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Rövid élettörténet:
Vörös Ferencné (Pécsi Irén) művész-
néven: Pécsi Babi 1954–1976-ig laktam 
Vasas II.-n a Legény utcában. Itt jártam 
óvodába, iskolába. Itt mentem férjhez is a 
(Vasas I. Hivatalban). Férjemmel három 
gyermeket neveltünk. Nyolc unokával di-
csekedhetünk. Irodában dolgoztam min-
dig, utolsó munkahelyem a BM TÁKISZ 
volt.

Igazán szép életem volt, azt csinálhat-
tam s csinálom ma is, amiben jól érzem 
magam. Így került sor nyugdíjazásom 
után a rajzolásra, s egy évvel később a fes-
tésre (2009-ben 61 évesen).

2009-től a Pécsi Civil Közösségi Ház-
ban Nemerey Péter grafikus-rajztanár se-

gítségével sajátítottam el a rajztudomány 
technikáját. A festészetben is útmutatást 
adott. Azóta egyedül rajzolgatok-festege-
tek.

Minden technikát kipróbáltam: ceru-
za, szén, akvarell, akril, olaj, tus, pasztell.

A festészetem sok mindenről szól, szí-
nes a palettám. Tájképek, csendéletek, vi-
rágok, alakos képek, állatkák stb…
Kiállításaim:
•	 2010-ben egy csoportos kiállításon né-

hány képpel.
•	 2012-ben rendeztem az első önálló 

kiállítást – GARÁZSGALÉRIA – saját 
otthonomban. Itt jelen volt a tv és a Pé-
csi Rádió képviselője is.

•	 Évente egy otthoni kiállítás.

•	 Több pécsi rendezvényen állítottam ki 
képeimből.

•	 a 2017-es év hozta meg az áttörést, 5 
kiállításom volt.

Elismeréseim: 
Internetes festőcsoportokban mutatom 
meg alkotásaimat (a világ minden ré-
szén), ahonnan sok-sok oklevelet kap-
tam.
Pályázatokon nem vettem részt, zsűrizett 
képeim nincsenek.

Jövőbeni tervek:
Szeretnék még pár évig festegetni, nem-
csak saját örömömre, hanem a nagyobb 
közönség részére is.

MEGHÍVÓ!
Vörös Ferencné – Pécsi Babi – festménykiállítására

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

Helye: KoBeKo Művelődési Központ
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

A kiállítást megnyitja: Bartalovics Zoltán
Origo-Ház művészeti vezető

A kiállítás megtekinthető: 2018. 02. 03–2018. 02. 12-ig.
A megtekintés ingyenes: munkanapokon a KoBeKo Művelődési Központban 

8:00–16:00-ig. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

    Kossuth Művelődési Ház
14:00 Nyitóbeszédet mond Berényi Zoltán, 

a Vasasért Egyesület elnöke

Nagyterem:
14:30 Festménykiállítás (Vörös Ferencné)

A kiállítás fővédnöke: dr. Hoppál Péter
14:45 Somogy Kulturális és Környezetvédő Egyesület
15:30 Horváth István és Bocz József gitáros 

nosztalgiazenéje
17:00  Császár Levente irodalmi előadása
16:45 Csillag Mazsorett Egyesület
17:30 A Bányászszív Dalcsapat legújabb dalait adja elő

18:00 Táncház (Hoff man László)
20:30 Farsangi bál (Varga Kálmán)

Kisterem:
14:30 Origami
 Kiszebáb-, csuhébaba-készítés
 Kóstolda

Könyvtár:
16:00 Ringató László Virággal, Meselámpa

Helyszín: KoBeKo Művelődési Központ
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 

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

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

2018. február 3.
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Kedves Katolikus Testvérek!
Megkezdtük a 2018-as esztendőt, amelyhez sok kegyelmet, 
erőt, kitartást és örömteli napokat kívánok!

Szeretném megköszönni Önnek/Önöknek az elmúlt év 
minden támogatását, segítségnyújtását. Sok szép, kegyelmek-
ben gazdag programjaink voltak, melyek erősítették hitünket, 
erőt adtak a hétköznapokhoz, megélhettük a közösséghez tar-
tozás ajándékát. Reméljük, idén is bővelkedhetünk ezekben.

Külön köszönöm, hogy anyagilag, az egyházközségi hoz-
zájárulás megfizetésével is támogatták egyházközségünket. 
Kérem, idén is tegyék meg!

Röviden szeretném ismét felhívni a figyelmet ennek fon-
tosságára.

Régen párbérnek hívták, később egyházadónak nevezték, 
aztán egyházközségi hozzájárulásnak, most önkéntes ado-
mánynak nevezzük azt az adományt, amit egyházunk fenntar-
tására adunk. A nevében benne van, hogy önkéntes adomány, 
ezért nem jó szó az adó, mert az kötelező. A katolikusok szá-
mára az egyház 5 parancsa előírja, hogy egyházunkat anyagi 
hozzájárulásunkkal is támogassuk. Régen tizedet fizettek az 
emberek az egyház támogatására, és abból tudtak épülni a sok 
szép templomok, kolostorok, iskolák. Vannak most is olyan kis 
egyházak, amelyeknek a hívei jövedelmük 10%-ával járulnak 
hozzá egyházuk fenntartásához. Ők kevesebben vannak, ezért 
egyenként többet fizetnek. Mi, hála Istennek, többen vagyunk, 
ezért nekünk nem kell olyan mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, 
amikor egyházunk támogatásáról van szó.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2005. évi ha-
tározata értelmében az egyházközségi hozzájárulás a nettó 
jövedelem 1%-a (minden 18. életévét betöltött, jövedelem-
mel rendelkező személynek). A pécsi egyházmegyében a 
megyés püspöki döntés értelmében ez a nettó jövedelem 
0,5%-a, vagyis a fele az országosan előírt összegnek. Ezzel 
kapcsolatban összeállítottunk egy táblázatot, amely mu-
tatja, hogy a jövedelem alapján milyen összegről van szó. 
Tehát nem egyforma az összeg, hanem a jövedelem mérté-
ke alapján változik. Ezáltal igazságosabb a rendszer, mert 
mindenki a saját jövedelmének megfelelően, arányosan 
járul hozzá egyházközségi kiadásainkhoz. Csak példaként 
hozom fel azt a kategóriát, akinek pl. a nettó jövedelme 
(fizetés, nyugdíj) havonta 100.000 Ft, annak havi egyház-
községi hozzájárulása ebből az összegből 500 Ft, ami éves 
viszonylatban: 6000 Ft/fő!

A kérésünk, hogy a kedves hívek keressék meg a táb-
lázatban a saját kategóriájukat, és annak megfelelően 
támogassák egyházközségünket, amely csupán a hívek 
önkéntes adományából tartja fenn magát. Az állami tá-
mogatások a központi, egyházmegyei és iskolai kiadások 
fedezésére vannak. 

A plébániák és templomok működését, beleértve a 
munkatársak tiszteletdíját is, a hívek által fizetett egyház-
községi hozzájárulásból kell kigazdálkodnunk! Senkitől 
nem kérünk bérjegyzéket vagy nyugdíjasszelvényt, hallgas-
sunk a lelkiismeretünk szavára!

Bízunk nagylelkűségükben, és még egyszer hálásan köszön-
jük mindazoknak, akik eddig is rendszeresen támogatták egy-
házközségünket, újra kérem, a továbbiakban is tegyék meg. 

Hozzájárulásukat befizethetik a pénzbeszedőknél, akik 
felkeresik önöket az otthonukban, illetve a Pécs-Gyárvárosi 
Plébánián, hivatali időben! Pécs, Zsolnay V. u. 92. 

Hivatali idő: hétfő–kedd–szerda–csütörtök: 16.00–18.00 
óráig, illetve pénteken: 10.00–12.00 óráig.

Banki átutalással is lehet fizetni:
CIB bank: Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia
Számlaszám: 10701214-68802589-51100005
A megjegyzéshez kérjük, írják be a befizetők nevét, lakcí-

mét, és hogy melyik évre történik a befizetés.

Pécs, 2018. január 5. 
Köszönettel és imával:

Kövesi Ferenc esperes-plébános

Jövedelem és/vagy 
nyugdíj

Egyházközségi 
hozzájárulás

Havi Évi Havi Évi
91 770 Ft 1 101 240 Ft 459 Ft 5 500 Ft
96 770 Ft 1 161 240 Ft 484 Ft 5 800 Ft

100 000 Ft 1 200 000 Ft 500 Ft 6 000 Ft
105 000 Ft 1 260 000 Ft 525 Ft 6 300 Ft
110 000 Ft 1 320 000 Ft 550 Ft 6 600 Ft
115 000 Ft 1 380 000 Ft 575 Ft 6 900 Ft
120 000 Ft 1 440 000 Ft 600 Ft 7 200 Ft
125 000 Ft 1 500 000 Ft 625 Ft 7 500 Ft
130 000 Ft 1 560 000 Ft 650 Ft 7 800 Ft
135 000 Ft 1 620 000 Ft 675 Ft 8 100 Ft
140 000 Ft 1 680 000 Ft 700 Ft 8 400 Ft
145 000 Ft 1 740 000 Ft 725 Ft 8 700 Ft
150 000 Ft 1 800 000 Ft 750 Ft 9 000 Ft
155 000 Ft 1 860 000 Ft 775 Ft 9 300 Ft
160 000 Ft 1 920 000 Ft 800 Ft 9 600 Ft
165 000 Ft 1 980 000 Ft 825 Ft 9 900 Ft
170 000 Ft 2 040 000 Ft 850 Ft 10 200 Ft
175 000 Ft 2 100 000 Ft 875 Ft 10 500 Ft
180 000 Ft 2 160 000 Ft 900 Ft 10 800 Ft
185 000 Ft 2 220 000 Ft 925 Ft 11 100 Ft
195 000 Ft 2 340 000 Ft 975 Ft 11 700 Ft
205 000 Ft 2 460 000 Ft 1 025 Ft 12 300 Ft
215 000 Ft 2 580 000 Ft 1 075 Ft 12 900 Ft
225 000 Ft 2 700 000 Ft 1 125 Ft 13 500 Ft
235 000 Ft 2 820 000 Ft 1 175 Ft 14 100 Ft
245 000 Ft 2 940 000 Ft 1 225 Ft 14 700 Ft
255 000 Fi 3 060 000 Ft 1 275 Ft 15 300 Ft
265 000 Ft 3 180 000 Ft 1 325 Ft 15 900 Ft
275 000 Ft 3 300 000 Ft 1 375 Ft 16 500 Ft
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Az Év önkéntese 2017
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Csupaszív Vándorkupa díj átadása, és a helyi önkéntesek díja-
zása egy színvonalas ünnepség keretében a Kossuth Művelődési Házban 2018. 01. 22-én. Így a három településről 
22 lelkes és aktív önkéntes vehette át az „Év önkéntese 2017” érmet és az ajándékot. Gratulálunk nekik, és kívánjuk, 
hogy a jövőben is ilyen odaadással végezzék önként vállalt tevékenységüket! 

Önkéntes díjazottak:
Napüdvözlet Egyesület: Szabó László
Darts Klub: Hetényi András, Klajbár Zoltán
Vasasért Egyesület: Bozsok Attila
Vasasi Polgárőr: Tiszberger Tamás, Bánovics Béláné
Hirdi polgárőrök: Takács László, Hrubi Dénes
Somogyi Polgárőr: Mihalek Dávid, Hrudinszki László
Vasasi asszonyklub: Bogos Dezsőné, Farkas Józsefné
Napsugaras Ősz Asszonyklub Hird: Szondi Józsefné 

Piroska
Somogyi Betyárok: Adrián Dorottya
Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: 

Hámori Istvánné, Vörös János
Csillag Mazsorett Egyesület: Békési Dorina, Márton 

Aliz
Tegyünk Egymásért: Kővári Erika, Kovács Gyula

Az est másik fontos eseménye a Csupaszív Vándorkupa 
átadása lett volna, amire idén sajnos nem került sor.  An-
nak ellenére, hogy idén is megvolt a lehetőség minden 
szervezet, klub, egyesület számára, a megkérdezés során 
érdemleges jelölést nem kaptunk, ugyanis mind a 7 je-

lölt csupán 1 szavazatot kapott, így a győztes nem volt 
eldönthető.

Köszönettel tartozunk a sok finomság elkészítéséhez a 
hozzájárulóknak: 

Kovács Gyula: Cukorkacsomag 
Kraft Tünde: Sajtkülönlegességek 
Kóta László: Disznóságok 
Merk László: Somogyi házi sör
Vasasért Egyesület: Háztáji mártogatós, pástétomok, 

bodzaszörp
Külön köszönjük Ragács Györgynek az egyedileg 

elkészített díjakat!
Köszönettel tartozunk minden KoBeKo munkatársnak, 
akik azért fáradoznak, ki-ki a maga területén (szellemi 
vagy fizikai munka terén), hogy ilyen és ehhez hasonló 
rendezvények létrejöhessenek. 
Gratulálunk mindenkinek, és kívánjuk, a jövőben is 
ilyen odaadással végezzék tevékenységeiket!

A KoBeKo csapata nevében:
Csémi Hajnalka

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. OszOli Dániel: 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, 06/30-621-2623,06/30-621-2624; 
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:

Egy kis kiegészítés
A hitelesebb tájékoztatás érdekében az „Év ön-
kéntese 2017” c. cikkben leírtakkal kapcsolat-
ban a következőket közlöm:

Nem először fordult elő, hogy egy civil szer-
vezet, jelen esetben a Vasasért Egyesület a ren-
dezvényeinek megtartásához önkormányzati 
támogatásban részesült, de az újság hasábjain 
történő beszámoló megjelenésekor ezt említés 
nélkül hagyja.

Az Év önkéntese 2017 díjak átadásához és az 
át nem adott Csupaszív Vándorkupához az ön-
kormányzat a Vasasért Egyesületet 100.000 Ft 
támogatásban részesítette. A Sok Hírünk Van c. 
újság kiadásához 200.000 Ft támogatást nyúj-
tott az önkormányzat ugyancsak  a Vasasért 
Egyesület számára. Ezen felül az egyesület to-
vábbi 100.000 Ft támogatásban is részesült.

Szeretném kérni, hogy a civil szervezetek a 
programjaik, rendezvényeik megtartása alkal-
mával, illetve a programok meghirdetésekor és 
a beszámolók leközlésekor a hiteles tájékoztatást 
szem előtt tartva közöljék a támogatóik körét.

Huba Csaba
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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: Mozgalmas volt a januári hónap is a Tea-Házban. 

Az ünnepek után már alig várták a gyerekek, hogy jöhesse-
nek. Elővették a társasokat, csocsót, kártyajátékokat. Ebben 
a hónapban sem maradhatott el a kirándulás. Papírzacskó-

ból készítettünk bábokat, mindenféle állatfigurás báb ké-
szült. A farsangi időszak beköszöntével pedig szép maszko-
kat fogunk festeni.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

•	Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön 10:00 órakor a 
Berze Nagy János Művelődési Házban.
Ringató: február 3., 16:00 (Kossuth) 
Mocorgó: február 8. 10:40 (Berze)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

•	Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljáb ól, 
a sportágat kedvelő játékosok számára!
Minden csatlakozót szívesen várunk! Kedd, szerda, 16:30.
Klubvezető: Hering Gyula

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

•	Történelem klub: A januári előadás témája: A konzervatív 
reformer: gróf Zichy Nándor és a Kat. Néppárt volt. A követ-
kező előadás témája: báró Eötvös József, egy mellőzött óriás.
Helyszín: Kistamás Gyula Könyvtár, február 14., 17:30
Előadó: Czeininger Tamás

•	Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül Életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is a téma a helyes táplálkozás, a tudatos vá-
sárlás és a rendszeres sport bevezetése az életünkbe. Újabb 
klubfoglalkozás február 14., 17.00, Kossuth Műv. Ház.
Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előzetes 
időpont egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni lehet szemé-
lyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Művelődési Házban: 
info@kobeko.hu +3630/183-5730, és megtalálsz a Facebookon is.
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

A fenti programokról várjuk az észrevételeket a szokásos 
elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelődési Ház-
ban (Búzakalász u. 47.), telefo-
non a 72/337-838, illetve a 
+3630/183-5730 tele-
fonszámokon és az 
info@kobeko.hu 
e-mail-címen.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
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

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

elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelődési Ház-
ban (Búzakalász u. 47.), telefo-
non a 72/337-838, illetve a 
+3630/183-5730 tele-
fonszámokon és az 
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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A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” februári programjai
Darts Klub: minden kedd, szerda 16:30 (Berze)
Életmódváltó klub: február 14. 17:00 (Kossuth) 
Baba-mama klub: Ringató: február 3. 16:00 (Kossuth)
 Mocorgó: február 8., 10:40 (Berze)
Kattanj rá, Nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek minden csütörtök 17:30 (Kossuth)
Történelem klub: február 14., 17:30 témája: báró Eötvös József, egy mellőzött óriás  
 (Kistamás Gyula Könyvtár)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken.

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

A KOBEKO Művelődési Házban nagyon finom hájas süteményt készítettünk. Kóta László anyósa, Rózsika néni 
tanította meg, hogyan kell elkészíteni a hájas süteményt. Ezúton is nagyon köszönjük a segítséget.

„Tanulj Tinó”
•	 Egész életen át tartó tanulást célzó 

programok

•	Helyi lakosoknak, időseknek, 
kismamáknak!

•	Megújult közösségi térben bővülő 
programrepertoár

„Kulipintyó”
•	Berze Nagy János Közösségi Házban 

2 új közösségi tér kialakítása

•	Fűtés-korszerűsítés

•	Nyílászárócsere

•	Tetőfelújítás

„Mi vagyunk a Grund”
•	 7 együttműködő partner

•	 6 iskola (Somogy, Hird, Vasas)

•	 1 óvoda

•	Tanórán kívüli programok gyerekeknek

•	helyi iskolák-ovik támogatása

2018-as tervek, előkészületek
•	 2018. február 3. Kultúrházak éjjel-nappal
•	 Kézműveskedés, helyi fellépők, ringató, könyvbemuta-

tó, táncház és bál

•	 Könyvtárpontjainkban folyamatosan frissülő napi-, 
heti-, havilapok és folyóiratok találhatók mindenki 
számára

•	 Nyári táborok szervezése
•	 Feldolgozóüzem létesítése
•	 Pályázatok zökkenőmentes koordinálása, megvalósítása

Eseményeinkről bővebben a Facebook-oldalon,  
weboldalon olvashatnak: 

www.shvonline.hu, www.kobeko.hu 
https://www.facebook.com/kobekomuvkozpont

A KoBeKo csapata nevében: 
Berényi Zoltán

Nyertes pályázataink a „Kulturkohó” mellett
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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
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Február 11., vasárnap 11.00
– Február 25., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02. 03.)

Vasárnap (02. 04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (02. 10.)

Vasárnap (02. 11.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 17.)

Vasárnap (02. 18.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 24.)

Vasárnap (02. 25.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 03.)

Vasárnap (03. 04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Februári miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt felújítására. 

A Dél Takaréknál vezetett számlán jelenleg 120.000 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!

Életmódváltó rovat

Miért is jó a sóbarlang?
„A népi gyógyászatban is köztudott, 
hogy a sós levegő jótékony hatással van 
bőr- és légúti megbetegedések tüne-
teinek enyhítésére. A német sóbar-
langokban folytatott vizsgálatok hason-
ló sikerekről számolnak be: a köhögés, 
az asztma, a szénanátha, az alvási za-
varok, az allergiák, a neurodermitisz 
és más szervi betegségek rendkívül jól 
reagálnak egy többhetes sóbarlang-
kúrára. A tanulmányok megdöbben-
tő felfedezése volt, hogy a betegségek 
gyors javulása mellett a sóbarlang só 
párás levegőjének pozitív hatása sokak-
nál a kúrát követően még több hónapig  
is észlelhető volt, ezért a sóbarlangkúra 
a megelőzésben, prevencióban is ki-
emelkedő jelentőségű lehet.

A só természetes antihisztamin, 
tisztítja a tüdőt, a hörgőket, és segít a 

slejm felszakításában, lágyítja, felbont-
ja a viszkózus váladékot, a nyálkát a 
tüdőben. A só szükséges a hurut és az 
arcüreg lerakódásainak felszakításá-
hoz, és a sóterápiával közvetetten erő-
síthető az immunrendszer is. 

A sótéglák puszta jelenléte azonban 
nem feltétlenül vezet a légúti betegsé-
gek javulásához! Ehhez elengedhetet-
len a só jelenléte a belélegzett levegő-
ben is, hiszen csak így tudja feloldani 
a letapadt nyálkát a légutakban, hör-
gőkben, tüdőben.1 

Nem kell a város zajos forgatagában 
só barlangot keresnie, jöjjön a KoBeKo-
ba! Várjuk a gyógyulni vágyókat hét-
köznap: 10:00–18:00 között.

A szolgáltatás ingyenes!
További információ: 06-30/1835730

1 http://www.kristalysobarlang.hu/sobarlang

Mindenkit szeretettel várnak 
a megújult könyvtárak 
Somogyban és Vasason

Olvasni jó. Különösen a hosszú téli estéken, 
borongós hétvégeken nyújt jó szórakozást 
egy regény, útleírás, vagy egy könnyedebb 
kalandregény, krimi. Mindezeket megtalál-
hatják a vasasi és a somogyi könyvtárakban, 
sőt a legfrissebb napilapok és hetilapok is 
mindennap elolvashatók!

A könyvállomány is rendszeresen meg-
újul, lehetőség van a Tudásközpont könyvei-
ből is kölcsönözni, amit néhány napon belül 
ide kiszállítanak. Éljenek  minél többen a 
lehetőséggel!

Szeretettel várja az olvasni vágyókat So-
mogyban Novák Gyöngyi hétfőn és csütör-
tökön 12–17 óráig, kedden, szerdán 8–13 
óráig, pénteken 12-től egészen 20 óráig. Va-
sason Somogyi Klaudia kedden és pénteken 
15–18 óráig, szerdán, csütörtökön 15–17 
óráig.

h i t é l e t
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A Somogyi Bányász asztalitenisz-csapat hírei
Januárban elkezdődött az asztalitenisz Városi II. „B” csoport 
tavaszi fordulója, csapatunk eddig két mérkőzést játszott le.

Somogyi Bányász SE – Drávaszabolcs csapat 10-0
TÜKE SE VI. – Somogyi Bányász SE  7-3
A soron következő csapatbajnoksági mérkőzésekre hívjuk 

és várjuk a Somogyi Bányász drukkereit a Kodály Művelődési 
Házba. 
• Február 9., péntek 16 óra, Somogyi Bányász – Pécs Holding

• Február 16., péntek 16 óra, Somogyi Bányász SE –
Harkányfürdő SE II.

• Február 23., péntek 16 óra, Somogyi Bányász SE –  
Kozármisleny II. (A dátumok téjékoztató jellegűek).

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

Sporthírek

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG!
Örömmel tájékoztatjuk a településeinken élő kicsiket-nagyokat, hogy a Napüdvözlet Egyesület Házában, Vasason a Bethlen G. 
utcában az egészségmegőrző mozgásformák palettája egy újabb fantasztikus lehetőséggel bővül. 

Fogadják nyitott szívvel és lelkesedéssel Aishának a hastánc szépségeit bemutató gondolatait, és a tanulás, gyakorlás mel-
lett szóló érveit. Kellő érdeklődés esetén rövidesen indulhat a tánc!  Hívják, keressék minél előbb az alább megadott elérhe-
tőségen! 

A hastánc anatómiája
Az európai táncokkal ellentétben, a hastáncban nem a lépések 
adják a tánc motívumait, sokkal inkább a különböző testrészek 
összehangolt izolációja és a belső izmok tudatos mozgatása.

A keleti ritmusok jellegzetességeit a táncos, a csípő és a has 
rántásaival, dobásaival, lökésekkel, ejtésekkel ill. rezegtetésé-
vel, az érzelmes lágy dallamokat pedig a test hullámaival és a 
karok kígyózó mozdulataival jeleníti meg. A csípő, a derék, a 
mell, a váll és a fej sokszor egy időben történő, mégis egymástól 
teljesen elkülönülő mozgatása teszi ezt a táncot varázslatossá. 
Mindez a női izomzatra épül.

Általában nem a fogyókúra a lényege, sokkal inkább a 
különböző hasi izmok erősítése a cél, hisz, csakis azokkal a 
speciális izomcsoportokkal lehet a mozdulatokat helyesen ki-
vitelezni. Mindeközben teljesen átmozgatja az egész test váz-
rendszerét is, valamint a könnyű, simogató keleti zene segít 
a szellemi kikapcsolódásban. Egyszerre születik kapcsolat az 
Anyaföld és az Ég között, miközben a táncos a legmélyebb ér-
zéseitől vezérelve átadja magát a zenének, és egybeolvad vele: 
megszületik a Nő.

A hastánc pozitív hatásai
A hastánc teljes testet megmozgató, lelki problémákat orvos-
ló zenés gyógytornaként is felfogható. Életkortól, betegségtől, 
valamint sérüléstől függetlenül gyakorolható.

Gyermekkorban fejleszti a testtudatot, összehangolja a moto-
ros mozgást, a jobb és bal agyféltekének a harmóniáját. Nagy-
ban hozzájárul az iskolai tanulás eredményességéhez.

Felnőttkorban karbantartja a belső szervek aktivitását, 
gyorsítja a női szervek regenerációját műtét vagy szülés után. 
Felkészíti a testet a babavárás és a szülés misztikus állapotára.

Egyensúlyban tartja a hormonrendszer működését, ami a 
változó korban ad hatalmas segítséget a mellékhatások eny-
hítésére és azok megszüntetésére.

A hastánccal minden kifejezhető, ami egy magasabb rendű 
nőiességről, szépségről, harmóniáról szól. Az egyes izomcso-
portok elkülönült mozgatása a magasan fejlett testtudatot és 
önbizalmat segít elérni. Karbantartja a gerincoszlop rugal-
masságát, ami elengedhetetlenül fontos, hisz ez a fizikális test 
egyik fő energiacsatornája. A folyamatos energialeadással old-
ja a blokkokat, elősegíti a női életciklusok harmonikus meg-
élését.   

Oktatás
A kezdő hastáncóráimon Pécs-Vasason szeretettel várom hat-
éves kortól a gyerekeket, és kortalanul a felnőtt érdeklődőket!
Felkészítem a tanítványaimat – érdeklődéstől és létszámtól 
függően – fellépések bemutatására, betegség utáni fizikális 
rehabilitációra, egy kellemes szabadidős program eltöltésére. 
Testnevelésóra pótlásaként is igazolható a gyakorlás. 

Lélekorientált hastáncoktatást folytatok egyénre és cso-
portra szabva, hogy a nő Nővé válhasson!

Lesnik Anita – Aisha
Tel.: 06-20/211-20-86

mail: iziszcsillag@gmail.com
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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! Napraforgóméz: 
1200 Ft/kg, Gesztenyés hársméz: 1500 

Ft/kg, Hársméz: 1500 Ft/kg, Repce- 
méz:1500 Ft/kg, Virágméz: 1400 Ft/kg, 
Akácméz: 2000 Ft/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

A Liget utcában 804 m2 -es
panorámás  építési telek eladó.

Érdeklődni a 06-30-210-9290-es
telefonszámon lehet.

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

Kitűnő befektetési lehetőség
Pécstől 15-20 percre,

a Dombay-tónál!
5847 m2 terület (zárt kert 

gyümölcsös), 30 m2 alapterületű 
épület (víz, villany), tároló, 
55 db diófa, közel 300 m 

hosszan mogyorós.

Ár: 8,9 millió Ft
Eladó vagy elcserélhető lakásra

Érdeklődni: +36 70 600 8885

P-M Tüzelőlerakat ajánlata
Akác és vegyes kemény tűzifa

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

Felhívás
Értesítem kedves vendégeimet, hogy 
a CIPÉSZMŰHELY 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
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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!


