Diánát, Szűcs 
Anikót. Segítőjük Novák 
Gábor volt, edzőjük Bánkfi 
László. Gratulálunk!

Judo
Január 29-én Budapesten 
az UTE judo csarnokában 
rendezték meg a fiú serdülő 
B judo országos diákolimpi-
át, amelyen a PVSK JUDO 
versenyzője Rácz Bálint im-

már háromszoros országos 
diákolimpiai bajnokként 
állhatott a dobogó legfelső 
fokára, miután a 45 kilo-
grammos súlycsoport leg-
jobbjának bizonyult. Edző: 
Kersics Dávid, Pálfay Ba-
lázs, Kersics Antal

Folytatódik a megyei futball 
bajnokság!

A téli szünet után márciusban folytatja a bajnokságot a Vasa-
si Bányász. Parcsinban ugyan nem épült új stadion és olim-
piát sem rendeznek itt (sem), de a futballcsapat e nélkül is 
létezik, a szurkolónak pedig a játék a fontos. 

Az elmúlt hónapokban több felkészülési meccset is játszott 
a csapat egy pécsi torna keretében, tehát felkészülten várják a 
rajtot a vasasiak. Új játékosról egyelőre nem érkezett hír, így a 
csapat változatlan kerettel vágnak neki a tavasznak, remélhe-
tőleg minél sikeresebben!
A márciusi program:
03.12.: Szászvári SE ii. – Bányász TC 14:30
03.19.: Bányász TC – Olaszi SE 15:00
03.26.: PFC Versend – Bányász TC 15:30

Köszönjük a Csaba szóda és a Vasasi Gyógyszertár támogatását!

Újabb vasasi 
a világ élvona-

lában!

Február 19-én a kanadai 
Vancuverben rendezett pár-
baj tőr világkupa csapatverse-
nyen Berta Dániel és csapata 
5. lett. Gratulálunk nekik!
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 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

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.
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Barbély Júlia


