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Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
                     (Ady Endre)

A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai szeretettel 
meghívják  Hird szép korú lakóit /70 év feletti/ 

az IDŐSEK KARÁCSONYÁRA
2017. december 8-án délután 3 órára a hirdi Faluházba.

Heiszler Istvánné köszönti a vendégeket, műsort 
adnak az Óvodások és a „Napsugaras Ősz” 

Asszonyklub kórusa

Mindenkit szeretettel várnak
 a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub tagjai

„Adventben olyan jó élni,
Hinni és remélni,
Hinni, hogy eljött az egyetlen gyermek,
Ki karácsony éjszaka megszületett.”

Meghívó
A Hirdi Nőegylet szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját,
2017. december 10-én 15 órakor kezdődő 

Adventi zenés áhitatra, a hirdi római 
katolikus templomba. 

Szeretettel várunk minden helyi és vidéki érdeklődőt! 

Ó jöjj el, várunk ünnepek – ünnepe”

Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink, nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek 
lapunk 2018-évi színes falinaptár mellékletét! Köszön-
jük hirdetőinknek, akik lehetővé tették idén is, hogy 
minden háztartásba ingyenesen eljuttassuk az SHV év 
végi számával együtt a naptármellékletet. Fogadják sze-
retettel, méltán lehetünk büszkék a sok színes és nem-
különben hasznos helyi hirdetésért. 

Minden Kedves Olvasónknak 
áldott, kellemes karácsonyi ünnepeket, 

és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk.

Az SHV szerkesztőség csapata nevében:

Berényi Zoltán

Színes naptármelléklettel!

Meghívó
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Vasas és a Bányászotthon
Vasasi bányászlánynak születtem, itt nőttem fel, később 25 
évig éltem a belvárosban, dolgoztam, felneveltem a gyerekei-
met, de minden hétvégén itt voltunk a szüleinknél Vasason. 15 
éve építkeztem, és újra vasasi lakos vagyok. És az érzés, ami-
kor a 6-osról bekanyarodok a bekötőútra, és megpillantom a 
falut és a körülölelő dombokat, az érzés az változatlan. Hogy 
semmilyen bajor-alpoki falu látképe nem vetekszik a mi kis 
falunkéval. És ezt csak erősítette bennem az évek múlásával, 
s az utóbbi időkben tapasztalható sok pozitív változás, amit 
muszáj észrevenni. Jó volt látni hogy egész évben a bekötő-
úttól kezdve mindig rendben volt az út két oldala, gondosan 
kaszálva, végig beültetve facsemetékkel! Szép volt a falu egész 
évben a sok virággal, a rózsákkal, a fűnyírással, összességében 
látszik hogy gazdája van a falunak!

És a beruházások is jó érzéssel töltik el az ember lányát. 
Nagyon szép lett a régi Óvoda épülete, és nagyon reméljük, 
hogy a továbbiakban is jó célt fog szolgálni. 

És a változások koronája: hogy elkészült a Bányászotthon is !!
Az egész falu nagy várakozással figyelte a munkálatokat, 

és jóleső érzés volt, hogy a falugyűlésen megállapodottak-
nak megfelelően valóban az ígért időben, és az ígért mó-
don készült el. Azóta a falu civil közösségei boldogan bir-
tokba vették, és egymást érték a bálok is, mint ahogy mi 
- a Jószerencsét Asszonyklub - is jót báloztunk, és nagyon 
élveztük az újdonságot, a LIFT-et is!! Jó érzéssel tölthet el 
mindenkit, hogy ebben a gyönyörűen felújított állapotban 
újabb 50 évig szolgálhatja a településünket!. Köszönet érte 
mindenkinek! Külön köszönet az „üzemeltetőknek”, Somlai 
Erikának és a dolgozóknak.

Örömünk és elégedettségünk viszont akkor lesz igazán tel-
jes, ha a mi Bányászotthonunk falára újra felkerül az, hogy 
ez nem csak egy Óvoda, hanem a falu közösségi tere is, és a 
bányászhagyományoknak megfelelően a ma óvodás, felnö-
vekvő nemzedék is tanulja meg, hogy ez az épület egykor a 
sichtről hazaérkező fáradt bányászok kikapcsolódásának he-
lye volt. Ahol működött egykor színjátszó kör, fúvószenekar, 
dalárda, szalonzenekar, a bányászok sakkoztak, kártyáztak, 
biliárdoztak, és italmérés is volt, és szomszédban a sportkör. 
És a környező, többi bányásztelepülésnek is lett előbb-utóbb 
egy művelődési háza, de tudtommal „Bányászotthona” csak 
Vasasnak volt, és van!! Egykori szakmabeli lévén tudom, hogy 
a pályázati pénzek felhasználásának megvannak a maga kri-
tériumai, és a házat ily módon „felcímkézni„ a pályázat miatt 
nem lehet, a kérésünk és az elvárásunk viszont – a falugyűlé-
sen megállapodottak szerint is - az lenne az illetékesek felé, 
hogy egy tisztességes méretű „EMLÉKTÁBLÁN” jól látható-
an hirdessük tovább hogy itt egy BÁNYÁSZOTTHON volt!!! 
(és mi vasasiak tudni fogjuk, hogy van is) Ezt nem tilthatja 
semmi és senki. 

A mi felelősségünk a tábla elkészültéig az, hogy ez megma-
radjon a köztudatban, ne engedjük feledésbe merülni! Ezért 
a civilek a meghívóikon, a rendezvényeiket igen is a Bányász-
otthonba hirdessék és ne az Óvodába! De ez nem elég, kell az 
emléktábla, ha már mi nem leszünk,…!

Kérem ebben az összes civil szervezet segítségét, és támogatá-
sát.! A tábla elkészítését el tudnám képzelni közös összefogással 
is, jótékonysági, vagy egyéb akciók és gyűjtések szervezésével is 
akár. Mindenki segítségét, – akinek fontos a mi Bányászottho-
nunk –, várjuk, és minden kezdeményezést szeretettel fogadunk!

Kisné Hering Irén
Jószerencsét Asszonyklub vezetője

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.

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT:
Hétfő, csütörtök: 09:00-11:00
Kedd, szerda, csütörtök: 
14:00-18:00
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

KOSSUTh KÖNYvTÁRPONT:
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Hétfő, csütörtök: 12:00-17:00
Kedd, szerda: 08:00-13:00
Péntek: 12:00-20:00
Könyvtáros: Novák Gyöngyi
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Dr. Csontos Márta családorvos nyugdíjba megy
Humánum, emberség, mosoly, kedvesség. Az ember, és 
az élet szeretete, megóvása. Ezek jutnak eszembe elsőre, 
ha a családorvosunkra gondolok.

Csontos Márta doktornő messziről jött hozzánk, a 
történelem igazságtalansága az ő tágabb családját sem 
kímélte. Nagyapjának el kellett hagynia szülőföldjét, há-
zát, munkáját, megélhetését. Útra kelt, hogy magyarként 
élhessen tovább. Noha a doktornő szülei és természete-
sen ő is már az anyaországban születtek, azért ilyen előz-
mények után bizonyára beleivódott a „Trianon unokája” 
érzés. Aki ilyen alapokról indul, és lesz családorvossá, az 
bizony tudja, hogy egészséges nemzet csakis egészséges 
családokból épülhet, erősödhet és működhet. A doktor-
nő lelkiismeretes „építőmester”! Nem tudom, hogy az itt 
töltött évek alatt mennyire lett vasasivá. De azt tudom, 
hogy a legtöbb vasasi ember szemében Vasas díszpolgára 
lehetne, és az is lett!

Legfőbb értékünk az életünk. Élni csakis egészségesen 
jó! Személyiségünk, egyedi mivoltunk ezt a jót szeretné 
megőrizni a maga módján még akkor is, ha önsorsrontó, 
pusztító életet él is. Mert bizony mindannyian esendőek 
vagyunk. Az egészség legtöbbször csak akkor válik érték-
ké, ha betegek leszünk. Bajainkban a legbecsesebb érzés, 
ha azt tudjuk és érezzük, hogy az orvos mellettünk és 
velünk van. Nem felülről bírál és ítél, nem gépies orvosi 
protokollt végez a szakma írott és íratlan szabályai sze-
rint, hanem egyszerűen a betegéért mindent megtesz. A 
tudomány, így az orvostudomány is véges. Van úgy, hogy 
nem lehet tovább gyógyítani, segíteni. Ilyenkor is velünk 
lehet az orvos, ha érző, segítő ember. Csontos doktornő 
tudja ezt: a szó legnemesebb értelmében”emberből van”.

Őt sem kerülték el a fájdalmasan nehéz élethelyzetek. 
Testi-lelki megpróbáltatások, kilátástalannak tűnő idő-

szakok. Fegyelmezett jelleme, lelkiereje mégsem  enged-
te, hogy betegei ebből bármit is megérezzenek. Ő maradt 
akkor is, továbbra is kedves, segíteni, gyógyítani akaró 
orvos.

Most nyugdíjba megy. Egy másféle élethelyzet elé ál-
lítja a kíméletlen idő. Kívánunk neki derűs, nyugalmas 
éveket! Bár sejtem, nem lesz olyan nyugalmasan egysze-
rű. Amit úgy hívnak, hogy cselekvő szeretet, az ráveszi 
majd a doktornőt: továbbra is csak adjon másoknak ön-
magából. De legyen most már ez a szeretet csak a csalá-
dé, az unokáké, a barátoké, a legszemélyesebb környeze-
téé! Betegeit, szép hivatását, a vasasi éveket pedig tartsa 
meg jó emlékeiben!

Mártika, mindent köszönünk!
Csontos Márta doktornő magasra állított a mércét, re-

méljük, kívánjuk, legyen méltó követője!

Betegei nevében: Foór János

Tisztelt Betegeink!
2018. január 1-től a házi-
orvosi tevékenységemet 
megszüntetem.

Nyugdíjba vonul ve-
lem együtt asszisztens-
nőm, Ébertné Nóra is.

Több évtizedes meg-
tisztelő bizalmukat kö-
szönjük.

Minden betegünknek jó egészséget, nyugodt 
éveket kívánunk!

Dr. Csontos Márta                         Ébertné Nóra

Kérem fogadják szeretettel új orvosunkat,
Dr. Oszoli Dániel háziorvost.

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2017. december 21-én tartja az idei év utolsó, 
immár hagyományos ünnepi közgyűlését, amelyre jelen soraimmal 
tisztelettel hívom meg az egyesület tagjait.
 Ideje: 2017. december 21. csütörtökön 1700-kor
 Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend:
1. 2017-os évről rövid áttekintés (pénzügyi, szakmai)
2. 2018-es tervek, lehetőségek, 5letek
3. 2018-as Darts Európa Bajnoksággal kapcsolatos feladatok 
4. Egyebek
5. Szokásos karácsonyi ajándékozás, és kötetlen beszélgetés egy 

kis kv-tea-pogi-süti mellett.
A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem befogadóké-
pessége mértékéig.

Berényi Zoltán s.k.
Vasasért Egyesület elnök
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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. 

•	Tea-ház: A novemberi hónapban ellátogattunk a Zsolnay 
Negyedbe egy Csoko-Láda nevű boltba. Ahol a gyerekek el-
készíthették saját kézzel csokijukat. Megszórhatták arany, 
ezüst, színes cukorkával is. Nagy öröm volt ez mindenki-
nek, lehetett közben kóstolgatni is. Ebben a hónapban több 

alkalommal előszeretettel társasoztak és dominóztak is. 
Olvasó délutánt is tartottunk a sok érdekes könyvből vá-
logatva. Adventre készülődés alkalmával ismét készítünk 
adventi koszorúkat, mint tavaly. A Tea-Ház nevében is sze-
retnénk Mindenkinek Békés Boldog Ünnepeket kívánni. 
Klubvezető: Somogyi Klaudia

•	Baba- Mama klub: Minden héten, csütörtökön 10:00 óra-
kor a Berze Nagy János Művelődési házban.
Ringató december 8. 10.00
Mocorgó december 14. 10:40
Klubvezető: Csémi Hajnalka

•	Berze Darts Klub: November hónapban lezajlott a ver-
senysorozatunk utolsó fordulója. A legnagyobb kupát, az 
első helyet, Horváth Gábor „Scooter”-nak sikerült elnyer-
nie. A második és harmadik helyen Wider Zsolt és Klajbár 

Zoltán „Kolbi” végzett, gratulálunk mind hármuknak az 
évben elért eredményeikért! A havi fordulót Erős Tamás 

nyerte, neki is gratulálunk! A következő amatőr verse-
nyünkről érdeklődni a Berze Nagy János Művelődési ház-
ban edzésnapokon! Minden csatlakozót szívesen látunk és 
persze a hétköznapokban is a gyakorlásokra! Hétfő, Kedd, 
Szerda, 16 óra! Klubvezető: Hering Gyula

•	Kattanj rá Nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémák-
ra, kérdésekre. Foglalkozások továbbra is csütörtökönként 
17:30-19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk min-
den további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

•	Történelem klub A novemberi előadáson az I. világhábo-
rút és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását elevení-
tettük fel. December 14-i előadás témája Európa védőszent-
je: Szt. Benedek és a magyar bencések. Helyszín: Kistamás 
Gyula Könyvtár, 17.30. Előadó: Czeininger Tamás

 Fotószakkör Továbbra is várjuk az érdeklődőket, a fotózás 
szerelmeseit. Várjuk a kezdő fotósokat is. Minden alkalom-
mal figyelmet szentelünk a kezdő lépésekre is. Fényképező 
gép nem szükséges. December 13-a 17.00 Kossuth Műv. 
Ház. Foglalkozásvezető: Dékány Zsolt

•	Életmódváltó klub Folyamatosan bővül Életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is a téma a helyes táplálkozás, a tudatos 
vásárlás és a rendszeres sport bevezetése az életünkben. 
Újabb klubfoglalkozás december 6. 17.00. Kossuth Műv. Ház.

Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előze-
tes időpont egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni lehet 
személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Művelődé-
si házban: info@kobeko.hu +3630/183-5730 és megtalálsz a 
facebook-on is. Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

•	Túra: Novemberben ragyogó napsütésben túráztunk a 
Zengővárkonyi szelídgesztenyésben. Megkerestük az idei 
év fáját, amely idén Zengővárkony hős szelídgesztenye fája 
lett. Meglátogattuk még a Tojásmúzeumot és a Szalmamú-
zeumot is, a program befejezéseként pedig megtekintettük 
a pécsváradi várat. Szervező: Tóthné Dobos Éva

•	Kertész klub: Decemberi foglalkozás alkalmával idén is 
megtartjuk a szokásos Adventi készülődésünket a Berze 
Művelődési Házban. Hangolódjunk együtt a karácsonyra. 
December 13. 16.00. 
Szervező: Novák Gyöngyi

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

Művelődési Házban. Hangolódjunk együtt a karácsonyra. 
December 13. 16.00. 
Szervező: Novák Gyöngyi

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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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”decemberi programjai
Életmód váltó klub: december 6. 17.00 /Kossuth/ 
Baba-mama klub: Ringató december 8. 10.00 /Berze/
 Mocorgó december 14. 10:40 /Berze/
Kattanj rá Nagyi!  Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, minden csütörtök 17.30 /Kossuth/ 
Történelem klub: december 14. 17.30 Európa védőszentje: Szt. Benedek és a magyar bencések /Kistamás Gyula Könyvtár/
Fotószakkör: December 13. 17.00 /Kossuth/
Házi sütemények versenye: December 9. /Berze/
Mestertár:  December 9. 10.00 /Berze előtti tér/
Adventi készülődés: December 13. 16.00 /Berze/
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken

Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838, www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Sör(f)őzés az FMK-ban!
Novemberben a Férfi főző klub keretein belül egy kü-
lönleges programon vehettünk részt. Merk László sör-
főző mester tartott előadást, melyen rendkívül nagy 
érdeklődéssel és létszámban voltunk jelen. Számos 
érdekességet tudhattunk meg a sörfőzés történetéről, 
eredetéről. Részesei lehettünk az elkészítési folyamat-
nak, majd megkóstolhattuk az így készített sört, ami-
hez wimpit készítettünk. Legközelebb a Csupaszív 
vándorkupa átadásakor lesz lehetőség megkóstolni a 
sörfőző mester készítette sört.

Pokorny Evelin
KoBeKo munkatárs

•	Házi sütemények versenye December 9.-én kerül sor az első 
Vasasi Házi sütemények versenyére, melyre várjuk a jelentke-
zéseket. Érdeklődni lehet személyesen, e-mailben és telefonon 
is a Kossuth Művelődési házban. Részletek a plakátokon, hon-
lapon és a facebook-on. Szervező: Novák Gyöngyi

•	Mestertár Idén is megrendezésre kerülő Adventi ünnepsé-
günk keretein belül a helyi termelők és kézművesek árulják 
portékáikat. Ünnepi műsort adnak a helyi közösség tagjai. Dec-
ember 9. 10.00 Helyszín: Berze Nagy János Művelődési ház

A fenti programokról várjuk az észrevételeket érdeklődő-
ket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen 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.

helyesbítés
Múlt havi számunkban a „Somogyiak a dobogón” 
című írásunkban kimaradt a felsorolásból a Vasasért 
Egyesület munkatársa, Musztács József. Ezúton kö-
szönjük egész éves kerti munkáját. 

Szerkesztőség 
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Csupaszív Vándorkupa 2017.
Idén is díjazzuk a helyi támogatókat és az önkénteseket 

2018. Januárban 22-én harma-
dik alkalommal szervezzük meg a 
CsupaSzív vándorkupa és Önkén-
tes Díj átadást a Vasasért Egyesü-
let szokásos és nyilvános Szakmai 
Napjával és éves beszámolójával 
egybekötve. A korábbi jól sikerült 
eseményt immár rendszeresen szer-
vezzük és minden évben elismerjük 
a közösségért tenni hajlandó cégeket 
és magánszemélyeket. Bár az idő-
pont még távoli, már most érdemes 
tenni érte, hiszen a 2017. év jó csele-
kedeteit ismerjük el. Olyan vállalko-
zásokat, támogatókat, egyesületeket, 
csoportokat, szakköröket, gyüleke-
zeteket, társulatokat, közösségeket, 
klubokat, szervezeteket keresünk, 
akik 2017-ben a legtöbbet tettek/

teszik, adományoznak településein-
kért, Somogyért, Hirdét és Vasasért.

A díjazottat szavazás eredménye 
dönti el. A javaslatokat helyi szerve-
zetek, közösségek adhatják le 2018.
január 12-ig bármilyen formában 
szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén is, jövőre is 
megéri önkénteskedni! Próbáld ki, 
milyen sokat kapsz, ha egy kicsit 
önzetlenül adsz  - legyen az bár-
milyen terület, végezd munkád lelki-
ismeretesen és bízz abban, hogy nyil-
vánosan is elismerésben részesülsz. 
Egyúttal az önkénteseket foglalkoz-
tató civil szervezeteket arra kérjük, 
hogy vegyenek részt januári rendez-
vényünkön és jelöljék legfeljebb 2 
önkéntesüket elismerésre, meghá-

lálva nagylelkű munkájukat, melyre 
nem sajnálták idejüket, energiájukat. 
Vasasért Egyesület 72/337-838, kobeko.
muvhaz@gmail.com

Különleges
Játszóház

2017. december 16-án
(szombaton)

(délután) 14:00-18:00-ig

Mesejáték a barátságról
Készülődés a karácsonyra
Kézműves foglalkozások

Díszek, ajándékok készítése
a barátoknak

„Mackó gyűjtés”:

Ha van olyan plüss állatod,
amivel már nem játszol otthon,

de odaadnád olyan
kisgyermeknek,

aki szívesen játszana vele...
Hozd el!

Szeretettel várunk… ;-)
Helyszín:

Baptista Imaház,
Pécs-Somogy
Csap u. 10-12.

A hideg idő ellenére sokan jöttek el a 
somogyi füstölőnél tartott Borbála-na-
pi megemlékezésre. Pávlicsek Géza a 
somogyi bányászmúltról tartott meg-
emlékező szavai után a Bányászszív 
Dalcsapat és a  Pécs-Somogyi Kulturális 
és Környezetvédelmi Egyesület tagjai 
csaltak könnyeket a megemlékezők sze-
mébe, majd befejezésül a jelenlévők el-

helyeztek virágaikat a somogyi tárók és 
bányák emléktáblájához.

*
A Vasasi szent Borbála Egyesület díszok-
levéllel köszönte meg Molnár Ferencnek 
a Bányász Dolgozók Szakszervezetének 
elnökének a bányászemlékek hagyo-
mányőrzése és ápolása terén nyújtott 
áldozatos munkáját. Díszoklevéllel kö-

szönte meg Orosz Ferenc csapatvezető 
vájár kiemelkedően példamutató bá-
nyász-hagyományőrző munkáját. Dísz-
oklevéllel köszönte meg Dr. Hoppál 
Péter kulturális államtitkár úr, a Szent 
Borbála Park fővédnöke, tiszteletbeli bá-
nyász kiemelkedő, példamutató munká-
ját a bányász hagyományőrzés minden-
kori támogatásáért és a volt bányászok 
ügyének elkötelezett képviseletéért. 

Ezúton köszönjük a vasasi Bányász 
Fúvószenekar, a Berze Nagy János Nép-
dalkar, a vasasi Bányamanók és a vasasi 
Bányászszív Dalcsapat szívmelengető 
színvonalas műsorát.

Bocz József,  Ruzsisics Ferenc
Jó szerencsét!

Borbála-napi megemlékezések
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Ismét együtt egy élménydús napon

A „Napsugaras Ősz” Asszonyklub október 26-án egy na-
pos kirándulást szervezett.

Uticélunk: Simontornya- Dég-Ozora voltak a szom-
széd megyében.

Reggel 7 órakor indultunk 40 fővel egy 52 személyes 
luxusbusszal. 

Első látnivalónk a Simontornya-i vár, de 10 órakor 
a vár kapitánya egyben idegenvezetője várt bennünket 
és vezetett végig a szépen felújított várban. Az 1270-es 
években egy lakótornyot épített a mocsaras vidék egy 
magasabb részén a vidék akkori birtokosa Simon /innen 
a település neve is a Simon tornya/ Az évszázadok során 
a régi lakótorony átalakult, a bővítések és átépítések után 
a vár a mai formáját a 18. században kapta meg. 1960 
és 75. között restaurálták és ekkor rendezték be az át-
alakításnál talált leletekkel, ezen kivül kerültek ide más-
honnan korhű bútorok, fegyverek, használati tárgyak. 
Az emeleti szobákban mai modern festők alkotásait is 
láttuk. A nagyterem falait 18-19. századi festmények 
díszítik. A képekről a mindenkori birtokosok és csa-
ládtagjaik néznek le a mai látogatókra. A vár látogatás 
után még megnéztük a Szent Simon és Júdás apostolnak 
szentelt Ferences templomot is, ahová elkísért minket az 
idegenvezető hölgy is a templom történetét is ismertet-
te.  A tervezett egy órás látogatásból kettő és fél óra lett. 
Idegenvezetőnk nagy tudással és szeretettel vezetett ben-
nünket végig.

Következő állomásunk a Dég-i Eszterházy kastély és 
kastélypark lett volna. Sajnos az előzetes bejelentkezés-
kor nem jelezték, hogy a kastély termeit kiürítették és 
Uniós forrásból felújításra vár. A kastélylátogatásról le-
mondtunk.  A parkban megcsodáltuk a bejárathoz kö-
zeli öreg tölgyfát, melynek kerületét úgy tudtuk megha-
tározni, hogy 4 fiú karolta át. 

Ozora: A várkastélyt 1416-ban kezdte el építeni a 
Firenzéből származó Filippó Scolari, a magyarok által 
Ozorai Pipónak nevezett férfiú, aki feleségül vette a kör-

nyék urának leányát, Ozorai Borbálát. A 10 évig épülő 
várkastély Pipó otthonául és gazdaságának központjául 
is szolgált. Az 1510-es években Hédervári Ferenc rene-
szánsz stílusban kezdte átalakítani. 1545-ben török kéz-
re került és végvárként működött. A török kiűzése után 
az Eszterházy családé lett, akik 1727 és 34 között újjáé-
pítették. A 19. században magtárrá alakították. Napja-
inkban a várkastély a középkort idéző élményként várja 
a látogatókat. Bejárható Pipó hitvesének, Borbálának a 
hálószobája, a díszes trónterem és a reneszánsz ebédlő, 
valamint a felszentelt várkápolna ahol keresztelőket és 
esküvőket is lehet tartani. Látható itt fegyvergyűjtemény, 
gótikus páncélzatú életnagyságú lovas katona, valamint 
17. századi főúri konyha is. A földszinti helységekben 
különleges vártörténeti kiállítás várja a látogatókat. Itt is 
idegenvezetéssel jártuk át a várkastélyt. A várkastélyban 
látottak kárpótolták az elmaradt Dégi kastélyt is.

A várkastélyban szállás lehetőség is van. A pihenésre 
és kikapcsolódásra vágyó vendégeket az emeleten kö-
zépkori hangulatban berendezett szobák várják.

Ezután egy rövid sétával elmentünk a főtéren találha-
tó „Nagyvendéglő” nevet viselő barokk kori épülethez, 
melyben két magyar költő is megfordult 1841. július 
31-én, mint vándorszínész érkezett ide Petőfi Sándor. A 
másik Illés Gyula, aki több szállal is kötődött Ozorához. 
Alkotó éveinek jelentős színhelye volt. Petőfi itt jártát 
emléktábla jelzi. Illyés Gyulára pedig egy kiállítással em-
lékeznek meg a helyiek.

Ezután már hazafelé indultunk, de utunkat Vásáros-
dombón a Csendes Pihenő étteremnél megszakítottuk. 
Egy finom vacsorával koronáztuk meg a napot.

Ezen a szép őszi napon ismét megismertük hazánk 
egy részét a szomszéd megyében, mely sok-sok felejthe-
tetlen élménnyel és ismerettel gazdagította tagjainkat. 

Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub
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h i t é l e t
Baptista Isten tiszteleti 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
– December 10. Vasárnap 11.00
– December 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (12. 02.)

Vasárnap (12. 03.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (12. 09.)

Vasárnap (12. 10.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (12. 16.)

Vasárnap (12. 17.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (12. 23.)

Vasárnap (12. 24.) A karácsonyi szentmisék és igeliturgiák rendje 
a templomokban kerülnek kihirdetésre!Szombat (12. 30.)

Vasárnap (12. 31.)

Decemberi miserend

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok! Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt felújí-
tására. A Mecsek Takaréknál vezetett számlán jelenleg 115.000 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!

Kolping hírek
A Pécs-Somogyi Kolping Család 2017.december 12-én (ked-
den) a 15 órakor kezdődő szentmisével tartja karácsonyi ün-
nepségét a Kolping Házban. Szeretettel várjuk tagjainkat!

Vezetőség

Kedves hirdi szép korúak (70 év felettiek)!
A novemberi  SHV. számban írt cikkemet az alábbi örömteli 
soraimmal egészíteném ki.

Az újságot olvasva az első felajánlás a Hird-i Panni boltból 
érkezett Wingert Józsefné Pannikától:

1 doboz /kb.80db/ csokoládé, valamint a csomagoláshoz 
szükséges tasakok.

Majd november 11-én telefonon hívott Huba Csaba képvise-
lőnk, hogy nem a PMJV-tól, de sikerült forrást szerezni a kará-
csonyi ünnepségek megtartására.

A pénzügyi forrás a Vasas-i Szent Borbála Egyesület EFOP 
pályázat keretéből tudják finanszírozni, így a karácsonyi ün-
nepségen megjelentek részére nagyobb ajándékot tudunk adni.

Ezúton mondunk köszönetet, Winger Józsefnének,  Ruzsicsics 
Ferencnek és nejének, Líviának, Huba Csaba képviselőnknek, 
hogy támogatásukkal az idősek karácsonyán megjelenő vendé-
geket, ajándék valamint a megvendégelést a korábbi évekhez 
hasonlóan tudjuk megtartani. 
Köszönettel: Heiszler Istvánné egyesület elnöke és a tagok nevében. 

h i t é l e t



 2017. december További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

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

Karácsonykor szívesen állunk a betlehe-
mi jászol elé.

Minden egészséges ember örvende-
zik egy kisgyermek világra jöttének. Mi-
lyen öröm azt látni, amikor belenézünk 
egy újszülött szemébe, és ő visszamoso-
lyog ránk.

Jézus is ezt teszi a betlehemi jászolban. 
Amikor szemügyre veszi látogatóit: gyermekeket, fel-

nőtteket, öregeket, minket, vajon mit gondol? Mit vár, és 
mit kér tőlünk?

A karácsonyi örömhír birtokában nem nehéz vála-
szolni ezekre a kérdésekre.

Gondoljuk meg, egy csecsemő puszta léte, ránk szoruló 
tehetetlensége bizalmat sugároz. A kisded semmit sem te-
het magáért, esetleg sírásával adja jelét, hogy segítségre szo-
rul. A gyermek törékeny gyermeki léte ki van szolgáltatva 
mások gondozó szeretetének.

Mi karácsony üzenete? Isten rábízza magát az ember-
re, mert bízik benne!

Jézus életének két csúcspontja: a jászol és a kereszt, 
ahol lemondott hatalmáról és kiszolgáltatta magát ne-
künk.

A jászolban fekvő kisded felnéz az emberre, ránk néz, 
és ez a felnézés tele van bizalommal. 

Tudjuk, ez a bizalom nem talált és nem talál mindig 
visszhangra. Jézus mégsem változtat magatartásán. Va-
jon miért? Mert minden kudarc ellenére bízik az ember-
ben.

A kisded, mint minden gyermek, látszólag üres kézzel 
jött a földre. Ennek ellenére Ő a föld legnagyobb adako-
zója. Születésével értelmet adott az emberi életnek. Ha 
az Isten Fiának érdemes volt emberként a földre jönnie, 
akkor az emberi élet nem lehet értelmetlen!

Sok ember felteszi a kérdést: Mi az értelme az életem-
nek?

Ezeket a kérdéseket nem lehet félre tenni, elmenni 
mellettük, mert olyan értelmes lény, aki nem tud mit 
kezdeni önmagával, elviselhetetlen unalomra van ítélve. 
Jézus nem unatkozott a földön, nem siránkozott! Gyen-
ge és fájdalmas pillanataiban az Atyához imádkozott, és 
tudta mit kell tenni! Volt bőséges tennivalója!

Azoknak, akik Jézus követésére vállalkoznak, bőven 
van, és lesz tennivalójuk!

Minden emberi életnek szeretetből kell megszületnie. 
Szomorú sors vár arra, akit szeretet nélkül, kényszeredet-
ten vagy elutasítva fogadnak.

Jézust az Atya szeretete küldte közénk a földre! Ennek 
az isteni szeretnek az elfogadása és befogadása a felada-
tunk. Ezt a szeretetet megélni, továbbadni- ez minden 
keresztény ember kötelessége!

Azt írja az evangelista: Mária pólyába takarta és jászol-
ba fektette a gyermekét 

Ez a mi feladatunk is. Szívünkben Máriával és a kisded 
Jézussal, a szeretet pólyájába, a béke jászolába fektetni a 
ránk bízott világot, a családunkat, a körülöttünk élőket, 
mindenkit, aki ránk emeli tekintetét!

Ezt kívánom, és ezekkel a gondolatokkal kívánok 
gyümölcsöző adventet, és kegyelmekben gazdag, áldott, 
szent karácsonyt!

Kövesi Ferenc
esperes-plébános

Karácsony elé….
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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:

Két mesekönyv
AZ ERDŐ ÍZE – Másodkiadás 
A 2011-ben megjelent mesém másod-
kiadási jogát megvásárolta a Soproni 
Erdészeti Egyetem könyvkiadója, az 
ERFARET. Az aktuális mesetémát (med-
vehagyma, szarvasgomba, gyógynövé-
nyek…) a valóságban is bemutatják fo-
tóval, ismeretterjesztő leírással. 

Menetközben aztán úgy alakult, hogy 
a kis könyvkiadó megszűnt, a kinyom-
tatott anyag pedig elég kalandos úton 
hozzám került.

Szórványos könyvárusításaim azt bi-
zonyították, hogy Borostyán apó, Har-
matcsepp, Agyas Agyari, Korc és Morc 
jóvoltából AZ ERDŐ ÍZE a legjobban 

eladható mesém. Gondolom – a környe-
zettudatos kiegészítésekkel –, ez a tény a 
jövőben csak fokozódik. 

MOCSOLÁDIA
Alsómocsolád polgármestere mindenre 
elszántan vetette bele magát a telepü-
lés elmesésítésébe. A program szakmai 
vezetőjének megnyerte dr. Boldizsár 
Ildikót, a népmesék nagyasszonyát. Az 
én tisztem a település meséjének meg-
írása lett. Az elkészült műre Radnai Éva 
korrektor azt mondta, hogy: „a meséid 
közül eddig ez a legjobb”. Ildikó szavai 
sem elhanyagolhatóak: „szerintem zse-
niális, ahogy belefonod a falu történetét 
a szövegbe”. Mesterem, dr. Pesti János 
kritikája nagy töltetett adott, bár, Jani 
bátyám azt nem dicséretnek szánta: „ne 
haragudj Levikém, de ezzel a grimmi ro-
mantikával nem tudok mit kezdeni”.

A mese alapját a TŰZ és a VÍZ ellen-
téte adja. Mocsolád életében a lángocs-
kák a biztonságot, a meleget jelentették, 
noha, egy korabeli tűzvészben csaknem 

elpusztult a település. A falu legjelentő-
sebb természeti kincsét a tavak adják, 
noha, a lakóknak szinte minden évben 
meg kell küzdeniük az árvízzel. 

A főbb szereplőnek a TŰZ/VÍZ min-
tájára adtam egy pozitív és egy negatív 
tulajdonságot. Így kapott helyet a törté-
netben a jószívű király, aki ellenben te-
hetetlen a birodalmat jelentő veszéllyel 
szemben; a csodaszép hercegkisasszony, 
akinek azonban a fél arca csúf; a kiska-
nász, aki a disznóőrzéstől égész a trónig 
viszi; a hegyháti betyár, akik haramia 
létére segít megmenteni a birodalmat; s 
persze a sárkány, aki, amilyen gyönyörű, 
olyan gonosz. A történetet nem zártam 
le, mivel a mese folytatásának alapötlete 
már menet közben megszületett.

Császár Levente (30/420-4629)

Mindkét könyv karácsonyra jelenik 
meg, áruk 3.000 Ft. 
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Sporthírek

életmód rovAt

Ünnepre hangoló
Jön a karácsony. Az évnek az az idősza-
ka, amikor fokozottabban figyelünk egy-
másra. Szeretnénk örömet okozni. Kicsit 
a másik kedvébe járni.

Mert adni jó. Adni nagyon jó, pláne ha 
azt is látjuk, az ajándék valóban célba ért. 
Az ajándékozónak is boldogság, ha azt 
látja sikerült mosolyt csalni az ajándéko-
zott arcára. Így aztán mindenki jól jár…
De ajándékot kifundálni, sokszor nem 
egyszerű feladat.

És azt gondolom (igen, ezt nagyon 
remélem is!), hogy miből lesz a „megle-
petés”, ajándék, az nem „pénz-kérdés”, 
csupán. Inkább a figyelem kérdése. 

Előfordulhat, van a környezetünkben 
olyan, akinek szeretnénk adni valamit. 
De nem ismerjünk jól, és talán lehetőség 
sincs annyira megfigyelni őt.

Szeretnék segítséget adni néhány aján-
dék ötlettel, ami talán kicsit más, mint a 
szokásos nyakkendő-konyakmeggy-sál-pi-
pe re csomag kombó.

Ajándékozzunk házi készítésű kekszeket.
Itt ez a jó recept egy egészséges zab-

pelyhes változat, elég 20-25 db-hoz.

Zabpelyhes keksz
Hozzávalók:
2 tojás, 8 dkg eritritol, 12 dkg puha vaj,
10 dkg kókuszliszt, 1 evőkanál sütőpor,
2 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 10 dkg 
zabpehely, 5 dkg apróra vágott dió, 5 dkg 
darált dió

Elkészítése: 
A cukorral és a puha vajjal kikeverjük a 
tojásokat.

A száraz hozzávalókat is egy másik 
tálban szépen összedolgozzuk: vagyis a 
kókuszlisztet a sütőporral, a kakaóporral 
és a zabpehellyel.

Végül  hozzáadjuk az apróra vágott és 
a darált diót is. 

Ehhez a diós-lisztes keverékhez hozzá-
adjuk a tojásos masszát, és összekeverjük. 

1 órára hűtőbe tesszük.  Sütőpapírral 
kibélelünk egy tepsit, A sütőt előmelegít-
jük 180 fokra. A masszából diónyi gombó-
cokat formázunk, szépen tenyérrel, vagy 
ha van keksznyomónk  enyhén ellapítjuk. 

10-12 percig sütjük, majd a tepsin 
hagyjuk kihűlni.

Díszes papírba csomagolva…kedves 
ajándék…

És még egészséges is! 

A másik ötlethez egy szép átlátszó csatos 
üvegre lesz szükség, de megoldható egy 
kiürült régebbi mézes/lekváros befőttes-
üveggel is.

Ez a „Csináld magad süti”. Egy üvegbe 
rétegezzük a hozzávalókat. Majd a recep-
tet is mellékeljük a részletes útmutatással 
az ajándékhoz.

Hozzávalók:
1 bögre kókuszliszt/bármilyenliszt  

(kb. 250 ml)
1 teáskanál sütőpor
8 dkg cukrozatlan kakaópor (1/3 bögre)
12,5 dkg eritritol/cukor (1/2 bögre)
12,5 dkg barna cukor (1/2 bögre)

12,5 dkg aszalt gyümölcsök (1/2 bögre)
12,5 dkg csokoládé (1/2 bögre)
Jótanács:
A lisztbe keverjük bele a sütőport. Tetszés 
szerint adagoljuk a hozzávalókat, viszont 
jó figyelni, a színek és a sűrűségek keve-
redésére. Inkább alulra ajánlom a lisztet, 
aztán a kakaót. Rá szórhatjuk a fehér 
majd a barna cukrokat. A tetejére mehet 
a gyümölcs és a csoki. Mutatós, és szép!

És ha lezártuk az üveget díszítsük szép 
szalaggal, és ne felejtsük rá tenni a követ-
kező cetlit:

„Keverj el fél bögre (12 dkg) olvasztott 
vajat két tojással, add hozzá a sütikeveréket. 
Sütőben 190 fokon 15-20 perc alatt kekszet 
süthetsz belőle. De egyben is megsütheted, 
úgy tűpróbáig legyen bent. Jó étvágyat!”

Harmadik ajándékötlethez egy képkeret-
re lesz szükség:

és egy doboz filteres-teára…az is jó, ha 
sikerül olyat venni, amiben több ízesítésű 
tea van.

Ez lesz a „tea-újragondolva”…
A teafilterekből (a tea maradjon ben-

ne!) készítsünk montázst, fantázia szár-
nyaljon…nincs rossz megoldás! Ezt rak-
juk a kép helyére… Mehet rá a képzáró/
képvédő üveg, vagy műanyag. Akár ce-
lofánba, akár díszes papírba csomagolva 
kedves ajándék lehet…

Remélem, egy-két ötletindítót sikerült 
adni…Jókedvű ünnepvárást, izgatott ké-
szülődést kívánok mindenkinek!  

L.Dobai Johanna

Futás
November 25-26- án rendezték a Balaton-
nál az idei évadzáró hosszú távú országos 
amatőr versenyt, ahol természetesen a 
vasasiak is képviseltették magukat, nem 
is akárhogyan. Schneider Pál 1.44-es idő-
vel korosztálya III helyét elérve állhatott 
a dobogóra. Papp Ferenc Borbás Adrival 
párban mind a két nap futottak egy-egy 21 
km-es távot, szombaton 1.32.43. alatt, va-
sárnap, kicsit fáradtabban „csak” 1.36. lett 
a vége. Ezen a napon  Adri végig is futotta 
a félmaratont, az ő eredménye1.36.50.

Fantasztikus teljesítmény, az akarat-
erő, és a kitartás diadala! 

Taar Ilona

vívás
A párpajtőrözők világku-
pa sorozatának legutóbbi, 
olaszországi fordulóján a 
vasasi Berta Dániel szen-
zációs eredményt ért el. A 
közel háromszáz fős me-
zőnyben, ahol ott voltak 

a világ legjobbjai, ezüst-
érmet szerzett. A londoni, 
majd a riói olimpiai baj-
nokot, és a jelenlegi világ-
bajnokot legyőzve jutott a 
döntőbe, ahol éppen egy 
másik magyartól, Rédli 
Andrástól kapott csak ki. 
Csak így tovább!

Taar Ilona

Judo hír
Novemberben győrben rendezték a 
serdülő és junior országos bajnoksá-
got,  melyen Rácz Bálint a serdülők 
versenyét megnyerte. Gratulálunk az 
új országos bajnoknak!    Taar Ilona
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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: 1500 

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 Tüzelő lerakat ajánlata
Akác és vegyes kemény tüzifa

méterben, darabolva,
hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63. 06-30/186-0922

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre na-

gyon jó,  tisztítja a légutakat,
tüdőtisztító hatású.

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

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


