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Minden kedves Olvasónknak egészségben, szeretetben, békességben 
és eredményekben  gazdag, boldog új esztendőt kívánunk.

SHV szerkesztőség csapata

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” januári programjai
Berze Darts Klub: Verseny: január 27. 16 óra /Berze/
Életmód váltó klub: január 17. 17.00 /Kossuth/ 
Baba-mama klub: Ringató január 19. 10.00 /Berze/
 Mocorgó január 11. 10:40 /Berze/

Kattanj rá Nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
 minden csütörtök 17.30 /Kossuth/ 
Történelem klub: január 17. 17.30 témája: A konzervatív 
 reformer: Gróf Zichy Nándor és a Kat.  
 Néppárt /Kistamás Gyula Könyvtár/

Egységben az erő
2017 novemberében KoBeKo csapata, csatlakozott a cipődoboz ak-
cióhoz. Azzal az indokkal, hogy a rendezvényeinkre rendszeresen 
járó gyermekeknek és családjaiknak szebbé tegyük a karácsonyt. 
Nem is gondoltuk, hogy a helyi közösség tagjait ez mennyire meg-
mozgatja. Közel 80 dobozt sikerült kiosztanunk. Köszönjük ado-
mányaikat a családok és gyermekek nevében is, remélve ez csak 
a kezdet és jövőre még több gyermek szemében láthatjuk azt az 
örömöt, ami az ajándékozással tapasztalhattunk.

Ezúton szeretnénk megköszönni az adventi műsor keretein belül 
kiosztott mikuláscsomagokhoz is a sok adományt, amit szintén he-
lyi lakosoknak köszönhetünk.

KoBeKo Csapata  
Csémi Hajnalka

Berze Darts Klub
December hónapban is sokan ellátogattak a Berze Nagy János Mű-
velődési Házba. Köszönöm az éves részvételt a megjelenő feleknek! 
A darts szövetségbe való belépés még döntés alatt, a papírok be-
vannak adva. Következő amatőr versenyünkről érdeklődni a Berze 
Nagy János Művelődési házban edzésnapokon! Minden csatlako-
zót szívesen látunk és persze a hétköznapokban is a gyakorlásokra! 
Hétfő, Kedd, Szerda, 16 óra!

Klubvezető: Hering Gyula

Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken
Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838, www.kobeko.hu, Facebook/kobeko
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Háziorvos váltás Vasason

Talán egyetérthetünk abban, hogy nem lehet könnyű az 
orvosi pálya.

Már a gimnáziumban, aztán az egyetemi évek alatt 
hatalmas mennyiségű tananyagot kell elsajátítani, ösz-
szefüggéseket megérteni az orvosi diploma megszer-
zéséhez. Majd jönnek a rezidens évek, a szakvizsgák és 
ha ezeket az akadályokat mind-mind sikerül leküzdeni, 
csak ezután tud egy fiatal orvos gyakorlatot szerezni, fe-
lelősen hivatást gyakorolni. Ez rengeteg akaratot, lemon-
dást, elkötelezettséget és fegyelmet követel meg a fiatal 
kezdő orvostól. 

Már fiatalon kell szembesülnie az orvostanhallgató-
nak, a kezdő orvosnak a halál feloldhatatlan probléma-
körével.  Mindezt abban az életkorban kell felvállalni, 
amikor a fiatalok családot alapítanak. Az élethosszig tar-
tó tanulás az orvosi pálya gyakorlásának elengedhetetlen 
követelménye.

Nagy öröm lehet egy orvos számára, mikor elesetten, 
fájdalmaktól meggyötörve jelenik meg nála egy beteg és 
az orvosi kezelés eredményeként meggyógyul. De azzal 
az érzéssel is meg kell küzdenie egy orvosnak, ha a gyó-
gyítási folyamat nem vezet eredményre. A beteg állapota 
nem javul – mert hogy az orvos sem mindenható – és 
súlyos esetben még a betegét is elveszítheti. Talán az 
ilyen helyzetek feldolgozása lehet a legnehezebb az or-
vosi hivatásban.

Ezt a szép, ám de nem könnyű hivatást választotta Dr. 
Csontos Márta háziorvosunk is, mikor a 1971-ben a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi 
karára felvételt nyert. Tanulmányait elvégezve Hajdúszo-
boszlón körzeti orvosként tevékenykedett. Családjával 
gondoltak egy nagyot és az alföldet a Mecsek hegyes-
dombos vidékére cserélve Vasasra költöztek. Márta 1993 
szeptemberétől – Kummer Laci bácsit váltva – Vasas 
háziorvosa lett. Mi vasasiak csak reménykedtünk, hogy 

Kummer doktor úrhoz hasonlóan ismét hosszú távra 
lesz egy olyan háziorvosunk, aki empátiával, szeretettel, 
megértéssel, határozottsággal végzi a gyógyító munkát. 
Aki nem csak a beteg testek gyógyítását végzi, hanem az 
elesett emberek  lelkét is ápolja. Ma már biztosan tudjuk, 
hogy 24 évvel ezelőtt egy ilyen doktornő kezdte meg a 
rendelését a vasasi orvosi rendelőben. Kedves, mosoly-
gós, segítőkész személyisége, fegyelmezett jelleme miatt 
megszerették a vasasiak. Hozzá mindenki bizalommal 
fordulhatott még azokban a nehéz időszakokban is, ami-
kor az élet súlyos megpróbáltatások elé állította. 

Dr. Csontos Márta december 31-vel nyugdíjba vo-
nul. Talán az elkövetkezendő időben több idő fog jutni 
a családjára, az unokáikra, a barátokra, a hosszúhetényi 
otthonuk szépítésére, olvasásra, zongorázásra és a pihe-
nésre.

A nyugdíjazás nem csak a doktornőt, az assziszten-
sét Ébertnét Nórit is érinti. Nóri még korábban kapcso-
lódott be a vasasi betegek gyógyításába. Még Kummer 
doktor úr asszisztenseként 1988 februárjától látta el ezt 
a beosztást. Az orvos munkáját nagyban megkönnyí-
ti, ha mellette egy felkészült, segítőkész, helyismerettel 
rendelkező asszisztens dolgozik. Nórit ilyen munkaerő-
nek ismertük meg. Ő is most már több időt tud szánni a 
családjára, az unokáira, az olvasásra és a keresztszemes 
hímzésre.

A magam és a vasasi lakosság nevében mindkettőjük-
nek szeretném megköszönni a több évtizedes gyógyí-
tó, egészségmegőrző munkájukat. Egészségben elöltött, 
nyugalmas ámde aktív és derűs nyugdíjas éveket kívá-
nunk.

2018 január 1-től új háziorvos kezdi meg rendelését a 
vasasi rendelőben. A pécsi származású, eddig Budapes-
ten praktizáló Dr. Oszoli Dániel pályázta meg a házior-
vosi állást. A fiatal, családos orvos munkáját továbbra is 
Jazbinsek Lászlóné Marika fogja segíteni. Nagy segítség 
lesz a doktor úr számára, hogy Marika már 34 éve kivá-
lóan végzi ezt a felelősségteljes munkát, nagy tapaszta-
lattal és helyismerettel rendelkezi, ismeri a helyi lakosság 
minden gondját-baját. 

Tudjuk, hogy az országban kevés a háziorvos, emiatt 
sokszor gondot jelent a nyugdíjba vonuló háziorvosok 
pótlása. Úgy tűnik Vasasnak nagy szerencséje van, mert 
ismét hosszútávra biztosítottnak látszik a háziorvosi el-
látás a településrészen. Ismét reménykedünk, hogy Dr. 
Kummer László és Dr. Csontos Márta nyomdokain ha-
ladva egy jó háziorvost kapunk.

Szeretettel várjuk.
Huba Csaba
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ADVENT 2017
Klubunk életében minden évben hasonlóan telik az Advent, 
de minden évben történik valami olyan amit érdemes meg-
osztani az olvasókkal.

Az énekkar már novemberben elkezdett próbálni az ünne-
pi eseményekre. 
December 3. Adventi hangverseny a Református templom-
ban. A karácsonyi énekek mellett Vargáné Angéla olvasta fel 
Túrmezei Erzsébet a „Nagy kívánság” c. novelláját. A hangver-
seny vége felé Zóka Benjamin szerény ajándékkal lepte meg az 
énekkart és főleg annak vezetőjét, Szondiné Piroskát. Az aján-
dék egy könyv „Halleluja” Evangéliumi énekek gyűjteménye.  
Egy kis idézet a dedikációból. „Nagyon köszönjük, hogy éne-
keseik, valamennyi rendezvényeinkre mindig színvonalasan 

felkészülnek. Közösségünk és a Hirdi faluközösségnek is fényt, 
derűt és lelki tartást adva ezzel.” Biztos, hogy ez a gyűjtemény 
sokat fog adni a jövőbeli eseményekre való felkészülésünkhöz. 
Befejezésül közösen elénekeltük a világ legismertebb karácso-
nyi énekét a Csende éjt, orgona kísérettel.
December 8. Idősek karácsonya a faluházban. Kicsit nehézke-
sen valósult meg az idei ünnepség, de a november SHV-ban 
megjelent cikk után olyan fordulat következett, hogy méltó 
módon sikerült a 15-ik idősek karácsonyát megrendezni. A 
decemberi SHV-ban leírtak szerint jöttek a felajánlások. Itt is 
újból hálás köszönet, Wingerné Pannikának, Huba Csaba kép-
viselőnknek, Ruzsicsics Ferencnek és nejének Liviának a segítő 
hozzáállását, és nem utolsó sorban egyesületünk tagjainak a 
támogatását.  Bebizonyosodott, hogy az összefogás, a jó akarat 
és szeretetet ereje mindenre képes és egy gyönyörű délutánt 
sikerült ajándékoznia a község 70 év feletti lakóinak.

Az ünnepségen egyesületünk vezetője köszöntötte a ven-
dégeket, majd Huba Csaba az önkormányzat képviselője is el-
mondta gondolatait és egy Ady verssel köszöntötte a jelenlévő-
ket. A Hirdi óvodások kedves kis műsora után tőlük is kaptak 
ajándékot a falu szép korú lakói. Az ovo nénik segítségével /
keményítő és szódabikarbóna felhasználásával készült gyurmá-
ból/ karácsonyfadíszeket készítettek és ajándékoztak. Nagyon 
kedves gesztus volt részükről, mindenki örült neki. Ezután az 
énekkar karácsonyi műsora hangzott el és végül közösen eléne-
keltük a „Nyugdíjas dalt”. Ezután következett a megvendégelés 
sok-sok sütemény, kalács, tea, üdítők, majd a jóízű, beszélgeté-
sek azok között akik ritkábban találkoznak. Hiszen egyre nehe-
zebben mozdulunk ki mondták a résztvevők. A beszélgetések 
közben még valami kiderült, amire lépni kellett. Két klubtagunk 
férjének is születés napja volt. Megtudtuk, hogy Zóka Benjamin 
dec. 7-én Heiszler István pedig dec. 9-én ünnepli születés nap-

ját. Tudom, hogy a férfiaknál nem tilos a kort emlegetni, de 
gondolom annyit is elég elárulni, hogy ők is meg voltak hívva az 
Idősek karácsonyára. Gyors megbeszélés az énekkarral és máris 
készen álltunk a köszöntéssel. Először a „Boldog születésnapot, 
majd a „Néked szól, ez a dal szívünk téged ünnepel ma” kezdetű 
dalokat énekeltük el a meglepődött fiúknak, akik meghatódva, 
könnyes szemmel hallgatták a köszöntést. 
December 10. Adventi hangverseny a Katolikus templom-
ban. Itt Angéla mellett még Vincéné Borika is mondott verset.
December 12. Az utolsó klubnap: Szépen megterített aszta-
lok, karácsonyi díszek és gyertyák fogadtak minket és min-
denki kapott egy kis ajándékot. Utána felelevenítettük a 2017-
es év történéseit, merre jártunk és mit csináltunk. A teljesség 
igénye nélkül említek párat:

Február : Nagypall Fánk sütő verseny mi is neveztünk
Április: Nagypall Húsvéti kézműves foglakozás, húsvéti dí-

szek, tojásfestés, húsvéti mézeskalács díszek készítése
Június: Pécsvárad Senior találkozó, melyen énekkarunk 

„Életutunk” című dalok, énekek műsorát adta elő nagy sikerrel.
Június: Nagypall pogácsa fesztivál és falunap, minden ta-

gunk hivatalos volt a 2 napos rendezvényre. Tagjaink közül is 
sokan részt vettek a pogácsasütő versenyben.

Augusztus: Halászlé parti a faluházban vendégek voltak Grácz 
Erika polgármester asszony férjével és a két Nagypalli egyesület 
tagjai, akikkel évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk.

Október 15. Harangszentelés a Református templomban, 
ahol énekkarunk is szerepelt, és persze a kirándulások: 1 na-
pos Hercegszántói Mária kegyhely zarándokút, Baja. Május 3 
napos kirándulás Orosháza, Gyopárosfürdő stb. Ősszel 1 na-
pos felejthetetlen vár és várkastély túránk Simontornya, Dég, 
Ozora. Ezeket végig nézve sok szép közös programunk volt. 
Ezekből is látszik, hogy jól érezzük magunkat a közösségben.

Megbeszéltük azt is, hogy a jövőben tovább folytatjuk a 
klubéletet és több közös összejövetelt, ahol az óvódástól a 
nyugdíjasokig együtt lehetünk.

/Itt jegyeznénk meg, hogy a „PÉCSMA” újságban megje-
lent Hird, Pécs keleti kapuja írással ellentétben, egyesületünk 
tagjai felháborodásával mi nem csak énekelgetünk, hanem 
megpróbáltunk és igyekszünk is tenni, hogy Hirden is történ-
jen időnként valami/

Befejezésül Boldog és Békés 2018-as esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónak és településeink lakóinak.

A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai
a magam nevében  Békefi Ernőné
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Újabb sikeres évet tudunk a hátunk mögött!
2017.12.22-én lezártuk az évet 

Egyesületünk Elnökasszonya itt jutalmazta a legszebb mo-
solyú és legszebben menetelő leányzót, a mosoly díjat idén 
Táborszky Lilien, míg utóbbit pedig Márk Szabina nyerte el.  

2017-es évben a már megszokott versenyszezonunkat 
megduplázhattuk, hisz jártunk Szolnokon, Siófokon, Pécsett 
és Budapesten! Eredményeinket tekintve is erős évet zárhat-
tunk, hisz a fejlődés látható, mivel összesen 30 nevezett ko-
reográfiából összesen 26 dobogós helyet értek el a lányok. A 
maradék 4 koreográfiával pedig csak épp, hogy lecsúsztunk a 
dobogóról. 

Sok élménnyel gazdagodtunk az elmúlt év során, melyekre 
mindig szívesen gondolunk vissza. Számos helyen csaltunk 
mosolyt a nézők arcára műsorunkkal. Eszközeink és formaru-
háink gyarapodnak. Nyáron táboroztunk Balatonon, voltunk 
twirling továbbképzésen, fesztiváloztunk a Bányász Fúvósze-
nekarral, majd az év vége felé jótékonysági bált tartottunk.

Jótékonysági bálunkon tombolát hirdettünk, melyre össze-
sen több, mint 40 felajánlás érkezett, ezúton köszönjük a helyi 
és más civilek, magánszemélyek adományait! A bál megnyi-
tót ismét a helyi fiatalok kezdték Lobodáné Somlai Erika néni 
vezetésével, majd Pécs Város Mazsorett Együttesének tánca 
követte, ezután a felnőtt nagylányaink táncoltak. Szuper estét 
töltöttünk együtt, fiataloktól egészen a nyugdíjasokig.

A 2018-as évet épp ezért ismét egy jótékonysági bállal 
kezdjük. Sok szeretettel várunk mindenkit Február 10-én a 
Kultúrotthonban 20:00-ától!

Én, mint Művészeti Vezető számos díjat kioszthatnék a lá-
nyok között, hisz mindenki saját magához képest is fejlődött, 
de e helyett inkább minden Pillangó, Napsugár, Kristály és 
Csillag csoportos kis-nagylánynak köszönöm a sok munkát, 

szuper kis csapatom van, 2018-ban folytatjuk  és ismét 
örömkönnyeket ejthetek értetek! 

A csoportokhoz csatlakozni folyamatosan van lehetőség!
Valamint ezúton ismét köszönjük állandó támogatóink tá-

mogatását:
Szent Borbála Egyesület, BelCat Bt., Lukács és Társa, Ikrausz 

Kft. (Krausz Feri bácsi)  Gradwohl család és nem utolsó sor-
ban Zámbó György iskolaigazgatónak és Berényi Zoltánnak, a 
KOBEKO munkatársainak.

Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!!!
Kelemen Csilla

Csillag Mazsorett Egyesület Művészeti Vezető

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
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

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
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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 decemberi hónap nagyon mozgalmas volt. Vol-

tunk kirándulni a Zsolnay Negyedben a „Labor-Interaktív 
Varázstér” ahol a gyerekek ki tudtak próbálni mindenféle ér-
dekes játékot. Az Adventre készülve készítettünk nagyon szép 

koszorúkat. Adományként a gyerekek kaptak a” cipős doboz 
akció keretein belül” ajándékokat. Nagy öröm volt számukra, 
amit ez úton is köszönünk a felajánlóknak. A Tea-Ház nevé-
ben Boldog Új Évet Kívánunk mindenkinek.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Baba- Mama klub: Minden héten, csütörtökön 10:00 órakor 
a Berze Nagy János Művelődési házban.
Ringató január 19.  10.00
Mocorgó január 11. 10:40
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Berze Darts Klub: December hónapban is sokan ellátogattak 
a Berze Nagy János Művelődési Házba. Minden csatlakozót 
szívesen látunk és persze a hétköznapokban is a gyakorlások-
ra! Hétfő, Kedd, Szerda, 16 óra!
Következő verseny január 27. 16.00
Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj rá Nagyi! A találkozások folyamán főként gyakorlati 
tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémákra, kér-
désekre. Foglalkozások továbbra is csütörtökönként 17:30-
19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk minden továb-
bi érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

• Történelem klub A decemberi előadáson nagy volt az érdek-
lődés, témánk Európa védőszentje: Szt. Benedek és a magyar 
bencések volt. December 14.-i előadás témája A konzervatív 
reformer: Gróf Zichy Nándor és a Kat. Néppárt. Helyszín: Kis-
tamás Gyula Könyvtár, január 17. 17.30
Előadó: Czeininger Tamás

 • Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül Életmódváltó 
klubunk. Továbbra is a téma a helyes táplálkozás, a tudatos 

vásárlás és a rendszeres sport bevezetése az életünkben. 
Újabb klubfoglalkozás január 17. 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

• Kertész klub: Jó hangulatban telt a Berze Művelődési Házban 
megrendezett adventi készülődésünk. A résztvevők készíthet-
tek adventi koszorút, ünnepi asztal és ajtódíszt is.
Szervező: Novák Gyöngyi

• Mestertár: A rossz idő ellenére sokan eljöttek és vettek részt 
a programon. Örömünkre egy új kitelepülő is csatlakozott a 
programhoz, aki finom kürtös kalácsaival várta az érdeklődő-
ket. A gyerekek szép énekkel várták a Mikulást, aki mindenki 
számára egy kis ajándékcsomaggal érkezett.

• Házi sütemények versenye: A programon süteményt sütők 
száma 11 fő volt, akik finomabbnál finomabb süteményekkel 
kápráztatták el a zsűrizőket. Édes és sós kategóriában lehetett 
indulni, a korosztály nem volt meghatározva. A zsűri a kö-
zönség volt, akik lelkesen kóstolták végig a süteményeket. 
Az eredményhirdetéskor a részvevők közül senki ne távozott 
üres kézzel. A nyertes Gálos Andrásné Kati lett. Későbbi visz-
szajelzések alapján várják a következő versenyt. 
Szervező: Novák Gyöngyi

A fenti programokról várjuk az észrevételeket 
érdeklődőket 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.

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

telefonszámokon és 
info@kobeko.huinfo@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 
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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
– Január 14. Vasárnap 11.00
– Január 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (01. 06.)

Vasárnap (01. 07.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (01. 13.)

Vasárnap (01. 14.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (01. 20.)

Vasárnap (01. 21.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (01. 27.)

Vasárnap (01. 28.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 03.)

Vasárnap (02. 04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Januári 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!

szeretnénk köszönetet 
mondani!

Mindenkinek, aki pénzadománnyal támogatta az 
Evangélikus templomot.

Az adakozás során 67000 Ft gyűlt össze, melyből 
a vizes blokk felújítására költöttünk 32000 Ft-ot. 

A templom lépcsője a következő feladat, a fenn-
maradó összeghez folytatjuk a gyűjtést, sajnos az 
önkormányzati támogatás csak az év utolsó napjai-
ban valósult meg.

 A gyülekezet tagjai az „építők” már kiöregedtek, 
elmentek, így kicsiny, vegyes vallású család próbálja 
fenntartani a közösséget. Fájdalommal gondolunk 
azokra, akik megvalósították ezt az épületet, 60 év 
eltelt, nem ezt a sorsot szánták templomuknak.   

Az istentiszteleteket egy fiatal házaspár jóvoltá-
ból hallgathatjuk, kéthetente vasárnaponként 11:00-
kor. Barbara és Patrik mindent megtesz a fennma-
radáshoz, szeretet teljes légkört kialakítva szervezi, 
rendezi a programjainkat.

Mindenkit szeretettel vár egy piciny hitközösség.
Még egyszer köszönjük a támogatást!

Evangélikus gyülekezet 

Karácsonyi adomány osztás 
a Karitasnál

A Karitas csoport szervezésében december 14-én  Vasason 50 tartós 
élelmiszer csomag kiosztására került sor. A lehetőségekhez mérten 
szerény adományainkkal igyekeztünk szebbé tenni a karácsonyi ün-
nepeket rászoruló embertársaink számára.

December 19-én a Gyárvárosi Plébánián Kövesi Ferenc atya szer-
vezésével és az Egyházközség közreműködésével 200 adag babgulyás, 
forró tea és téli ruházat osztásával próbáltunk némi melegséget, sze-
retetet vinni a környéken élő szegény sorsú emberek szívébe.

Köszönjük segítőink áldozatos munkáját, támogatóink nagylelkű 
adományait! 

Áldott, békés, boldog új évet kíván: A Gyárvárosi Plébánia Karitas csoportja

h i t é l e t



 2017. január További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

Ne várjatok vezetőkre
„Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az em-
bernek!” (Teréz Anya)

Hogy mi jár a fejemben? Egy esemény, amely számomra meg-
koronázta az évet. Egy olyan önzetlen, csodás összefogás, mely-
lyel néhányan fényesebbé tették az ünnepeket számukra teljesen 
ismeretlen embereknek. Idén decemberben már másodszorra 
tapasztalhattam meg, hogy az emberbaráti szeretet mire képes.

2017. december 23-án délután 3 órától a Ford S-Max club 
 Hungary (https://www.facebook.com/groups/ 469205236588681/
https://www.facebook.com/groups/151557785465160/) inter-
ne  tes csoport tagjai közül néhányan, egy nagyszabású gyűjtést 
kö vetően, adományosztást tartottak Pécs-Vasason a környék rá-
szoruló családjai javára a vasasi ovi kultúrtermében. A családok 
kiválasztására és az esemény koordinálására engem kértek fel, 
én pedig az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Meszesi Egységének együttműködését kértem, amiért ezúton is 
szeretném köszönetemet kifejezni a kollégáknak.

Hatalmas mennyiségű gyermek- és felnőtt ruha, játék, bébi fel-
szerelés, tisztítószer, élelmiszer, édesség került kiosztásra. 40-45 csa-
lád kb. 150 tagja kapott nagyobb mennyiségű élelmiszert, 3-4 liter-
nyi tisztító szert, akár több szatyornyi kiváló minőségű ruhaneműt és 
gyermekjátékokat, a családtagok számától függően.

Az adományok kiosztását a csoport néhány tagja, az ország 
számos távoli pontjáról érkezve segítette.

A csoport tagjai mind magánszemélyek, akik egyikük, Busi 
Lajos Gábor (Nicolay Dimitry) ötletének nyomán kezdtek gyűj-
tésbe ismerőseik körében, majd az összegyűlt adományokat 
saját költségükön, az ünnepekre való készülődés közepette, sok 
kilométerről elszállították hozzánk.

Az összegyűlt holmik kipakolása után döbbentünk rá, va-
lójában mekkora mennyiségű adományról van szó. Nagyon jó 
érzés volt mindannyiunk számára, hogy ennek köszönhetően, 
igazán szép nagy csomagokat vihettek haza tőlünk. Gyerekek és 
felnőttek is örvendezhettek az ajándékok láttán. Mindannyiunk 

szívét-lelkét megmelengették a csillogó szemek, örömteli, hálás 
mosolyok, amiket kaptunk.

Talán mindent elmond a szervezők érzéseiről, hogy egyikük 
ezt írta nekem, miután megköszöntem az önzetlen, hihetetlenül 
nagylelkű segítséget: „Kellemes ünnepeket mindenkinek! Ági, 
mi köszönjük, úgy érzem, valahogy mégis többel jöttem haza, 
mint amivel mentem!”

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a 
karácsonyi csodában részt vállalt, hogy ilyen sok ember ünnepét 
tették szebbé és gazdagabbá, gondtalanabbá emberségükkel, em-
pátiájukkal és tenni akarásukkal. Úgy hiszem, míg élnek olyanok 
köztünk, akik számára a karácsony nem pusztán a lakomáról, 
költekezésről, egymás lepipálásáról szól, hanem annak öröméről 
is, mikor úgy adhatnak másoknak, hogy semmit nem várnak cse-
rébe érte, még jogosan élhet bennünk az emberiségbe vetett hit.

Filó Attila-nak köszönöm, hogy ránk gondolt a szervezés so-
rán, mint célcsoportra.

Viktor Nagy-nak köszönöm, hogy az utolsó pillanatban is 
tiszta fejjel gondolkodott a felmerülő akadályokon.

Szeretném megköszönni a vasasi Óvoda vezetőségének, hogy 
az eseményhez a helyszínt biztosították!

A visszamaradt ruhaneműt a Caritas komlói szervezetének segít-
ségével további rászoruló gyermekek és felnőttek részére juttatjuk el.

Kívánok mindenkinek békés, örömökben és sikerekben gaz-
dag, gondtalan új esztendőt!

A Somogyi Bányász SE asztalitenisz hírei
A 2017/18 ősz „B” csoport Somogyi Bányász SE eredményei

Somogyi Bányász SE–Drávaszabolcs csapat 9-1
Harkányfürdő SE II.–Somogyi Bányász SE 7-5
Somogyi Bányász SE–Istenkúti SE 10-0
Somogyi Bányász SE– Pécsbánya SC I. 7-3
Somogyi Bányász SE–Pécs Holding 9-1
Somogyi Bányász SE– TÜKE SE VI. 7-3
Kozármisleny II.–Somogyi Bányász SE 5-7

Az első fordulót, a Somogyi Bányász SE, csoport győztesként 
zárta. A csapat tagjai balról jobbra, Bocz József, Vókó Tamás, 
Pap György, László János, Danis Imre, és Baumann Rudolf. 

*
Idén december végén ismét megszervezte a Kozármislenyi 
Asztalitenisz Klub az évadzáró Misleny Kupát a kozármislenyi 
sportcsarnokban, öt csapat részvételével. A versenyzők a 
városi másod osztálytól, a megyei első osztályig neveztek a 
kupán. A Somogyi Bányász SE idén is sikeresen szerepelt a 
Misleny Kupán. Az egyéni versenyben a második helyezést 
Bocz József, a párosban az első helyezést pedig a Papp Ká-
roly–Bocz József páros nyerte meg.

*
Továbbra is várjuk a pingpong szerelmeseit, a somogyi Ko-
dály Művelődési Házban, a kedden és pénteken 16–19 óráig 
tartó edzésekre.

Bocz József

Sporthírek
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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.: NMHH 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: 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

Felhívás
Értesítem kedves vendégeimet, hogy 

a cipész műhely 2018. januártól 
minden hétfőn 13-tól 17 óráig tart 
nyitva. Javítást továbbra is vállalok!

A javítandó lábbelik átvétele és kiadása 
ebben az időpontban történik. 

Telefon: 06-20-472-9766; Schneider Pál

MEGHÍVÓ !
2018 Kultúrházak éjjel-nappal

Vörös Ferencné (pécsibabi)
FESTMÉNY KIÁLLÍTÁSÁRA

Helye: KoBeKo
Művelődési Központ

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Ünnepélyes megnyitó:
2018. február 3-án 14:00 

órai kezdettel
a kiállítás ingyenesen megtekint-

hető: munkanapokon
Mindenkit Sok szeretettel várunk!

Januárban jelenik meg
Császár Levente

vasasi mesekönyve

TÜNDÉrÚT
címmel.

A könyv bemutatója
2017. február 3-án

a Kossuth Művelődési
Házban lesz.

Pontosabb információ
a kobeko.hu vagy

a  facebook oldalunkon.
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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!


