
10 éves a „Sok Hírünk Van”10 éves a „Sok Hírünk Van”
Kedves Olvasók!

 Ezzel a számmal újságunk megkezdi a 11. évfolyamát, hiszen 
az első szám 2007. áprilisában jelent meg, akkor még Mi Hír? cím-
mel, majd a névpályázat eredményeképpen lett Sok Hírünk Van. 
Ebből az alkalommal megújított lapdizájnnal, új fejléccel. Köszön-
jük az eddigi bizalmat, az írásokat, a hozzászólásokat, hirdetéseket, 
egyéb segítséget. Reméljük, még sok hírt, főleg sok érdekes és jó 
hírt tudunk megosztani Önökkel! Az alábbi kis összeállítással pe-
dig szeretnénk bemutatni, hogy nem csak Somogyban, Hirden és 
Vasason „falják a híreket” az emberek, hanem eljutottunk egész 
messzi tájakra is: Londonba, Brüsszelbe, Párizsba, Barcelonába, sőt 
Japánba is. Egyesek még a világbajnoki focimeccs helyett is SHV-t 
olvasnak a stadionban! Ez már jelent valamit! Mindörökké SHV!

Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata

A Tegyünk Egymásért Egyesület sok szeretettel
vár minden érdeklődőt Pécs-Murom dombtetőn  

2017.04.29-én, a XIII. Szent György napi 
rendezvényére.

Színpadi programok:
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Pécs-somogyi Kulturális- és Környezetvédelmi Egyesület
fellépése • Pécs-somogyi óvódások műsora • Berze Nagy 
János Népdalkar fellépése • Kerekes Brigitta énekel • Fe-
hér Liliom Tánccsoport előadása • Box klub bemutató • 
Aerobic • Mecsekaljai Általános Iskola, Köztársaság Téri 
Általános Iskola Ritmikus Gimnasztika • Country tánc

További programok:
Főzőverseny • Kézműves foglalkozások 
• Csillám tetoválás • Gyermek és felnőtt 
vetélkedők • Akadályversenyek

10:00  Állatszentelés és mise Kövesi Ferenc plébános 
celebrálásával, a Vasasért Egyesület támogatásával.

A változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény ideje alatt BÜFÉ üzemel.

SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA  •  2017. ÁPRILIS • XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
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Olvasói levél az ingatlan adóról

Huba képviselő úrnak!
Saját pártját, a Fidesz nyilatkozatait meghazudtolva 
Pécs város vezetése az ország leggyalázatosabb, RAB-
LÓ épület adórendeletét érvényesíti a peremkerületek 
jellegzetes épületeire 4 évre visszamenőleg 400Ft/m2 
tarifával! Az adórendelet egy törvényes keretekbe bur-
kolt RABLÁS!

Képviselő úr! Ön-
nek kötelessége lett 
volna ezen adóren-
delet megakadályo-
zása (demonstráció, 
aláírásgyűjtés stb 
kezdeményezése).

Miért nem képvi-
seli választópolgá-
rai érdekeit, miért 
engedi, hogy a pe-
remkerület a város 
fejőstehene legyen?

Választó
kerületének  
elégedetlen 

lakossága
* * *

Tisztelt Névtelen Levélíró!
Elárulok Önnek egy titkot: magánszemélyként én sem 
szeretek, sőt nagyon utálok adózni, legyen az épít-
mény adó, telek adó, gépjármű adó, személyi jöve-
delem adó, általános forgalmi adó, iparűzési adó és a 
végtelenségig sorolhatnám.

De sajnos az adószedésre szüksége van az állami és 
önkormányzati költségvetéseknek, mert többek között 
ezekből a forrásokból finanszírozza az állam illetve az 
önkormányzatok a fejlesztéseket, karbantartásokat, a 
szociális feladatok ellátását és sok-sok kötelezően és 
önként vállalt ellátandó feladatot.

Ez egy elég bonyolult rendszer, ezért az újság terje-
delmi okai miatt ezt most nem tudom részletesen ki-
fejteni, de ha van türelme és ideje, a http://gov.pecs.hu/
static/tempPdf/962544/05-5-403-2rm.pdf címen nyil-
vánosan is elérhető oldalon tudja tanulmányozni a vá-
ros 2017-re elfogadott költségvetését. Ebben részletesen 
mindent megtalál a város bevételeiről és kiadásairól.

Ha úgy gondolja, hogy az adókivetéssel kapcsolat-
ban igazságtalanság érte vagy az adóügyeinek intézése 
során Önnel szemben méltánytalanságot tapasztalt, 
kérem keressen meg, ha módomban áll, igyekszem 
segíteni.

Szeretném tájékoztatni Önt, hogy a lakosságtól 
beérkező reklamációkat, észrevételeket a rendelkezé-
semre álló fórumokon vagy szükség esetén levélben a 
város vezető tisztségviselőivel (polgármester és/vagy 
alpolgármesterek) minden esetben ismertetni szok-
tam. E levéllel sem fogok mást tenni, megküldöm szá-
mukra.

Huba Csaba

Tisztelt Levélíró!
 

Ön olvasói levelében felelősségre vonja önkormány-
zati képviselőjét, miszerint aktívan közreműködött 
egy olyan építményadó rendelet elfogadásában, amely 
rendelet a város fejősteheneiként erőn felül megadóz-
tatja a Pécs -Somogy, Vasas, Hird területén élő polgá-
rokat.

Kérem, engedje meg, hogy olvasói levelére Huba 
Csaba képviselő úr mellett én is válaszoljak.

Az önkormányzat képviselő testülete által elfo-
gadott építményadó rendelet megalkotásakor olyan 
rendeletet fogadott el, amely maximálisan figyelembe 
vette az önkormányzati rendeletalkotás kapcsán meg-
fogalmazott törvényi előírásokat.

Az építményadó rendeletünk a magánszemélyek 
vonatkozásában igyekezett elkerülni a maximális 
adómérték 1.850.-Ft/m2 alkalmazását. Mind a vállal-
kozók, mind a lakosság vonatkozásában maximálisan 
figyelembe vette az adómértékek differenciálásának, 
az adófizetők teherbíró képességének az Alkotmány-
bíróság által meghatározott követelmény rendszerét. 
A magánszemélyek tulajdonában álló, üzleti célt nem 
szolgáló építményadó mértékeinek meghatározásakor 
17 féle adómértéket határoztunk meg. De a rendele-
tünk megalkotásakor a harmadik törvényi előírásra 
is figyelemmel volt a képviselőtestület, azaz maximá-
lisan figyelembe vettük azt, hogy az építmények éves 
adóterhe nem haladhatja meg az építmény forgalmi 
értékének 20%-át.

400.-Ft/m2 adóterhet viselnek a nem lakás elhelye-
zésére szolgáló telken álló, nem üzleti célt szolgáló 
építmények, tipikusan a zártkerti épületek. Ezen épít-
mények eleve kis alapterületűek, korábban max. 28 m2 
területűek lehettek, jelenleg nagyságuk a telek méreté-
nek max. 3%-a lehet.

Kérem Önt, amennyiben az éves adóteher megfi-
zetése Önnek súlyos anyagi terhet jelent, szíveskedjék 
egyedi méltányossági kérelemmel forduljon az Adó-
ügy Osztályhoz.

Dr. Páva Zsolt
Pécs polgármestere



 2017. április További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 3

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

Jó ütemben halad a vasasi óvoda vagy 
közismert nevén Kultúrotthon épüle-
tének felújítása. A tavasz beköszönté-
vel már felgyorsultak a munkálatok. 
Eddig a munkások elvégezték a szük-
séges bontási munkálatokat és az új 
közfalak többsége is elkészült. Építik 
már az előírásoknak megfelelő felvo-
nóaknát a személyfelvonóhoz, ame-
lyen keresztül a mozgáskorlátozottak 
is könnyen meg tudják majd közelíteni 
az emeleti nagytermet. Folyamatosan 
készül a víz, szennyvíz, fűtési és vil-
lamos vezetékrendszerek kiépítése is. 
Az épület szinte valamennyi ablakát 
korszerű, a hőtechnikai előírásoknak 
megfelelő ablakokra cserélték. A tető 
felújítása már teljesen elkészült, a meg-
erősített tartószerkezetre új tetőlécek, 
fólia és cserépfedés került. Nagyon sok 
munka van még hátra, de úgy látom, 
hogy a nyári határidő tartható lesz. A 
munkák befejeztével a hirdi óvoda fel-
újítása fog megkezdődni.

A közmunkásaink sem tétlenkedtek 
a kora tavaszi időszakban. Elültettek 
több mint száz platánfát a Bencze Jó-

zsef utcában a vasasi iskola és az M ut-
cai híd közötti útszakaszom. A fákkal 
szegélyezett út mellett kiirtották a bo-
zótot és egy gyalogos út kialakítása is 
megkezdődött. Az út másik oldalán az 
árkok rendezése is megtörtént. Hirden 
a József Attila téren is kitisztították az 
árkokat. Somogyban a Somogy utca és 
Gát utca között húzódó nagy elvezető 
árok karbantartását is elvégezték.

A vasasi bekötőút temető alatti 
szakaszán jelenleg forgalomkorlá-

tozás nehezíti a közlekedést. A híd 
részleges felújítását végzik. Ez eltart 
egy ideig, mert ki kell várni a beton 
kötési idejét.

E hídon kívül belátható időn be-
lül el fogják kezdeni további két híd 
teljes felújítását is. Az egyik a somo-
gyi templom és temető közötti köz-
úti híd, a másik pedig a Szövetkezet 
utca északi végén található. Mindkét 
építmény tartószerkezete már na-
gyon rossz állapotban van, kezdenek 
veszélyessé válni, felújításukat már 
nem lehet tovább halogatni.

Talán köztudott, hogy az Idősügyi 
Tanács kezdeményezésére egy 2008-
ban kelt kormányrendeletben rög-
zítették, hogy az állam a magyar ál-
lampolgárságú szépkorúakat 90 éves 
korukban 90.000, 95 éves korukban 
95.000 és 100 éves korukban 100.000 
Ft összegben jubileumi juttatásban ré-
szesíti. Ezt az összeget a nyugdíjfolyó-

sító postán küldi meg a szépkorúak 
részére. Ha a szépkorú lakos vagy a 
családja igényli, az önkormányzat is 
felköszönti az ünnepeltet.

Március elején ünnepelte Vasason 
Forr Jánosné, Rozika néni a 90. szü-
letésnapját. Az önkormányzat kép-
viseletében egy a városvezetők által 
aláírt díszes emléklappal és virágcso-
korral köszöntöttem fel születésnap-
ja alkalmából az ünnepeltet e jeles 
napon. Ezúttal is hosszú, egészség-
ben eltöltött esztendőket kívánunk.

Huba Csaba 

Önkormányzati hírek
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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
áprilisi programjai

Baba-mama Klub:  Április 6. csütörtök, 10.45 óra:  Mocorgó /Berze/ 
            24. hétfő, 9 óra:  Ringató /Berze/ 
BIP:  Április 7. 16 óra  Animációs filmvetítés /Berze/
Egészségvédelem:  Április 11. 17.30:  Teszteké a főszerep, értékelünk, elemzünk.  
  Kényelmes viselet ajánlott. /Kossuth/ 
Kertész klub:  Április 12. 16 óra:  Kreatív húsvéti készülődés /Berze/
Történelem szakkör:  Április 19. 17.30:  Az Egyház és a kultúra nagy mecénásai; Batthyány család / 
  Egyesületi székház/
KoBeKo délután  április 21. 17 óra:  Társasjátékok /Kossuth/ 
Szent György Nap:  Április 29. 10 órától  egész napos program Muromban 
Túra:  Április 23.  Kisújbánya-Óbánya-Kisújbánya, találkozó a Berze előtt 8 órakor,  
  szervezett telekocsis utazás formájában. Érdeklődni részletekről  
  az esemény előtti héten Sántavy Péternél 20/777-4235.  
  Közös főzés a Férfi főzőklubbal Óbányán. 
Tea-ház:  Április 25. 14 óra  Cukorka készítés /Zsolnay negyed/
Barkács klub:  Április 26. 17 óra:  Kerti pad és asztal készítése raklapból /Kossuth/
Fotószakkör  Április 28. 16.30:  Etika a fotózásban /Kossuth/ 
Darts klub:  április 29. 16 óra:  Darts verseny /Berze/
Május 1 kupa:  Április 29. 8.30:  Kispályás labdarugó torna, Pernecker utcai pálya
Kattanj rá Nagyi!  Minden csütörtök 17.30:  Számítógépes tanácsadás idősebbeknek /Kossuth/ 

Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken
A programok ingyenesek! Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838, www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP), Széchenyi 2020 által 
meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 szá-
mú, Társadalmi szerepvállalás erősítése 
a közösségek fejlesztésével című projek-
tünk keretében lezajló programok beszá-
molója  és ajánlója. 

•	Nyitórendezvény Március 21-én tar-
tottuk projektünk hivatalos megnyi-
tóját a Kossuth Művelődési Házban, 
melyen a szakmai megvalósítók, az 
egyesület tagjai és a KoBeKo munka-
társai vettek részt. A rendezvényen a 
három évre szóló pályázat megvalósí-
tásának szakmai és adminisztrációs és 
gyakorlati kérdéseinek megválaszolása 
volt napirenden.

•	Meselámpa Márciustól a projekt kere-
tei között folytatódott a „Meselámpa” 
olvasóvá nevelés programja. A mesés 
délutánokon a gyerekek megismer-
kedtek a Földre pottyant két manócska 
kalandos történeteivel. A tevékenység 
időtartama alatt a mesék a gyermek-
közösség életkori sajátosságaihoz iga-
zodva az évszakok és az ünnepeink 
mentén kerülnek kiválasztásra és fel-
dolgozásra.

Foglalkozásvezető: Lobodáné Somlai 
Erika

•	Tea-Ház Márciusi Kirándulás
A Tea-Ház keretein belül minden hó-
napban egy kirándulást szervezünk a 
gyerekeknek.

A gyerekekkel ellátogattunk a Bóbita 
Bábszínházba,ahol a „Torzonborz ,a 
rabló” című előadást néztük meg.Míg 
várakoztunk az előadásra  az udvaron 
lévő játszótéren ki tudták magukat sza-
ladgálni a kicsik és a nagyok is.. Az elő-
adás nagyon vicces volt sokat lehetett 
rajta nevetni és a színészek különféle 
hangszeren játszottak ,amit öröm volt 
hallgatni,nagyon tetszett mindenkinek.
Márciusban is volt egy szülinaposunk, 
finom tortával  ünnepeltük meg e jeles 
napot.

Somogyi Klaudia klubvezető
•	Berze Ifjúsági Klub

Március hónapban lezajlott a Berze 
Ifjúsági Klub első pár alkalma, sokan 

ellátogattak. Volt lehetőség gyerme-
keknek animációs film nézésre, a na-
gyobbaknak pedig dartsra és csocsóra, 
valamint a jól megszokott pingpongo-
zásra! A hasznos időtöltéshez szóra-
koztató játékokat, eszközöket (roller, 
társas, görkori) fogunk beszerezni ezzel 
is színesítve repertoárunkat. Következő 
alkalommal Április 7. –én találkozunk, 
ahol ismét lehet animációs filmet nézni 
és remélhetőleg az új eszközöket is ki-
próbálhatják a gyerekek!

Klubvezető: Hering Gyula
•	Berze Darts Klub

Március hónapban lezajlott a darts 
verseny sorozatunk második forduló-
ja. Jó hírrel szolgálva már 16-20 fővel 
indultunk neki a játéknak! Első he-
lyen Horváth Gábor „Scooter” végzett, 
gratulálunk ezúton is neki! Valamint a 
hónapban voltunk a pécsi amatőr darts 
versenyen is, ahol tízen indultunk va-
sasi színekben. Több-kevesebb sikerrel 

Sok Jó-hírünk Van

„KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
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jártunk, 73 indulóból ismét jó helyezést 
ért el egyik társunk, Klajbár Gergő aki 
a 8. helyen végzett, gratulálunk neki is 
és csak így tovább! Április hónapban is 
lesz versenyünk, mégpedig 29.-én 16 
órai kezdéssel! Minden csatlakozót szí-
vesen látunk és persze a hétköznapok-
ban is a gyakorlásokra! Hétfő, Kedd, 
Szerda, 16 óra!
Klubvezető: Hering Gyula

•	Baba-Mama klub 
Eseménydús volt a március a Baba-ma-
ma klubban, hiszen Mocorgó és Rin-
gató foglalkozás is volt. A Szivárvány 
bölcsi nyílt napot tartott, melynek ke-
retében náluk tartottuk meg a Mocorgó 
foglalkozást. Egy napsütéses csütörtöki 
napon pedig játszóteret varázsoltunk a 
Berze előtti térből, amit nagy örömmel 
fogadtak a gyerekek és az anyukák. 
Következő alkalmak:
Április 6. 10.45:  Mocorgó
Április 24. 9 óra: Ringató
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

•	Kattanj rá Nagyi! 
Március hónapban lezajlottak a Kat-
tanj rá nagyi első foglalkozásai. A ta-
nácsadásra jelentkezett érdeklődőkkel, 
már el is kezdődött a közös munka. 
Egyenlőre még kis csoportban folyik a 
program, de az érdeklődők számának 
esetleges növekedése esetén bővítjük 
alkalmaink számát. A találkozások 
folyamán természetesen főként gya-
korlati tanácsadás folyik, odafigyelve 
a személyes problémákra, kérdésekre. 
Foglalkozások továbbra is csütörtö-
könként 17:30-19:00 óráig folynak, 
melyekre szívesen várunk minden to-
vábbi érdeklődőt. 

A foglalkozást vezeti: Tóbi Antal  

•	Történelem klub
Az első előadáson a Széchényi grófok 
kerültek bemutatásra. Szándékosan 
több szó esett a méltatlanul kevesebb 
figyelmet kapó családtagokról is, ez-
zel bővítve az érdeklődők Széchényi 
családról alkotott képét. Következő 
alkalommal április 19-én 17:30-kor az 
Egyesületi székházban (Bencze J. u. 6.) 
találkozunk, téma: Az Egyház és a kul-
túra nagy mecénásai; Batthyány család.  
Előadó: Czeininger Tamás

•	Kertész klub 
Az első foglalkozás az ilyenkor aktuális 

kerti tevékenység a metszési feladatok 
bemutatásával kezdődött. 

A következő összejövetel kicsit rend-
hagyó lesz, ugyanis az ünnepre készü-
lődés jegyében Húsvéti dekorációkat 
fogunk készíteni természetes alapanya-
gokból és tojásfestésre is lesz lehetőség. 
Április 12. 16 óra: Berze Művelődési 
Ház 

A foglalkozást vezeti Huszákné Kis-
bocz Dalma

•	Barkács klub 
Az első alkalommal nagyméretű virág-
ládát készítettünk, amelyet haza is vi-
hettek az érdeklődők.

Következő foglalkozás április 26. 17 
óra: Kerti pad és asztal készítése rak-
lapból. Helyszín a Kossuth Műv. Ház.

Klubvezető Gálos András

•	Férfiak főzőklubja  
A Köves-tetői túrával összekötve tartot-
tuk az első közös főzést. Egy bogrács-
ban elkészíthető egyszerű, de laktató 
ételt választottunk, paprikás krumplit 
gazdagon. Kicsik és nagyok egyaránt 
jóízűen ebédeltek a főztünkből. 
A következő alkalom szintén a túrával 

egy időben április 23-án lesz Óbányán. 
Foglalkozásvezető: Berényi Zoltán

•	Fotószakkör 
Első alkalommal megismerkedtünk egy-
mással, kiderült, hogy különböző szinte-
ken vagyunk a fotózás terén, de így leg-
alább egymástól is sokat tudunk tanulni. 

Következő összejövetel április 28-án 
16.30-kor lesz, amikor többek közt szóba 
kerül az etika a fotózásban, vagyis mit sza-
bad, mit nem illik, mikor kell engedély. 

Foglalkozásvezető: Dékány Zsolt

•	Életmódváltó klub
Nagy öröm számomra, hogy sokan ér-
deklődtetek a klub iránt! Havi rendsze-
rességgel összejövünk és személyesen 
is átbeszéljük, hogy milyen eredmé-
nyeket értünk el, és hogyan haladunk 
az úton… Következő alkalom, április 
11-én lesz, amikor is a teszteké lesz 
a főszerep! Kényelmes ruha viselése 
ajánlott. Jó kis csapat van alakulóban 
 Közösségi oldalunkon egyéni 
konzultáció is folyik, és bármikor 

be lehet csatlakozni. Ha érdekel, kérd 
felvételedet a csoportba.

Amit még kínálunk: egyéni állapot-
felmérés (előzetes időpont egyeztetés-
sel) és tanácsadás. Érdeklődni lehet 
személyesen, e-mailben és telefonon is 
a Kossuth Művelődési házban: info@
kobeko.hu +3630/183-5730 és megta-
lálsz a facebook-on is!

Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

•	Szent György nap: Április 29. 10 órá-
tól, egész napos szabadtéri program 
minden korosztálynak Muromban.

•	Túra
Első túránkon kellemes időben, jó tár-
saságban több mint harmincan gyere-
kekkel, szüleikkel és házi kedvenceikkel 
sétáltunk fel a Köves tetőre, ahonnan 
egy kellemes bográcsozás után indul-
tunk vissza a kiindulópontra. Követ-
kező időpont: Április 23. Kisújbánya-
Óbánya-Kisújbánya, találkozó a Berze 
előtt 8 órakor, szervezett telekocsis 
utazás formájában. Érdeklődni részle-
tekről az esemény előtti héten Sántavy 
Péternél 20/777-4235. Közös főzés a 
Férfi főzőklubbal Óbányán. 

Túravezető: Sántavy Péter

Május 1. kupa: 26. alkalommal rendezi 
meg a Pécs-Somogyi Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület a jelentkező 
kispályás focicsapatok közötti bajnok-
ságot, április 29. 8.30. Pernecker utcai 
pálya

Jelentkezni Ábel Józsefnél lehet a 
72/610-736, vagy a 20/426-2578-as  te-
lefonszámon. 

A fenti programokról várjuk az ész-
revételeket érdeklődőket a szokásos 
elérhetőségeinken; személyesen a Kos-
suth Művelődési Házban (Búzakalász 
u. 47.), telefonon a 72/337-838 illetve 
a +3630/183-5730 telefonszámokon és 
az info@kobeko.hu e-mail címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó’ című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

nyeket értünk el, és hogyan haladunk 
az úton… Következő alkalom, április 
11-én lesz, amikor is a teszteké lesz 
a főszerep! Kényelmes ruha viselése 
ajánlott. Jó kis csapat van alakulóban 

 Közösségi oldalunkon egyéni 
konzultáció is folyik, és bármikor 

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó’ című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
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Óvodába hívogató
„Egy, kettő, három, négy,
Te kis cipő hová mégy?
Kipp,kopp, kopogok,
Óvodába indulok!”

Így szól a mondóka, így hívogatjuk leendő óvodása-
inkat és szüleiket egy kis sétára a somogyi óvodába. ( 
Somogy, Somogy utca 95.)

2017.április 10-én és 11-én délelőtt, hétfőn, kedden 
nyílt napot tartunk.

A gyermekek birtokba vehetik a játékokat, a szülők 
megismerhetik az óvó néniket, dadusokat. Betekintést 
adunk nevelési programunkba, mely játékra és mesére 
épül, megfűszerezve népi hagyományokkal, tánccal, 
zenével.

Büszkén viseljük a ZÖLD ÓVODA címet, melynek 
révén óvjuk a bennünket körülölelő világot, színes 
programokkal tarkítva a mindennapokat: madárles az 
erdőn, állatkerti kirándulás, és sok más a természet-
hez kapcsolódó örömteli élmény várja a kicsiket.

Élvezhetik az óvoda előnyeit:
– nem kell utaztatni a gyermeket

– reggel 6 órától délután 17 óráig kiváló pedagógu-
sok és dadusok foglalkoznak a gyermekekkel

– pedagógiai sszisztens és logopédus segíti a munkát
– tiszta levegőjű, csendes, zöld környezetben csepe-

redhetnek fel!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Ha elfoglaltsága miatt nem tud eljönni a nyílt nap-

ra, kopogjon be bátran, máskor is szívesen látjuk a so-
mogyi óvodában!

Elérhetőségünk: 06-72-537-053, 537-054
Az óvoda dolgozói

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván mindenkinek
a Vasasi Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége!

RINGATÓ PÉCS-VASASON IS!
ÁPRILIS 24. HÉTFŐN

9.00 órakor
a Berze Művelődési Házban

(Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
A foglalkozás ingyenes!

Szeretettel várom a legkisebb gyerekeket 
- néhány hónapos kortól hároméves korig –

az anyukákat, apukákat, nagyszülőket 
énekelni és játszani!

László Virág, fuvolatanár
Információ: virdzs@gmail.com, 70-285-3839
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Vasasi Polgárőr hírek
Pécs Keleti Városrész Polgárőr Egyesület a szokásos bűn-

megelőzési feladatai mellett, nagy szorgalommal vesz részt az 
„Egy iskola - Egy polgárőr” mozgalomban. A csapatnak nem 
csak az idős itt élő emberek fontosak, hanem a fiatal korosztály 
is. A településen óvoda és iskola üzemel. Sajnos kijelölt gyalog-
átkelőhely nincs az intézményeknél, így minden reggel 6:30-tól 
8:30-ig egy nyugdíjas polgárőr figyel, illetve segít a fiataloknak. 
Ez idő alatt 7 darab helyi közlekedési busz jön az általános isko-
lához. A polgárőr munkája fontos és hasznos. Az egyesületnek 
fontos prioritása az utánpótlás nevelés. Szeptember óta minden 
tanítási napon ott teljesít szolgálatot és mivel már több mint 15 
éves polgárőr tapasztalattal rendelkezik, polgárőr akadémiát is 
végzett polgárőr, mindennemű kérdéssel, információval, kérés-
sel lehet őt keresni illetve keresik is.

Vasasi óvoda 
hírei
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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

Kép rejtvény
E-havi találós kérdésünk, Mikor készült, melyik 
SHV-ban jelent meg ez a kép? 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 meg-
fejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki.

Dömse Dénes
kertészetében

(a somogyi Posta fölött).

Muskátlik
széles választéka kapható

Várjuk kedves vásárlóinkat
a hét minden napján, esti órákban!

és egyéb balkonnövények

Dömse Dénes
kertészetében

(a somogyi Posta fölött).

Muskátlik
széles választéka kapható

Várjuk kedves vásárlóinkat
a hét minden napján, esti órákban!

és egyéb balkonnövények
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Asztalitenisz
Két új Sponetta pingpong-asztallal lett gazdagabb a 
somogyi asztalitenisz klub. Az asztalokat a sporttagok 
saját erőből vásárolták meg, ami összesen 160 ezer 
forintba került. Külön öröm, hogy a fiatalok közül is 
egyre többen kaptak kedvet e játékhoz, ami a mellé-
kelt képen látható is. Az asztalok árának teljes ösz-
szegét az alábbi sporttársaink adták össze: Baumann 
Rudolf, Bocz József, Bózsa Sándor, Danis Imre, Lau-
rent Fleuret, Papp György, Papp Károly, Mayer Tamás, 
Tóth Anna, Tóth Réka, Tóth József, Vókó Tamás.

Bocz József

Könyvajánló
Elkészült a 2016-ban beharangozott 
Moldova György: A kegyelem kenyér 
I. című könyve, ami többek közt a bá-
nyásznyugdíjasok mai nehéz helyze-
tével is foglalkozik. A könyv megren-
delhető Morvay Nándornál a Somogyi 
Bányász Nyugdíjas Klubban hétfői és 
pénteki napokon 14-17-ig, illetve a 
30/9212906-os telefonon.

Az ebek összevezetett oltásának 
helyszínei és időpontjai:

Április 10. hétfő 16.00-17-ig Vasas (Tűzoltószertár)
Április 11. kedd 16.00-17-ig Somogy (Mázsaház)
Április 12. szerda 16.00-17-ig Hird (Alsóbolt)
Április 13. csütörtök 16.00-17-ig Hird (Gázcseretelep)
Április 14. péntek 16.00-17-ig Vasas (Tűzoltószertár)

Eboltás díja: 4200 Ft Féregtelenítés (tabletta): 200 Ft/10kg 
Oltási könyv: 500 Ft Háznál oltás: 5000 Ft (Féregtelenítéssel.)
Dr. Hartung István, 7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 32.
Tel.: 72/267-257; Mob.: 0630/ 9478949; Rendelés: H-P 18-20-ig

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

KözgyűLéS
A Vasasért Egyesület 2017. április 20-án tartja a tavalyi évről szóló beszámoló – 
rendes  – közgyűlését, amelyre jelen soraimmal tisztelettel meghívom – és nagy 
szeretettel várom – az egyesületünk tagjait.
	Ideje: 2017. április 20-án – csütörtök – 1730-kor
	Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend:
•	 Beszámoló a 2016-os munkánkról (pénzügyi és szakmai)
•	 Tisztújítás (az elnökség mandátuma májusban lejár)
•	 2017-ben előttünk álló további feladatok áttekintése, kötetlen beszélgetés 

keretében
•	 tagdíjfizetés
•	 egyebek

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem befogadóképessége mértékéig.
Berényi Zoltán, elnök
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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
– Április 9. Vasárnap 11.00
– Április 23. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (04.01.)

Vasárnap (04.02.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (04.08.)
Virágvasárnap
Vasárnap (04.09.) A húsvéti, nagyheti szentmisék 

és igeliturgiák rendje 
a templomokban kerülnek kihirdetésre!Szombat (04.15.)

Húsvét
Vasárnap (04.16.)

Szombat (04.22.)

Vasárnap (04.23.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (04.29.)

Vasárnap (04.30.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Áprilisi 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 számlára továbbra is várjuk megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

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

Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
OrvOsi ügyelet: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey J. u. felől;  515-104

Dr. Princz JánOs: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
Dr. FeleDi JózseF: Hird: 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00
Dr. csOntOs Márta: Vasas: 337-708; H., Sz., P.: 8.00-12.00; K., Cs.: 13.00-17.00

Gyermekorvosok: Somogy, Vasas, Hird: Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter. 
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

Állatorvos: Dr. hartung istván Hird, Szathmáry György u. 32,; 
Tel.: 267-257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség: sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887; 
vasas: 0-24-ig, 70/346-5183; hirD: 0-24-ig, 30/621-8314

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

Körzeti 
orvosok:

Márk-dráma
Szeretettel hívjuk húsvét nagyhetének 
szombatján, április 15-én 18 órára a 
pécs-vasasi iskola tornatermébe, ahol 
Márk-dráma előadás keretében együtt 
követhetjük végig Jézus életének főbb 
eseményeit, ahogyan az a bibliai Márk 
evangéliumában olvasható.  Az előadás 

szereplői a baptista gyülekezet tagjai, a 
programon a részvétel ingyenes.

* * *
„Áldozatod a kereszt áldozata, élet-
műved zárótétele, amely belevéső-
dött emberi életünkbe.

Arra hív, hogy maghaladjam ön-
magam. Ha ragasz kododm magam-
hoz, ha nem tudok elmozdulni a 

csupán kis áldozatoktól, visszautasí-
tom a növekedést, az életet, és nem 
vagyok szabad a szolgálatodra.

Engedd ezt tudatosítanom, és adj 
erőt, hogy mások életét szeretettel 
gazdagabbá tegyem, és hogy jó illatú 
áldozattá válhassak. Ámen.”

(Szőcs  László SJ)

PM tüzelő lerakat
taVaSzI akcIó

Tölgy tüzifa méterben,  
kuglizva, hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63.

06-30/186-0922

h i t é l e t
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SporthíreK

Hozzák a kötelezőt
Jó formában futballozik a Vasasi Bányász, az előző négy 
meccséből kettőt is sikerült megnyernie a csapatnak. A 
Versendet négy góllal küldték haza a vasasiak és az Olasz 
is megkapta a szokásos vereségét Parcsinban. Szoros 
meccset játszott a Bányász Szászváron is, ahol végül a ha-
zai csapat nyert, azóta viszont két meccset is megnyertek 
a vasasiak, akik így stabilan a tabella közepén helyezked-
nek el. Március legjobb góllövője Grávics Norbert volt 
két góllal.

Diáksport
A vasasi iskola fiú tornász csapata a Diákolimpia or-
szágos elődöntőjében 5. helyezett lett. A csapat tag-
jai: Ábel Donát, Hollósi Barna, Hollósi Richárd, Pohl 
Tamás, Zsagár Patrik. Április végén lesz Budapesten 
az országos döntő, szurkoljunk nekik!

A fiúk szülei ezúton mondanak köszönetet Somo-
gyi Attila tanár-edzőnek a sikeres felkészítésért.

FutaPécs
Áprilisban minden nap annyi km futás, ahányadika 

van. Gyülekező a Kossuth téren 18.00 és 18.10 között. 
Mindenkit vár a FutaPécs klub.

Országúti futás
Remek futóidőben zajlott idén a Pécs-Harkány or-
szágúti futóverseny, melyen több futónk is képviselte 
Vasast, Somogyot, Hirdet. A Vasasért Egyesület há-
rom csapatot indított,  a Schneider Pál-Bodor Mik-
lós- Bógyi Attila alkotta csapat a 31. helyezést érte 
el 2.06.34-es idővel, az Adrián Dorottya-Dobos Éva- 
Sántavy Péter trió 2.21.41 alatt, és a Taar Ilona- Be-
rényi Zoltán- Bodor Zsuzsanna 2.40.34. idővel ért 
célba. Egyéniben Srp Miklós lett közülünk a legjobb, 
1.58.48. alatt gyalogolta le (!) a 25 km-t. Schneider 
Pál 2.05.50-et teljesített, mindenkinek gratulálunk!

A szerkesztőség

Mivel a megyei bajnokság negyedik osztálya idén tíz csa-
pattal indult el, ezért összesen 18 fordulóból áll a pont-
vadászat. Két mérkőzés maradt tehát áprilisra, a bajnok-
ság a hónap közepén, Ivándárdán ér véget. A csapatnál 
remélik, hogy minél több szurkoló látogat ki ezekre a 
meccsekre.

Szászvári Se II. – Bányász TC 1-0 (0-0)
Bányász TC – Olaszi Se 1-0 (0-0)
Gól: Grávics (52’)
Bányász TC - PFC Versend 4-0 (3-0)
Gól: Róth(13’), Grávics (16’), Siklósi (24’), Nagy J. (86’)
Bányász TC – Lippói KSe 0-1 (0-0)

Az áprilisi program:
04.09.: Bányász TC – Majsi Táncsics Se 16:00
04.16.: Ivándárda – Bányász TC 16:00

Köszönjük a Csaba szóda és a Vasasi Gyógyszertár támo
gatását!
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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!

Festés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, hőszigetelés, 

nyílászáró csere
Takács Sándor e.v.

06-70/4033-978

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 vállalko-
zások 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

Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u.15.
Hétfő-Szombat

05-21 óráig
Vasárnap
7-19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt- nagy választék, udvarias kiszolgálás

A Vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7-19 óráig
tart nyitva!

GAZDABOLT

VASASI
Vasas, Bethlen G. u. 21.

INGYENESEN szállítunk házhoz
keddi napokon:
Takarmányt, 
Mol Pb gázt,
         4190 Ft

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8,00-16.00
00 00Szombat: 8 -12 ; Tel.: 72/337-776

25 éves lett az UNI takarmány!
Minden 25. vásárló

(min. 20 kg Uni takarmány vásárlásakor)

ajándékot kap.

Napos és előnevelt csibe
rendelhető. Vetőmag, palántaföld,

növényvédőszerek, műtrágya,
virágok széles választékban.

www.shvonline.hu


