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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
augusztusi programjai 

Életmód váltó klub: augusztus 8. 17.30 /Kossuth/ 
Túra:  augusztus 19. 5.10 A Keleti-Mecsek erdői az ébredő napfelkelte idején, Zobákpuszta buszmegálló:
Barkács klub:  augusztus 10 Hirdetőtábla készítése /Kossuth/
Darts klub:  augusztus 12. 16:00 Verseny /Berze/
KoBeko délután:  augusztus 18. 21.00 Kertmozi  /filmválasztás később a facebookon/ Kossuth udvar
Szent István Kupa: augusztus 19. Kispályás labdarugó torna, Pernecker utcai pálya
Kattanj rá Nagyi! Minden csütörtök 17.30  Számítógépes tanácsadás idősebbeknek  /Kossuth/ 
Történelem klub: augusztus 23. 18.00 Szent István király és a keresztény állam /Kossuth Könyvtár/
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás:  
 egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken

A fel nem sorolt klubok, szakkörök nyári szünetet tartanak.  A programok ingyenesek!
Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838, www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Éjszakai autóverseny 
Július 22-23-án Vasas és Zobákpuszta között rendezték a  
Magyar Amatőr Rally Bajnokság déli régiójának futamát. 
Nappali és éjszakai futam is volt, a versenyre 28 páros neve-
zett előzetesen. Az időjárás kedvezett nekik, a jól megszerve-
zett program a szerelőkkel, segítőkkel, és a nézőkkel együtt 
száznál is több embernek nyújtott szórakozást.

2017.10.08. Találkozzunk idén is a Berze Művelődési Ház előtt!
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Önként, Önökért
A Vasasi Szent Borbála Egyesület örömmel tájékoztatja a kedves lakosokat, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program (EFOP) Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP-1.3.5-16-2016- 00065 – Önként, Önökért – 
címmel beadott pályázatunk nyert! Ez a támogatás három éven keresztül rengeteg lehetőséget ad, az eddig is színes 
programjaink további bővítésére és az ezekhez szükséges eszközök beszerzéséhez. Az előzetes igényekre alapozva 
valósítjuk meg terveinket, melyben továbbra is Önként, Önökért dolgozunk! A közösség minden korosztálya számá-
ra kínálunk ingyenes programokat és lehetőséget a kicsiktől a nagyokon keresztül az idősekig. Programjaink között 
szerepel, a Nemzeti Összetartozás napja, gyerekek táboroztatása, retró Bányásznap, Nemzetiségi nap, október 23., 
Borbála nap. Szervezünk még Generációk programsorozatot, helyi hagyományok ápolását célzó rendezvényeket, 
nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programokat, szakmai fórumokat. Továbbá konferenci-
ák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás 
és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében. Közösségi aktivitás erősíté-
sét célzó események, programok és rendezvények szervezése, lebonyolítása is feladatunk, a családok megerősítését, 
fi atalok felelős életre nevelését segítő programok támogatásával együtt. 

Lovas tábor 2017. 08. 07-11.
Az EFOP-1.3.5-16-2016- 00065 – Önként, Önökért pályázat lehetőséget biztosít 20 gyerek ingyenes táboroztatására 
a Pécs-Somogy Mázsaház utca 2. Kóta László farmon. A tábort megnyitja Decsi István alpolgármester úr. A gyere-
kek az 1 hét alatt lovagolnak, íjazni tanulnak, ellátogatnak a pécsi állatkertbe, a Mecsextrém parkba. Túrázhatnak 
Kövestetőre és csapaterősítő ebédfőzésen is részt vesznek. A tábor 8-16-óra között biztosít játékot- szórakozást és 
háromszori étkezést a gyerekek számára.

retró Bányásznap 2017. 09. 02. szombat
EFOP-1.3.5-16-2016- 00065 –Önként, Önökért

10-óra Szent Borbála Park avatása: 
Himnusz: Vasasi Bányász Fúvószenekar 
avatás: Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár a Szent Borbála Park fővédnöke, tiszteletbeli bányász - Huba Csaba 
Önkormányzat képviselő – Molnár Ferenc Bányász Dolgozók Szakszervezet elnöke.
Bányászhimnusz: Vasasi Bányász Fúvószenekar

10,30-óra Óvoda  avató. Palotás, ovis műsor, dream dance tánccsoport, néptánc  

12,00-óra Bányásznapi főzőverseny indítása
(zsűri: Köves György szakácsmester – Dr. Horn Ildikó – Heiszler Istvánné) 
12-óra Vasasi Bányász Fúvószenekar
13-óra Bányászszív Dalcsapat 
14-óra Berze Nagy János Népdalkar 
14,30-óra Horváth István és Bocz József gitár és ének 
15,15-óra Brass & Roll zenekar 
16,45-óra zsűrizés
17-óra Csillag Mazsorett Egyesület
18-óra Rudán Joe rock koncert
a rendezvényeken való részvétel ingyenes!

20-óra Bányász bál (nyitótánc palotás)

Felnőtt körhinta, gyerek körhinták, légvár, 
trambulin, árusok, sör és virsli.

A rendezvény szervezői: Bányászok Érdekvédelmi Kultu-
rális Egyesület, Bányász Dolgozók Szakszervezet, vasasi 
óvoda, Vasasi Szent Borbála Egyesület.
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A Hirdi Nőegylet levele az olvasókhoz

Kedves Olvasók, tisztelt Támogatóink!
Az idei Falunapot egyesületünk 2017.09.16-án szerette volna 
megrendezni. Ennek érdekében és egy gyermeknapi program-
hoz pályázatokat adtunk be Pécs M.J.V. Önkormányzatához. 
Sajnos arról értesültünk, hogy „pénzhiány miatt” még a Rész-
önkormányzati- és a Képviselői támogatást sem kapjuk meg, a 
programköltségekre beadott pályázataink pedig teljesen esély-
telenek. Egyéb támogatókat nem találtunk, (a Vasasért Egyesü-
let „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” c. pályázatában 100.000 Ft 
van beállítva – a szerk.) ez azt  jelenti, hogy a rendelkezésünkre 
álló pénzösszegből lehetetlen Falunapot tartani.

Nem tudjuk és nem is akarjuk a Pécsi programokkal fel-
venni a versenyt, de úgy gondoljuk, hogy Hird, és a szomszé-
dos települések lakossága megérdemli, hogy évente egyszer a 
saját lakóközösségében is jól szórakozhasson. Mi sajnáljuk a 
legjobban, hogy idén nem láthatjuk vendégül Önöket, és mű-
sorainkkal nem csalhatunk mosolyt az arcukra.

Reméljük, 2018-ban már nem lesznek anyagi nehézsége-
ink és újból megrendezhetjük a Hirdi Falunapot.

Tisztelettel: Hirdi Nőegylet

A tény szárazon: a Bányász Torna Club 
Sportegyesület a 2017/18-as Baranya 
Megyei Labdarúgó Bajnokságba nem 
nevezett.

A vasasi labdarúgás 97. évében a lel-
kes amatőrökből verbuválódott csapat 
nem bírta már el- és fenntartani magát.

A bányászat megszűnésével többször 
a megszűnés fenyegette a vasasi labda-
rúgást, de minden évben valaki megse-
gítette és új néven, új tulajdonossal, de a 
régi, vasasi, somogyi, hirdi tagokkal el-
indult az éppen aktuális bajnokságban. 
2007 óta Bányász Torna Club néven a 
megyei harmadik, negyedik osztályban, 
változó sikerrel, de mindig lelkesen. 

Az egyesület nem szűnik meg, talán 
jövőre lesz még annyi bennünk, hogy 
újraindítsuk a labdarúgást.

Köszönetet szeretnék mondani min-
denkinek, aki támogatta a csapatot, 
működésünket munkával, adomány-
nyal, támogatással, vagy csak né zőként 
segítette.

További sok sikert, 
jó csapatokat és több 
megbecsülést kívá-
nok nektek fiúk!

Bodor Attila elnök  

Búcsúzik a Bányász!

A nemzetközi helyzet fokozódik ;) azaz a helyzet itt a „távol” Keleten - is - kritikus, de nem reménytelen?!?
Nagyon szomorúan és mély megdöbbenéssel olvasom a Vasasi 
Bányász TC és a Hirdi Nőegylet ellehetetlenülése okán kialakult 
kritikus helyzetről szóló írásokat. A Vasasért Egyesület is hasonló 
cipőben jár, kapcsolódva hozzájuk pár gondolatban, tényszerűen:
• az Önkormányzat jelen pillanatban több, mint 7 havi – kö-

zel másfél millió forint – fizetési elmaradásban van – nem 
csak – a szervezetünket (Vasasért Egyesület – a szerk.) 
érintően, hanem valamennyi közművelődési szerződéssel 
vállalt kötelezettség teljesítését, sőt, még a saját intézmény-
rendszerét illetően is.

• mindannyiunk által jól ismertek Polgármester Úr és az ön-
kormányzati apparátus erőfeszítései, a helyzet konszolidá-
lását illetően.

• az Önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
nem teljesítése miatt a Vasasért Egyesület is súlyos likvidi-
tási gondokkal küzd.

• ha nem volnának más forrásaink, és nem vezettük volna 
be márciustól „válsággazdálkodást”, akkor már minden bi-
zonnyal – elnézést a profán megfogalmazásért: „lehúztuk 
volna a rolót”.

• mindaddig, amíg nem rendeződik anyagi helyzetünk, – 
aminek elsősorban az Önkormányzat által vállalt fizetési 
kötelezettség nem teljesítése az oka, – addig mi is nagyon 
nehezen tudunk teljesíteni, gondolom ez teljesen nyilván-
való, és mint felelős civil szervezeti vezetőtől ez megért-
hető.

• elsődleges feladatunk jelenlegi futó projektjei nk zavartalan 
működtetése, és 17 fő munkavállalónk bérének fizetése, 
mindamellett, hogy a közművelődési feladatátvállalás-
sal ránk ruházott/vállalt önkormányzati feladatainkat, az 
anyagi gondok ellenére is maradéktalanul teljesítsük.

• mindazonáltal jelen soraimmal maximálisan elismerem az 
önkormányzat erőfeszítéseit, és őszintén bízom (sokunkkal 
egyetemben), hogy mielőbb megoldást találnak, és mindany-
nyiunk számára megnyugtató módón rendeződik a helyzet.

Berényi  Zoltán
Vasasért Egyesület elnök

2017.10.08. Találkozzunk idén is a Berze Művelődési Ház előtt!
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója  és ajánlója. 

• Teaház A júliusi hónapban a gyerekekkel ellátogattunk 
Kóta László lovardájába.

A gyerekek megtanulhatták a lóápolást, a lovagláshoz 
szükséges felszereléseket megismerhették. Sok szalma-
bála volt a tanyán, így jó időtöltésnek bizonyult azokon 
ugrálni és ráülni. Lehetett kutyákat simogatni, disznókat 
nézegetni is. Traktort közelebbről megnézni is ki lehetett 
próbálni. Nagyon sok szép élménnyel lettek újra gazda-
gabbak a Tea- Házas gyerekek.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Berze Darts Klub Július hónapban megrendezésre ke-
rült a vasasi amatőr páros darts verseny, ami mindig jó 
hangulatban zajlik, hisz párok játszanak egymásért és 
egymás ellen is. A versenyen Keszei Róbert és Manner 
Roland párosa bizonyult a legjobbnak, ez úton is gra-
tulálunk nekik. Továbbra is edz minket Bozsok Attila! 

Következő amatőr versenyünk Augusztus 12. D-be D-ki 
egyéni verseny! Minden csatlakozót szívesen látunk 
és persze a hétköznapokban is a gyakorlásokra! Hétfő, 
Kedd, Szerda, 16 óra!
Klubvezető: Hering Gyula

• Baba-Mama klub A Ringató foglalkozások folytatód-
nak, nagy örömünkre mindig jönnek új érdeklődők. To-

vábbra is várjuk az anyukákat és a babákat egy kis közös 
éneklésre. 
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

• Kattanj rá Nagyi! A találkozások folyamán főként gya-
korlati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes problé-
mákra, kérdésekre. Foglalkozások továbbra is csütörtökön-
ként 17:30-19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk 
minden további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

• Történelem klub A júliusi szünet után augusztusban 
természetesen Szent István lesz a téma. augusztus 23. 18 
óra. A Kiss Tamás Gyula Könyvtár felújítása miatt hely-
szín a Kossuth Könyvtár lesz. 
Előadó: Czeininger Tamás

• Túra Júliusi túránkkal a kisebbeknek kedveztünk, a 
helyi erdőt barangolták be a gyerekek. Augusztusi tú-
ránk kicsit rendhagyó lesz. Az ébredő erdőt fogjuk meg-
látogatni hajnalban. „A Kelet-Mecsek erdői az ébredő 
napfelkelte idején” elnevezésű túrára várjuk az érdek-
lődőket. Találkozó a Zobákpusztai buszmegállóban au-
gusztus 19-én reggel 5 óra 10 perckor. 
Túraszervező: Tóthné Dobos Éva

• Barkács klub A múlt havi foglalkozás keretében a 
gyerekek készítettek többféle buborékfújót.
Augusztus 10-én hirdetőtáb-
lákat fogunk készíteni. 
Foglalkozás 
szervező: 
Hering Gyula

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

gyerekek készítettek többféle buborékfújót.
Augusztus 10-én hirdetőtáb-
lákat fogunk készíteni. 
Foglalkozás 
szervező: 
Hering Gyula

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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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: egyol-
dalas 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). Internethasználat, 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 önéletrajzírás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-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

• Fotószakkör 

Haladó fotószakkörünk mellé sze-
retnénk indítani egy kezdő szakkört 
szeptemberben. Várjuk azok jelent-
kezését, akik kedvet éreznek a fotó-
záshoz, de egyedül nem boldogul-
nak. Kedv csinálónak egy fotó, amit 
a tagjaink közül készített valaki. 
Foglalkozásvezető: Dékány Zsolt

• Életmódváltó klub Folyamatosan 
bővül Életmódváltó klubunk. To-
vábbra is a téma a helyes táplálkozás, 
a tudatos vásárlás és a rendszeres 
sport bevezetése az életünkben. Au-
gusztus 8-án újabb klubfoglalkozás, 
megbeszélés a Kossuthban!

Továbbra is lehetőség van egyé-
ni állapotfelmérésre (előzetes idő-
pont egyeztetéssel) és tanácsadás-
ra. Érdeklődni lehet személyesen, 
e-mailben és telefonon is a Kossuth 
Művelődési házban: info@kobeko.
hu +3630/183-5730 és megtalálsz a 
facebook-on is!
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

• Szent István kupa augusztus 19 Kis-
pályás Labdarugó Bajnokság idén is, 
mint már sok éve. Pernecker utcai fo-
cipálya

• KoBeko délután kertmozi augusz-
tus 18. 21.00 /filmválasztás később a 
facebookon/ Kossuth udvar

A fenti programokról várjuk az 
észrevételeket érdeklődőket a szo-
kásos elérhetőségeinken; személye-
sen a Kossuth Művelődési Házban 
(Búzakalász u. 47.), telefonon a 
72/337-838 illetve a +3630/183-
5730 telefonszámokon és az info@
kobeko.hu e-mail címen.

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 
A nyári felújítási munkák 
idején a könyvtár zárva tart. 

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 72/337-838
Hétfő, szerda, péntek: 10-14-ig
kedd, csütörtök: 14-18-ig
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

Az utóbbi időben több helyen is lehetett 
olvasni arról, hogy a Pécs városa csődbe, 
vagy csőd közeli helyzetbe került és talán 
külső segítségre szorul. Hivatalos meg-
erősítést vagy cáfolatot nem találtunk 
ezügyben, de a településeinket érintő 
tények önmagukban is elég beszédesek. 
Ahogy újságunkban is olvasható, több 
egyesület is jelezte, hogy nem kapja/kapta 
meg a korábban ígért, a működésükhöz 
szükséges pénzeket, így pedig több ese-
mény megrendezése is veszélybe került. 

Hirdről a Nőegylet jelezte, hogy idén 
nem tudják megtartani a falunapot az 
anyagiak hiánya miatt, Vasasról pedig 
a Vasasért Egyesületet érinti ez hátrá-
nyosan, illetve a Vasasi Bányász fut-
ballcsapata sem kapta meg a működés-
hez szükséges támogatást. Azt azonban 
nem tudjuk, hogy egyéb intézményeket 
vagy egyesületeket hogyan érint a pécsi 
csőd, mivel sem a polgármester, sem a 
képviselők egyelőre nem adtak tájékoz-
tatást.

Emlékeztetőül: 2014-ben a kormány 
34 milliárd forint adósságot fizetett ki 
Pécs helyett, Páva Zsolt polgármester 
akkor azt nyilatkozta: „Innentől kezd-
ve szabadon tervezhetünk, koncentrál-
hatunk a város fejlesztésére, nyugodt 
körülmények között tudunk pályázni a 
2014 és 2020 közötti uniós költségveté-
si ciklussal járó fejlesztési forrásokra”. 
(Magyar Nemzet Online, 2013.12.09, 
https://mno.hu/belfold/pinter-nullara-
csokken-a-pecsi-adossag-1199695) 

Bodor Miklós

Bizonytalan pénzügyi helyzet

2017.10.08. IV. Märcz Róbert Gyaloglóverseny
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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
– Augusztus 13. Vasárnap 11.00
– Augusztus 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (08. 05.)

Vasárnap (08. 06.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (08. 12.)

Vasárnap (08. 13.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 19.)

Vasárnap (08. 20.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 26.)

Vasárnap (08. 27.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (09. 02.)

Vasárnap (09.03.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Augusztusi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok! Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt 
felújítására. A Mecsek Takaréknál vezetett számlán jelenleg 96.000 Ft van. Várjuk továbbra is megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

A szentmisék/igeliturgiák rendje változhat!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a templomi 

hirdetőtáblákat!

Hird, Újtemető, 1970-ben ültetetett 
az ősi hirdi család, a sírja lábához, kb. 
30-40 cm-es kis fenyőt. A csodás fenyő 
az évek során, meghazudtolva az ősi, 
erdélyi testvéreit, fantasztikusra nőtt. 
Tavaly Ősszel elkezdett száradni, nem 
tudtuk mi lehet a baj. Megdöbbenve 
láttuk, hogy a törzsét 4-5 helyen géppel 
bemetszették jó mélyen!!!! Elkezdtünk 
nyomozni: ki lehet ilyen elvetemült, 
hogy ezt teszi. Egész magas szintig jutot-
tunk.... mindenitől azt a választ kaptuk, 
„ez egy ősi hirdi temető ereklye, nem 
engedélyezem kivágni”!!!!!! Ezt a választ 

a Tömörkény utcában lakó nem fogadta 
el, mert az ő ősi sírjukon állandóan sze-
mét van a fenyőtől... és azt forralta ki, 
„megvagdosta a csodás fa törzsét”, ami 
mostanra Tavaszra kezdett elszáradni . 
Pár hete a csoda NEMES FÁT végleg ki-
vágta Temetkezési Vállalat. Fel vagyunk 
háborodva!!!!!!!! Hol élünk, mi beszé-
lünk-papolunk bármiről, amikor a lakó-
társaink ilyeneket művelnek?????? Még 
megjegyezni kívánom, ez a család nem 
egy hetente-kéthetente lelkiekben gaz-
dag, temetőt látogató család...csupán...

Vincze Károlyné.

„NEMES FENYŐ” volt!!!!

Megemlékezés
„Ott vagy ahol nincs fájdalom,
  Örök álmodat kísérje béke, 
  nyugalom!”

Fájdalommal emlékezem
Weiblné Vajda Ilona 

halálának 
1. évfordulójára

Barátnőd: Dallos Magdi
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 2017. augusztus További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

Polgárőrség Hírek
2017.07.18.-án kedden este a Pécs-Keleti Városrész Pol-
gárőr Egyesület 2 tagja szolgálatuk alatt gépjárműves jár-
őrszolgálatot látott el Pécs-Vasas területén. 21:30-kor két 
fiatal férfire figyeltek fel a vasasi temetőnél, akik furcsán 
viselkedtek, 5 perc múlva egy gépjárműre is felfigyeltek. 
Megállt mellettük és kb.2 percet beszéltek és az autó ezek 
után elhajtott! Mivel mind a két személyt személyesen is-
merték és tudták, hogy folyamatos drogfogyasztók, a két 
polgárőr odahajtott, mire az autó elhúzott. A menekülő 
autónak sikerült megjegyezniük a rendszáma töredékét, il-
letve a gépjármű típusát beazonosítani! A két személyhez, 
amikor majdnem odaértek, az egyikük sikeresen elfutott, 
de egy személyt sikerült a helyszínen tartaniuk! A helyszí-
nen tartott személynél kiderült, hogy nála van a kábítószer-
gyanús anyag! A rendőrség kiérkezésig a személyt helyben 

tartották, majd átadták a rendőrségnek, akik előállították! 
Nos, egy két ember figyelmébe szeretném ajánlani ezt 

a pár sort mikor megfogalmazódik ez a gondolat a fejé-
ben” HOL VOLTAK A POLGÁRŐRÖK? „

Néhány szót érdemes ejteni a bűnmegelőzésről, illetve 
a kármegelőzésről.

A közelmúltban felmerült néhány kérdés, miszerint, ha 
Polgárőrség működik a községben, illetve bárhol, akkor 
miért van az, hogy betörnek, felfeszítenek, vagy rongál-
nak? Miért nem áll Polgárőr minden villanyoszlop mellett?

Nos, hogy egy kicsit rendet tegyünk a fejekben, el 
kell mondanunk újra, hogy a Polgárőr tevékenység egy 
bűnmegelőző tevékenység, melyet olyan NEM HIVATÁ-
SOS, CIVIL állampolgárok végeznek, akik hajlandók a 
lakókörnyezetük biztonságának érdekében, a jelenlétük-
kel visszaszorítani a bűncselekmények számát, valamint 
hajlandók együttműködni a társszervekkel, hogy a lakó-
környezetükben élő emberek valamivel nyugodtabban 
élhessék mindennapjaikat. Ellenben ki kell hangsúlyoz-
nunk azt is, hogy a Polgárőr NEM KAP JAVADALMA-
ZÁST a tevékenységéért, szabadidejében végzi akkor, 
amikor akarja, kedve van hozzá, úgy látja, és még sorol-
hatnánk. Nem lehet és nem szabad számon kérni a Pol-
gárőrön, illetve az egyesületen egy esetleges kárt, vagy 
bűncselekményt. Főleg, ha nem látja, vagy nincs ott.

Amit elfelejtenek a mélyen tisztelt állampolgárok, - 
kik nem végzik e tevékenységet - hogy bizony van ne-

kik is kötelességük. Nem csak a törvények, jogszabályok, 
valamint az erkölcsi normák betartása, vagy betartatása, 
hanem az úgynevezett bűnmegelőzés a saját vagyonuk 
védelme érdekében, legyen az egy ház, vagy a házban 
található ingóság, vagyon. Figyelek magamra, a kör-
nyezetemre. Zárral látom el az ajtóm, a kapum. Idegen, 
ismeretlen embert megkérdezek, hogy kit, - mit keres, 
stb. Úgy élek, mint egy felelős állampolgár. A biztosí-
tási szakkifejezések közt is létezik a KÁRMEGELŐZÉS 
fogalma, ami annyit tesz, hogy a biztosított kötelessége 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a megvédje 
a tulajdonát. Nem részletezném, tessenek utána járni, 
mindenkinek van lakásbiztosítása (ASZF!).

Leegyszerűsítve, szájbarágósan:
– A Polgárőr egy civil állampolgár, aki szabadidejében 

sétafikál, amíg te grillezel, dolgozol, alszol, vagy nézed a 
tévét.

– A Polgárőr nem hivatás-szerűen végzi ezt a tevé-
kenységet, tehát nem vagyonvédelmi szakember, akit Te 
megfizetsz, hogy ott bakterkodjon a házad, vagy a pin-
céd előtt 12/24, 12/48 váltásban.

– Ha Te annyira felelőtlen vagy, hogy nem teszel meg 
mindent annak érdekében, hogy megvédd a tulajdonod, 
akkor fogadd együttérzésünk, - szívesen adunk tanácsot, 
keress meg!

– Ellenben a Polgárőr az a személy, akinek egész bát-
ran megköszönheted azt a tevékenységet, amit helyetted 
végez, bár Te is tehetnéd. Tisztelettel. Mondom, TISZ-
TELETTEL.

– És végül a Polgárőrség Téged is vár tárt karokkal. 
Felöltöztet, bringát, robogót tesz a feneked alá, üzem-
anyaggal lája el az eszközöket, egy filléredbe sem kerül. 
Maximum tiszteletet érdemlő, közérdekű tevékenysé-
get végzel a köz, - illetve a saját biztonságod érdekében, 
sportosabban élsz és nagyobb rálátásod lesz a lakókör-
nyezeted, valamint a melletted élőkre, mint most.

Várunk szeretettel. Ha nem jössz, az sem gond. Elég 
egy őszinte köszönet.

Köszönettel: Vezetőség

2017.10.08. IV. Märcz Róbert Gyaloglóverseny
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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.: MMHH 02-02-0001254/2017

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!
Napraforgó méz: 1200Ft/kg

Gesztenyés hárs méz: 1400 Ft/kg
Hárs méz:1500 Ft/kg

Repce méz:1500 Ft/kg
Virágméz: 1400 Ft/kg
Akác méz: 2000Ft/kg

A készlet erejéig kapható még 
lépesméz és propolisz

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u.32.

Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAKi ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

P-M Tüzelőlerakat, Hird
Tölgy tüzifa méterben,
kuglizva, hasogatva is!

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

06-30/186-0922

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: MMHH 02-02-0001254/2017

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.

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

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

hívhat házhoz is!

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

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAKi ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

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!


