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Felvirradt áldott szép napunk,
Ma teljes szívvel vigadunk,
Ma győz a Krisztus, és ha int,
Rab lesz sok ellensége mind.
Halleluja!

Az ősi kígyót, bűnt, halált,
Kínt, poklot, szenvedés jaját,
Legyőzte Jézus, Mesterünk,
Ki most feltámadott nekünk.
Halleluja!

Az élet győz, a mord halál
A prédát visszaadta már,
nagy úrságának vége lett,
Krisztus hozott új életet.
Halleluja!

A nap s a föld s minden mi él,
Ma bút örömmel felcserél,
Mert a világnak zsarnoka
Nem kelhet többé fel soha.
Halleluja!

Mi is nagy vígan éljünk hát,
És mondjunk szép halleluját,
Hadd zengje Krisztust énekünk,
Ki sírból feltámadt nekünk!
Halleluja!

356. zsoltár

Donászy Magda

Március 15-ére
Zászlók díszítik ma
az utcákat végig,
márciusi szélben
szállnak fel az égig.

Álljunk meg előttük
csak egy pillanatra,
emlékezzünk vissza
arra a nagy napra!

Az a nap a népnek
szabadságot adott,
mi sem felejtjük el
azt a dicső napot.

Minden 
olvasónknak 

boldog húsvétot 
kívánunk!
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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: Februárban esett a hó a gyerekek nagy örömére, így 
tudtak hóembert készíteni a Tea-ház előtt. Voltak hógolyó-
csaták, és szánkózni is lehetett. Sokszor kézműveskedtünk, 
és még krepp-papírból is készítettünk szalagot, mint amilyen 
a tornászoknak is van. Ellátogattunk a Néprajzi Múzeumba 
is, ahol a gyerekek megismerkedtek a régi használati eszkö-
zökkel és a ruhákkal is. Már nagyon várják a következő ki-
rándulást.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön 10:00 órakor a 
Kossuth Művelődési Házban.
A Berze Műv. Ház felújítási munkálatai miatt március 12-
től a klub a Kossuth Művelődési Házban folytatja működé-
sét.
Ringató: március 2. 10:00 (Kossuth) 
Mocorgó: március 8. 10:40 (Kossuth)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljából, 
a sportágat kedvelő játékosok számára!
Minden csatlakozót szívesen látunk! Hétfő, kedd, szerda, 
16:30! 
A Berze Műv. Ház felújítási munkálatai miatt március 12-
től a klub a Kossuth Művelődési Házban folytatja működé-
sét.
Következő verseny: március 31., 16:00 (Kossuth)
Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj  rá,  nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémákra, 

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  

• Történelemklub: A februári előadás témája: báró Eötvös Jó-
zsef egy mellőzött óriás volt. A következő előadás március 14-
én 17:30 órakor lesz témája a Batthyány-kormány lesz.
Helyszín: Kistamás Gyula Könyvtár 
Előadó: Czeininger Tamás

• Életmódváltó  klub:  Folyamatosan bővül Életmódváltó 
klubunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos 
vásárlás és a rendszeres sport bevezetése az életünkbe. Újabb 
klubfoglalkozás március 21., 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 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- és 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 formátumban) 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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Oszoli Dániel, Vasas új háziorvosa
Egy közösség életében az orvos mindig központi szereplő. Mindannyiunk életére hatással van többé-kevésbé. Szeretnénk 
jó kapcsolatban lenni vele, hogy bizalommal fordulhassunk hozzá a legnehezebb helyzetben is. Ehhez első lépés, hogy 
megismerjük. Ezért kerestem meg a szerkesztőség nevében új háziorvosunkat, hogy mondjon néhány szót magáról.

– Oszoli Dánielnek hívnak, 1989. ja-
nuár 7-én születtem Pécsen. Általános 
iskolába, majd később gimnáziumba is a 
pécsi Szent Mór Iskolaközpontba jártam. 

– Mikor, és miért döntött az orvosi 
pálya mellett?

– A gimnáziumi évek alatt tetszett 
a tantárgyak sokszínűsége, mindegyi-
ket lelkesen tanultam is, de körülbelül 
a 10. évfolyamot elérve már megfogal-
mazódott bennem, hogy hivatásszerűen 
olyan dologgal szeretnék foglalkozni, 
melynek alapját valamilyen természet-
tudományos tárgy képezi. Az orvoslás-
ban vonzónak láttam, hogy a tudomány 
emberközpontú, a megszerezhető tu-
dással közvetlenül szolgálható az ember 
testi-lelki jóléte. A gimnázium végéig ez 
a gondolat megerősödött bennem, így a 
felvételi lapon egyetlen helyet, a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostu-
dományi Kar‚ „orvos” szakot jelöltem 
be, ahol 2007-ben meg is kezdtem ta-
nulmányaimat.

– Miért  választotta  a  háziorvosi 
szakirányt?

– Ez a döntés nem elsőre született 
meg bennem. Az egyetemi évek alatt vé-
geztem kutatómunkát a Kórélettani In-
tézetben (anyagcsere-szabályozás, állat-
kísérletek), illetve később a Pszichiátriai 
Klinikán is (művészetterápia), végül ha-
todévben döntöttem a háziorvoslás mel-
lett; úgy éreztem, a mindennapi munka 
során e szakterületben jelenik meg szá-

momra ideális arányban a klasszikus 
értelemben vett tudományos, illetve az 
inkább „emberinek” mondott érzelmi, 
pszichológiai, kommunikációs vonal.

– Hol, és mit dolgozott eddig?
– Az egyetem hat éve után Buda-

pestre költöztem, és ott kezdtem el a 
hároméves háziorvostan szakképzést 
(a képzést, és később a szakvizsgát a 
Pécsi Családorvostani Intézet koordi-
nálta). Időm nagy részét a szakképzés 
kötelező gyakorlatai tették ki, de emel-
lett sokat dolgoztam Budaörsön házi-
orvosi sürgősségi ügyeletben, illetve 
havonta 4-6 napot börtönorvosként is 
tevékenykedtem a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Kozma ut-
cai Budapesti Fegyház és Börtönben. 
2016-ban háziorvostan szakvizsgát 
tettem, ezt követően még egy évet Bu-
dapesten dolgoztam a felsorolt helye-
ken, illetve háziorvos kollégákat he-
lyettesítettem.

– Különleges  munkahely  lehetett 
a  börtön.  Hogyan  viselkednek  a  fog-
vatartottak  az  orvossal?  Tartani  kell 
tőlük,  vagy  esetleg  még  jobban  meg-
becsülik, hogy valaki segít rajtuk? 

– A fogvatartottak orvosi ellátása 
több szempontból is kihívást jelentett a 
civil betegellátáshoz képest. Sajnos sok 
esetben a rendelésen megjelenők mani-
pulatívak voltak; valamilyen kiváltság, 
kedvezmény, esetleg civil egészségügyi 
intézménybe való kiszállítás reményé-
ben alakították történeteiket, „kreálták” 
panaszaikat. A nyugtató gyógyszerek-
kel történő visszaélés, üzletelés szintén 
jól ismert jelenség volt, ilyen esetek fel-
derítéséhez az ápoló személyzetnek és 
a szintes felügyeletnek is résen kellett 
lennie. További kihívás e munka során, 
hogy  számos – elsőre orvosszakmainak 
tűnő – eset kapcsán rajzolódott ki az 
orvosi döntés igazi jelentősége, mely 
inkább büntetés-végrehajtási jogi, 
büntető-eljárásjogi irányba mutatott. 
A civil háziorvoslás kapcsán is befo-
lyásolják egyes döntéseinket a páciens 
személyes körülményei, élethelyzetei, 
illetve jogi vonatkozások itt is felmerül-
nek, de érzésem szerint sokkal nagyobb 

arányban támaszkodhatunk pusztán 
orvosszakmai tudásunkra.

– Hogyan  került  a  képbe  a  vasasi 
körzet? Ismerte Vasast, mielőtt elvál-
lalta a körzetet?

– Feleségemmel Budapesten ismer-
kedtem meg, de ő is pécsi, és szerencsé-
re hosszú távon ő is Pécsen képzelte el a 
családi életet, így a szakvizsga megszer-
zése után elkezdtünk érdeklődni pécsi 
munkalehetőségek iránt. Pont ebben 
az időszakban értesültem arról, hogy 
Csontos Márta doktornő nyugdíjba 
vonulását tervezi, így ez a pécsi – Pécs 
közeli – körzet jó lehetőségnek tűnt a 
hazaköltözésre. Vasasról egyébként egy 
konkrét emlékem volt ez idáig; 15-16 
évesen a Megye I-es focibajnokság ke-
retein belül a PEAC serdülőcsapatával 
játszottunk itt egy mérkőzést a vasasiak 
ellen.

– Van családja? Mondjon róluk né-
hány szót!

– Feleségem ügyész, Pécsen végezte 
a jogi egyetemet, ezt követően felköltö-
zött Budapestre dolgozni, ott ismerked-
tünk meg. 2015-ben összeházasodtunk, 
2016-ban született a kislányunk, aki 
jelenleg másfél éves. A közeljövőben 
szeretnénk, ha tovább bővülne a család.

– Mi a hobbija, amivel kikapcsoló-
dik a munkából?

– Sok minden érdekel, így ha adó-
dik szabadidőm, könnyen találok olyat, 
ami kikapcsol, feltölt. Szeretem az iro-
dalmat, az egyetemi évek alatt rend-
szeresen írtam az egyetemi hallgatói 
lapba, hobbi szinten jelenleg is nyomon 
követem a kortárs irodalmi műveket. 
Szívesen sportolok, általában futni, ke-
rékpározni és focizni szoktam; a tévé-
ben pedig az angol labdarúgást nézem, 
ha tehetem. Alkalmanként zongorázok, 
bár ezt hivatalosan nem tanultam; illet-
ve szerencsére széles baráti társaságunk 
van, egyre több helyen kisgyermekek-
kel, így velük is jó dolog összejárni.

– Köszönöm  a  beszélgetést,  remé-
lem, sokáig marad nálunk, munkájá-
hoz és családi életéhez  jó egészséget, 
sok sikert kívánok!

Taar Ilona
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Tisztelt Huba Csaba Képviselő Úr!
Mint Városfejlesztési és Kommunális Bizottság tagjához 
intézném a következő kérdésemet, kérésemet.

Mint ahogy ezt a kérdést feltettem önnek tavaly és 
tavalyelőtt is, idén sem röstellem feltenni, hogy a 7691 
Pécs, Gát utcában oly sokszor ígért úthálózat-fejlesztésre 
van-e elegendő „energiájuk”? 

Mivel köztudott, hogy a környéken több utcát már 
másodszor, harmadszor is újraaszfaltoztak, de a Gát ut-
cába nem jut több éve útburkolat. 

Panaszt ezzel kapcsolatban már többen is tettek, de 
soha nem lett belőle semmi. 

Azaz, helyesbítek, lett…, kaptunk valami útfelújítás-
ból visszamaradt törmeléket, amit szétszórtak az utcá-
ban, és mint akik jól végezték dolgukat, továbbmentek…

Most megint ott állunk, hogy egyre nagyobbak a ká-
tyúk, egyre nagyobbak a lyukak, és az idei év elején szét-
szórt építési törmelék kezd kikopni…

De ebből a megoldásból nem kérünk! Utat szeretnénk, 
mint ahogy megadatik ez a többi pécsi polgárnak is!

Tisztelt Huba Úr! Ugye, ön nem a pártja ígérgetős po-
litikáját képviseli? 

Ugye, tudja, hogy mi az ön választókerületében la-
kunk, és ön nem ezt ígérte, amikor megszavazták az itt 
lakók, ugye, ön tesz is a közért, ugye, ön értünk van? 

Tisztelt Képviselő Úr, Tisztelt Városfejlesztési Bizott-
ság Tagja! 

Ez nem fejlesztés, ez csak ígérgetés! 
Legyen szíves, intézkedjen, mert az utcának elege van 

abból, hogy télen sárban, lucsokban, nyáron porban köz-
lekedik gyalog és autóval egyaránt. 

Megkérném, hogy a levélre ne válaszoljon, mert arra 
senki nem kíváncsi, inkább TEGYEN valamit, ha már a 
Városfejlesztési Bizottság Tagja!!!!!!!!!! (valami = utcára 
aszfaltot)

Üdvözlettel:
Bawiec Árpád

Kultúrházak éjjel nappal 2018. 02. 03.
Helyben van a sokszínűség: „SHV Gyöngyszemei”, ezt 

a szlogent adtuk az idei rendezvényünknek.
Ez a megfogalmazás teret ad a közművelődési munka 

valamennyi tevékenységének megmutatkozására, és kife-
jezi, hogy milyen sok helyi kulturális értéket teremtünk és 
gondozunk. Ugyanakkor azt is sugallja, hogy megérkez-
tünk, helyben vagyunk, azaz a közművelődést szolgáló 
épületek és szervezetek otthont adnak a települések kö-
zösségeinek, és mindenki otthon érezheti magát bennük.

A Vasasért Egyesület elnöke, Berényi Zoltán nyitóbeszéde 
után Vörös Ferencné Pécsi Babi festménykiállítására került 
sor. A köszöntőt Bartalovics Zoltán, az Origó-Ház művészeti 
vezetője mondta el. Pécsi Babi munkája sokszínű, palettája 
színes. Tájképek, csendéletek, alakos képek stb. Várkonyi 
Judit, az Origó-Ház irodalmára egy saját maga által költött 
verssel lepte meg a látogatókat, de leginkább Pécsi Babit. Ez-
után a művésznő egy kis vendégségre invitálta a közönséget.

A Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 
tagjai nagy gondot fordítanak a helyi kultúra fenntartá-
sára, ők a délután folyamán a prózai vonalat képviselték, 
nagyon szép verseket hallhattunk.

A zene szerelmesei Bocz József és Horváth István közös 
produkcióját élvezhették, amiben Shadows, Kárpátia és 
'60-as évek zenei repertoárját hallhatták.

A Csillag Mazsorett tagjai mindannyian helybéli tehet-
séges gyerekek, egy látványos, zenés, szórakoztató műfajt 
mutattak be a közönségnek. 

Ismét zenés előadás következett, mely a régi bányásztele-
püléshez híven az idősödő korosztály számára nyújtott ki-
kapcsolódást. A Bányászszív Dalcsapat repertoárjában a régi 
bányászdalok gyűjteményének interpretációját hallhattuk. 

Ezután jött az író-olvasó találkozó: Császár Levente leg-
újabb, Tündérút c. könyvét mutatta be az érdeklődőknek, 
lehetőségük volt kérdezni a mese míves pályafutásáról. 

A rendezvényünk programjait úgy próbáltuk összeállí-
tani, hogy minden korosztály megtalálja a neki valót, így a 
családosokra is gondolva tartott László Virág Ringató mű-
vészeti foglalkozást, ezután pedig Lobodáné Somlai Erika 
„Meselámpa”-foglalkozással ismertette meg a gyerekeket a 
Kossuth Könyvtárban. 

A rendezvény ideje  alatt a kisteremben a helyi termelők 
kóstoldái mellett Zsalakó Anci néni várta az érdeklődőket 
csuhébaba-készítésre. Jelen volt még az Origami kör is, 
ahol a gyerekek örömére érdekes technikával hajtogatott 
papírdíszeket készíthettek az érdeklődők.

Az udvaron felállított máglyán az elkészített kiszebáb 
égetésére került sor. Ezzel a népszokással varázsoljuk ide 
a tavaszt, s kívánjuk, hogy mindnyájan jó egészségnek ör-
vendjünk. 

A programban soron következett a gyermek játszó- és 
táncház, ami újdonság volt kicsiknek és nagyobbaknak is 
egyaránt. Dinamikus, fiatalos, energikus, pörgős, katarti-
kus zenével szórakoztatta a helyi ifjúságot. 

Az estébe nyúló programunkat a farsangi bál koronázta 
meg, a remek hangulatot Varga Kálmán biztosította, amit 
a hajnali kakaskukorékolás zárt. 

Köszönjük minden fellépőnek és vendégnek, hogy je-
lenlétükkel igazolták, hogy szükség van a kultúrházakra, 
az ott dolgozók munkájára, ezáltal tudhatjuk, igény van a 
hagyományok őrzésére, a művészetek közvetítésére.

Csémi Hajnalka
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F O G A D Ó Ó R A
HUBA CSABA önkormányzati képviselő

2018. március 19-én (hétfőn)
FOGADÓÓRÁRA VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET:
Hirden 1600  órától 1700  óráig  a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban 1715  órától 1815  óráig
a Településrészi Testület irodájában (Búzakalász u. 3.),

és Vasason 1830  órától 1930  óráig
a Berze Nagy János Művelődési Házban.

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2018. március 22-én tartja szokásos 
beszámoló közgyűlését, amelyre jelen soraimmal tisztelettel 
meghívom – és nagy szeretettel várom –  egyesületünk tagjait.
 Ideje: 2018. március 22. csütörtök 1700 óra
 Helye: Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti Egyesületi Ház

Tervezett napirend:
1. a 2017-es évről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló 

megvitatása
2. a 2018-as előttünk álló további feladatok áttekintése kö-

tetlen beszélgetés keretében: tervek, lehetőségek, ötletek
3. Tagdíjfizetés
4. Egyebek

A közgyűlés nyilvános, azon 
bárki részt vehet a terem 
befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán s.k.
Vasasért Egyesület elnök

Hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt, 
3 dl tej, 0.5 dl olaj, 1 egész tojás, 1 te-
áskanál só, 1 evőkanál cukor, 2 dkg 
élesztő; a töltelékhez: 1 csokor med-
vehagyma, 5 dkg vaj, 20 dkg sajt, 1 
tojás, 1-2 evőkanál tejföl, só

Elkészítése: A cukrot beletesz-
szük a langyos tejbe, majd felfut-
tatjuk benne az élesztőt. A lisztet 
egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a 
tojást, sót, a felfuttatott élesztőt, és 
jól megdagasztjuk, majd a végén 
beledolgozzuk az olajat. Letakar-
juk és kelni hagyjuk. A töltelékhez 

a medve hagymát megmossuk és le-
csöpögtetjük, majd a vajon megpá-
roljuk. A sajtot lereszeljük, hozzáad-
juk a tojást, a párolt medvehagymát 
és annyi tejfölt, hogy kenhető kré-
met kapjunk. 

A megkelt tésztát lisztezett desz-
kára borítjuk és fél cm vastagságú 
téglalap formára nyújtjuk. Lekenjük 
a sajtos krémmel és feltekerjük, majd 
1,5 cm darabokra vágjuk. A teker-
cseket tepsibe rakjuk és előmelegí-
tett sütőben, 180 fokon, 25 perc alatt 
megsütjük.

Medvehagymás sajtos tekercs
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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
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Március 11. vasárnap 11.00
– Március 25. vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (03. 03.)

Vasárnap (03. 04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (03. 10.)

Vasárnap (03. 11.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 17.)

Vasárnap (03. 18.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 24.)
Virágvasárnap

Vasárnap (03. 25.) A húsvéti, nagyheti szentmisék 
és igeliturgiák rendje a templomokban 

kerülnek kihirdetésre!Szombat (03. 31.)
Húsvét

Vasárnap (04. 01.)

Márciusi 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!

Kolping hírek
2018. március 13-án (kedden) 
15 órai istentisztelettel kezdve 
tartjuk közgyűlésünket és nő-
napi ünnepségünket.

Szeretettel várjuk tagjainkat!
Vezetőség

Ruhaárusítás
50%-os leárazással ruhavá-
sárt tartunk március 20–21-
én 13–17 óráig. Babakocsik 
(iker is) és etetőszékek szin-
tén kaphatók.

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: zárva, kedd 15–18 óra
Szerda, csütörtök 15–17 óra
Péntek 15–18 óra
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

KOSSUTh KÖNYvTÁRPONT:
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Hétfő, csütörtök: 12–17
Kedd, szerda: 8–13
Péntek: 12–20 óráig
Könyvtáros: Novák Gyöngyi

Mindenkit szeretettel várnak a megújult 
könyvtárak Somogyban és Vasason

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

A könyvállomány is rendszeresen megújul, lehetőség van a Tudásközpont köny-
veiből is kölcsönözni, amit néhány napon belül ide kiszállítanak. Éljenek minél töb-
ben a lehetőséggel!

Szeretettel várja az olvasni vágyókat Somogyban Novák Gyöngyi hétfőn és csü-
törtökön 12–17 óráig, kedden, szerdán 8–13 óráig, pénteken 12-től egészen 20 órá-
ig. Vasason Somogyi Klaudia kedden és pénteken 15–18 óráig, szerdán, csütörtökön 
15–17 óráig.                  Taar Ilona

h i t é l e t
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A Somogyi Bányász asztalitenisz-csapat tavaszi forduló hírei
Folytatódik az asztalitenisz Városi II. „B” csoport tavaszi for-
dulója, csapatunk az eddigi eredményei alapján az 5. helyre 
esett vissza. A márciusban kezdődő, kieséses alapú osztályzó 
mérkőzés eredményei döntik el, hogy ki juthat tovább a Városi 
I. osztályba. Csapatunknak itt még van esélye a továbbjutásra.
Eddigi eredményeink a tavaszi fordulóban:
• Somogyi Bányász SE – Drávaszabolcs 10-0
• TÜKE SE VI. – Somogyi Bányász SE  7-3
• Somogyi Bányász – Pécs Holding 3-7

• Somogyi Bányász SE –Harkányfürdő SE II. 7-3
• Somogyi Bányász SE – Kozármisleny II.  10-0
• Pécsbánya SE – Somogyi Bányász SE  10-0
A pécsbányaiak nem tudtak kiállni csapatunk ellen, mivel az 
egész csapat lebetegedett, ezért feladták a meccset

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

Sporthírek

Aerobikhírek
A Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.) ked-
den, szerdán és csütörtökön aerobikedzés van 18-tól 19 
óráig. Minden mozogni vágyót szeretettel várunk!

Judohír
Miskolcon a  XVI. EB-MEX kupán a 18 éves ifiversenyzők 
között a 13 éves Rácz Bálint megszerezte a bronzérmet! 
Gratulálunk kiváló teljesítményéhez!

Mesélő természet
Fotóklubunk vezetőjének, Dékány  Zsoltnak fotókiállítása 
nyílt a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szt. István tér 17.), 
mely február 27-től március 22-ig tekinthető meg. A fotókiál-
lítás címe, Mesélő TerMészeT, „csak úgy természetesen…” A ki-
állítást a Mecseki fotóklub szervezésében rendezték.  A kiállí-
tásra mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
Dékány Zsolt így vall fotós munkásságáról.

Fogalmam sincs, mi érdekelheti az embereket, ami rólam 
szól, hiszen bemutatnak a fotóim.

Életem nagy álma volt, hogy fotós lehessek, ezt sok-sok év 
munka után sikerült megteremtenem. 

Több mint 20 éve a fotózás a fő megélhetésem, de inkább 
hobbinak élem meg. Igaz, hogy 40 évnél régebben kezdtem 
fotózni, és így a napi tevékenységem része lett.

 Ha hobbi, akkor a természetfotózásé a főszerep. Hihetetlen, 
mennyire más olyankor minden. Egyszerre megszépül a világ, 
nyugalmat érzek, és egy erős vágyat, hogy ez sose múljon el. 
Ilyenkor szinte bármiben megtalálom a szépet vagy a harmóni-
át, és ez engem is kiegyensúlyoz. Aztán napokig ellát energiával.

Maga a természetfotózás, mint tevékenység, a legfonto-
sabb mozzanata az alkotó folyamatnak. Kint megélni a kü-
lönféle élményeket olyasmit ad, amit képeimmel sem tu-
dok elmesélni. Aztán vannak még más örömök is, amikor 
feldolgozom a felvételt, vagy épp megoszthatom másokkal 
az élményeimet, s magukat a képeimet is megmutathatom. 
Fotózásaimnak köszönhetően sokat utazok, ami szintén meg-
szépíti az életemet.

Közel tíz éve tartok Pécsett fotós tanfolyamot, melyet egy-
kori tanítványommal, Lévai Gáborral közösen vezetünk. Ezt 

a barátság oldaláról is jó nézni, de az is nagyon sok örömet 
ad, hogy továbbadhatom a tapasztalataimat azoknak, akik 
most kezdik a fotózást komolyan gondolni.

Néha rajzolok is, ezt az oldalamat kevesen ismerik. De a 
lényeg ugyanaz, hiszen képet készítek, csak más technikával.

Sok kiállításon szerepeltem képeimmel, és gyakran dí-
jazták is alkotásaimat, de ez most nem annyira fontos, hogy 
felsoroljam. Az sokkal fontosabb, hogy olyasmit csinálhatok, 
amit élvezek, és néha másoknak is tetszik, vagy örömet ad.

Mivel a kiállításom szponzora az OLYMPUS, így illő, hogy 
megemlítsem, ezek a képek az utóbbi három év alkotásai, és 
mind Olympus géppel és objektívvel készültek.

Ha a képeimet kellene jellemezni, akkor a legmegfelelőbb, 
hogy:  „Csak úgy természetesen…”
www.dekany.hu; https://www.facebook.com/zsolt.dekanyfoto

Kossuth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász 47.
KoBeKo minden második héten pénteken!

2018. 03. 09. 16:00

Részvétel
ingyenes

Minden  
érdeklődőt  
sok szeretettel  
várunk!

Kossuth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász 47.
KoBeKo minden második héten pénteken!

2018. 03. 09. 16:00

Részvétel
ingyenes

Minden  
érdeklődőt  
sok szeretettel  
várunk!
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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

NAPELEMRENDSZER
10% önrésszel.

Családi háza villanyszámláját 
lenullázhatja saját napelem-

rendszer kiépítésével.
Teljes körű ügyintézés az igény-

felméréstől a műszaki átadásig. 
Kérjen tájékoztatást!  

Takács Aranka, 70-329 2093, 
t.aranka2@gmail.com

erikA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

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

P-M Tüzelőlerakat 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 
nagyon jó,  tisztítja a légutakat,

tüdőtisztító hatású.
Bejelentkezés szükséges!

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: +36 72/337-838 • E-mail: info@

kobeko.hu

A Cargill Takarmánygyártó Zrt. az új 
Komfort-mix takarmánysor bevezeté-
sével egy olyan portfóliót kínál a partne-
reinek, mely a háztáji szegmens minden 
igényét kielégíti.
Csirke indító táp 2540.-/20 kg
Csirke nevelő táp 2380.-/20 kg
Csirke befejező táp 2270.-/20 kg
Csibedara 2510.-/20 kg
Tojótáp 2360.-/20 kg
Pulyka indító táp 3690.-/20 kg
Pulyka nevelő táp 3330.-/20 kg
Víziszárnyas indító táp  2760.-/20 kg
Víziszárnyas nevelő táp  2540.-/20 kg
Malac prestarter 2930.-/20 kg
Malactáp 2510.-/20 kg
Süldő-hízó táp 2220.-/20 kg
Süldő-hízó konc. 3540.-/20 kg
Nyúltáp 2470.-/20 kg

LD-FF Kft. a Purina és Komfort-mix
takarmányok kizárólagos forgalmazója.

Vasas, Bethlen G. u. 21.

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.

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

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

hívhat házhoz is!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

ikrAUSZ kFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

erikA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

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

Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-szombat
05–21 óráig,

vasárnap
7–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

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


