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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2018. május 23-án (szerdán)
FOGADÓÓRÁRA

VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET
Hirden: 1600  órától 1700  óráig 
a Harangláb utcai faluházban, és

Somogyban: 1715  órától 1815  óráig
a Településrészi Testület irodájában 

(Búzakalász u. 3.).

MEGHÍVÓ
Nemzeti Összetartozás napja 2018. június 2-án 

16.30-órakor a pécs-vasasi templomkertben lévő 
Trianon Emlékműnél

Térzene Vasasi Bányász Fúvószenekar 
Rákóczi induló részlet Zászlók bevonulása 
16.30-óra Harangzúgás  
Himnusz Vasasi Bányász Fúvószenekar
 Vezényel: Vucseta László karnagy
Moderátor Ruzsicsics Ferenc, 
 a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke 
Köszöntő Dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár 
Vers Székely László saját versét mondja el
Ima a hazáért Kövesi Ferenc plébános
Ünnepi műsor Vasasi általános iskolások
 Felkészítő tanár: Majoros Istvánné Gizike
Ünnepi beszéd Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai 
 Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Ének Berze Nagy János Népdalkar
 Vezényel: Strausz Emőke karnagy
Nemzeti Összetartozás 
     fája ültetése Dr. Brenzovics László elnök
 Dr. Hoppál Péter államtitkár
 Kövesi Ferenc plébános
Koszorúzás Vasasi Bányász Fúvószenekar
Székely himnusz Vasasi Bányász Fúvószenekar
Szózat Vasasi Bányász Fúvószenekar 

Szervezők: Vasasi Szent Borbála Egyesület 
és v. l. Kálmáncsi Gyula (Eső esetén 

a megemlékezést a templomban tartjuk.)

Szeretettel köszön�jük az Édesan�á�a�,
a �����a�áka� és a �é�na���a�ák�t!

A Nyugdíjas Szakszervezet
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Rekordközeli részvétellel zajlott az idei parlamenti választás 
április 8-án. A pártlisták közül az országos eredményeknek 
megfelelően Baranya megye 2-es választókerületében is a 
Fidesz-KDNP diadalmaskodott. Az egyéni jelöltek között dr. 
Hoppál Péter jelenlegi országgyűlési képviselő magabiztosan,  
21.471 szavazattal nyerte el újra a mandátumot. Ez négyezer 
szavazattal több, mint az előző választáson kapott voksainak 
a száma. Somogyon, Vasason és Hirden is nagy fölénnyel 
nyert minden szavazókörben a régi-új képviselő. 

Összesített  egyéni eredmény a három településen:

1. Dr. Hoppál Péter (Fidesz-KDNP)  1433 szavazat (43,65%)

2. Gyimesi Gábor (Jobbik)  806 szavazat  (25,11%)

3. Nagy Ferenc (DK)  521 szavazat (16,32%)

4. Hohn Krisztina (LMP) 243 szavazat  (7,42%)

Megkerestük településeink újraválasztott országgyűlési kép-
viselőjét, miként értékeli az eredményt.

Hoppál Péter örö-
mét fejezte ki, hogy 
a választópolgárok 
ilyen magas szám-
ban vettek részt a vá-
lasztáson, bizonyítva 
ezzel azt, hogy ez a 
demokrácia ünnepe 
is egyben. Köszönetet 
mondott mindenki-
nek, aki élt választójo-
gával, bárkire is adta 
le szavazatát. Külön 
megköszönte azon 
polgárok támogatását, 
akik az ő neve mellé tették az x-et, s újabb négy évre megvá-
lasztották a térség országgyűlési képviselőjének. Hozzátette, 
megtisztelőnek érzi ezt a bizalmat, melyet a korábbiakhoz 
hasonlóan igyekszik felelősségteljes munkával megszolgálni, 
a helybeliekkel egyeztetve, az ő érdekeiket szem előtt tartva. 

Választási erdmények

Bányászkórusok és Hagyományőrző Énekkarok 
IX. tatabányai találkozója

Tatabányán idén áprilisban kilencedik alkalommal rendez-
ték meg a Bányászkórusok és Hagyományőrző Énekkarok 
találkozóját, melyre ezúttal is meghívták a vasasi Bányász-
szív Dalcsapatot. Az énekegyüttes hat saját szerzeményű bá-
nyászdalt énekelt el a találkozón, melyeket nagy tapssal jutal-
mazott a tatabányai nézőközönség és a jelenlévő kórusok. A 
találkozó zárásaként dr. Alföldy Boruss István mondott szak-
mai értékelő minősítést a jelenlévő kórusokról. Beszédében 
külön kiemelte a vasasi Bányászszív Dalcsapat új hangzású 
bányászdalainak mai korunkhoz szóló üzenetét, majd megje-
gyezte, hogy dalaik által egy új zenei hangzás van születőben, 
melyben ötvöződik a mai zenei világ hangzása a régi bányász-
dalok hangulatával.

A fellépők sorrendben: Tatabányai Rozmaringos Bányász 
Egylet, Tatabányai Bányász Dalkör, Egercsehi Asszonykórus, 

Salgótarjáni Bányász-Kohász Kórus, Bányászszív Dalcsapat 
(Pécs-Vasas), Várpalotai Bányász Kórus.

A rendezvény jó hangulatban telt el, mely méltóképpen 
emlékezett az egykori bányászokról, a bányászéletről sok-
színű dalaival. A szereplésről videofelvétel is készült, melyet 
Varju István készített. A teljes vasasi műsort meg lehet nézni 
a Bányászszív Facebook-oldalán.

Az énekesek szállításáért külön köszönet illeti a KoBeKo 
csapatát, akik a „Tanulj tinó, az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP-
3.7.3-16 sz.” projekt keretében segítettek a dalcsapatnak mik-
robuszt szervezni az utazásukhoz.

Röviden az énekegyüttesről. A Bányászszív Dalcsapat 
2015-ben alakult meg. Tagjai: Farkas Sándor, Molnár Tibor, 
Baumann Rudolf, Bocz József. Az együttes eddig két magán-
kiadású CD-t készített Jó szerencsét és a Fekete könny cím-
mel, jelenleg pedig a harmadik CD, az Utolsó Bányász alkotói 
munkái folynak. Modern hangzású dalaikat előre elkészített 
zenei alapra éneklik, melyeket Pomázi Attila komlói zeneta-
nár készített. A régi magyar bányászdalok mellett énekelnek 
lengyel, amerikai, kanadai, angol, német, szlovák és francia 
bányászdal-feldolgozásokat, melyek magyar szövegeit Ipolyi 
Ágnes dalszövegíró, Móró Imre nyugdíjas nyomdász és Ko-
vács László oroszlányi bányászköltő írták.

Bocz József
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Bemutatkozik az új evangélikus lelkész
Mostanában többször írtunk a vasasi evangélikus 
templom és gyülekezet nehéz helyzetéről. Hála Isten-
nek, nem reménytelen a helyzet, új, fiatal lelkészhá-
zaspár érkezett a gyülekezethez. Őket kértük fel saját 
maguk, és a gyülekezeti élet rövid bemutatására.

Két évvel ezelőtt érkeztünk a pécsi evangélikus gyüleke-
zetbe. Frissen kikerülve az egyetemről nagyon izgatot-
tak voltunk, hogy milyen lesz az első szolgálati helyünk. 
A férjemet, Hajduch-Szmola Patrikot 2016 nyarán szen-
telték fel evangélikus lelkésznek, így ő szeptembertől 
kezdte meg munkáját, én pedig az első évben még Ócsai 
Zoltán kollégánk mellett voltam gyakornok. Tavaly óta 
pedig én is lelkészként vagyok jelen a gyülekezetben. 
Hárman szolgálunk tehát, Pécs az anyagyülekezet, de 
sok kisebb közösség is tartozik hozzánk a környező te-
lepülések közül, például Pogány, Komló, Szigetvár, és 
ezek közé tartozik Pécs-Vasas is. Bár még nem régóta 
élünk a környéken, egyből beleszerettünk, Pécs csodála-
tos város, élhető, barátságos és gyülekezeti szempontból 
nagyon sok lehetőséget kínál. Minden korosztály kép-
viselteti magát az alkalmainkon, az egészen kisgyerekes 
családoktól kezdve az idősekig, és ezért igyekszünk is 
olyan istentiszteleteket, programokat szervezni, hogy 
minden réteget megszólítson. Hét közben bibliaórákat, 
hittanórákat és más beszélgetős alkalmakat tartunk, idő-
seket látogatunk, vasárnap pedig Pécsen és a környező 
szórványokban tartunk istentiszteleteket. Az egyik leg-
népszerűbb alkalmunk a családi istentisztelet, mert itt 
a szülők és a gyerekek együtt vannak, kötetlenebb, mint 
egy hagyományos istentisztelet, hiszen itt a gyerekeknek 
játékos foglalkozással és gitáros énekléssel készülünk. 
Az egyetemváros is különleges kihívásokat tartogat, hi-
szen a fiatalok megszólítása mindig is fontos volt a pécsi 
gyülekezetben. Mivel engem ebben az évben egyetemi 
lelkészi szolgálattal bíztak meg, ezért kiemelt figyelmet 
fordítok arra, hogy az egyetemisták számára is szervez-
zünk alkalmakat, kirándulásokat, vitaesteket. 

Másfél éve gyülekezetünk átvett egy óvodát az önkor-
mányzattól, a kertvárosi Kék Elefánt Evangélikus Óvo-
dát, így most már egy intézménnyel is bővült a gyüleke-
zetünk. Itt tartunk hittant az óvodásoknak, de emellett a 
pécsi iskolákba is járunk hét közben, igyekszünk minél 
több helyen ellátni ezt a feladatot. Idéntől Pogányban 
is indult hitoktatás kétszer egy héten, ez külön öröm 
számunkra, hogy Pécsen kívül is volt erre igény, hosz-
szú távon elképzelhetőnek tartjuk, hogy akár Vasason is 
elinduljon egy evangélikus hittancsoport. A vasasi gyü-
lekezetet egy nagyon barátságos, családias helynek is-

mertük meg, ahol hagyomány, hogy a gyülekezeti tagok 
aktívan részt vesznek a közösség formálásában, legyen 
szó praktikus teendőkről, mint templomtakarítás vagy 
kertrendezés, de nyitottak minden lelki alkalomra is, 
például nagy örömmel fogadták karácsony előtt a pécsi 
fiatalok betlehemes műsorát, sőt, ők maguk is készül-
tek előadással. Ebben nagy érdeme van gyülekezetünk 
motorjának, Fuchs Ervinné Ida néninek, aki helyben 
lakó lelkészek híján jó gazdaként felügyeli, hogy min-
den rendben menjen a templom körül. Sok teendő lenne 
még a gyülekezet építését illetően. A helyiek elmondá-
sa alapján sok fiatal család is él Vasason, az ő megszó-
lításuk még előttünk áll, ezt el tudnánk képzelni akár a 
templomkertben szervezett családi nappal, gyerekprog-
ramokkal. Célul tűztük ki a templom lépcsőjének és ke-
rítésének felújítását is, hiszen elég rossz állapotban van, 
erre a célra sok adomány gyűlt össze, amelyet ezúton is 
köszönünk és az elkövetkező hetekben el is fognak kez-
dődni a munkálatok. A külső megszépülést reményeink 
szerint belső megújulás is fogja kísérni, és minél többe-
ket köszönthetünk majd templomunkban az istentiszte-
leteken, a hónap második és negyedik vasárnapján dél-
előtt 11-kor. 

Kovács Barbara
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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: Nagyon mozgalmas volt az áprilisi hónap a Tea-
Ház életében. Ellátogattunk a Pécsi Nemzeti Színházba, 
ahol a Padlás című színdarabot nézhették meg a gyere-
kek. Sok szép tájképet festettünk közösen kicsik és na-
gyok, kiállítottuk az elkészült műveket, a Tea-Ház polcain 
bárki megnézheti őket. A szabadtéren is sokan voltak bú-
jócskázni, kergetőzni, focizni és játszóterezni. Limonádé 

volt a hűsítő ital, amikor meleg volt kint. Természetesen a 
házi lekváros kenyér sem maradhatott el uzsonnára.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön 10.00 
órakor a Kossuth Művelődési Házban.
Ringató: május 11., 10.00 (Kossuth)
Mocorgó: 
– május 3., 10.40 (Kossuth)
– május 31., 10.40 (Kossuth)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás 
céljából, a sportágat kedvelő játékosok számára. Min-
den csatlakozót szívesen látunk! 
Minden héten kedden edzőnkkel várunk mindenkit 
16:30-tól a Kossuth Művelődési Házban.  
Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj rá, nagyi! A találkozások folyamán főként 
gyakorlati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes 
problémákra, kérdésekre. Foglalkozások továbbra is 
csütörtökönként 17.30-19.00 óráig folynak, melyekre 
szívesen várunk minden további érdeklődőt a Kossuth 
Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

• Történelemklub: Következő előadás témája Mind-
szenty József hercegprímás élete lesz.
Időpont: május 16.,17.30 (Kistamás Gyula Könyvtár)
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 május 16., 17.00, 
Kossuth Műv. Ház

Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre 
(előzetes időpont-egyeztetéssel) és tanácsadásra. Ér-
deklődni 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 
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

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: Somogyi Klaudia

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

telefonszámokon 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” májusi programjai
Családi ügyességi vetélkedő:  
 május 12., (Vasasi óvoda), jelentkezni lehet az óvodában, illetve az info@kobeko.hu  
 email-címen
Mestertár:  május 12., 15.00 (Vasasi óvoda)
Darts:  Minden héten kedden 16.30 (Kossuth)
Életmód váltó klub:  május 16., 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub:  Ringató:  május 11., 10.00 (Kossuth)

 Mocorgó:  május 3., 10.40 (Kossuth) 
   május 31., 10.40 (Kossuth)
Kattanj rá Nagyi!  Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelem klub:  Május 16., 17.30 témája Mindszenty József hercegprímás élete.  
 (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

EFoP 3.7.3 programsoroló
Historika: Május 3., 17.00 (Helyszín: hirdi faluház). 
Május 16., 17.30 (Helyszín: székház, Benze J. u 6.).
Történelmi témájú előadás-sorozat helytörténeti, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránk-
hoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos 
bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás 
időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat 
a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett 
ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsa-
játított tudás között.

Angol nyelv kezdőknek: Minden kedden 13.30-tól
Angol nyelvi képző klub, mely angol nyelvismeretekkel 
nem rendelkező résztvevők számára nyújt ismereteket. 
A tanítás folyamatának fontos eleme, hogy az óra tar-
talmilag és módszertanilag változatos legyen, az egyes 
lépések logikusan kövessék egymást. Az egyes mun-
kaformák – frontális, páros, kiscsoportos, egyéni – és 
azok tartalma indokolt és változatos legyen. 

Kismama metálhigiéne: Május 17., 10.00
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különbö-
ző konfliktus-megoldási módszerek megismertetése, 
valamint használata. A képzésben részt vevő képessé 
tétele az ember és az emberi kapcsolatok, az ember és 
a környezete komplexitásának megértésére, belső és 
külső folyamatainak értelmezésére, befolyásolására, 
saját harmóniájának megőrzésére, valamint helyreál-
lítására.

Komplex testi-lelki gondozás – Jóga: Kéthetente má-
jus 4., 16.30. Május 18., 16.30
A hatha jóga először a fizikai testre fordítja a figyelmét, 
ami úgy jelenik meg, mint a lélek megtestesülésének 
és tevékenységeinek az eszköze. Az elme megtisztítása 
nem lehetséges a test megtisztítása nélkül, amelyben 
működik, és amely befolyással van rá.

Kommunikációs Tréning:Következő időpont később a 
Facebookon.
A várandós kismamáktól az újszülötteken át egészen a 
kisgyermekkorig hasznos tudnivalókat oszt meg a le-
endő és a már gyakorlott édesanyáknak egyaránt. Cél 
az alapkompetenciák fejlesztése, ismeretek bővítése, 
segítség a munkaerőpiacra való visszatérés és a család 
összeegyeztetéséhez szükséges képességek kiaknázá-
sa, fejlesztése. Sokszor tanácstalan szülőket és a leen-
dő, érdeklődő családok tagjait várjuk előadásainkra. 
A mindennapi életet egyre jobban áthatják az olyan 
változások, amelyek nélkülözhetetlenné teszik a tanu-
lást az egyén számára. 

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása mi-
att a programok a Kossuth Művelődési Házban lesz-
nek.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, ér-
deklődőket a szokásos elérhetőségeinken; szemé-
lyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász 
u. 47.), telefonon a 72/337-838, illetve a +36-30/183-
5730 telefonszámokon és az info@kobeko.hu e-mail-
címen.
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A PÉCS-SoMoGYI HoNISMERETI 
SZAKKÖR TÖRTÉNETE

A helytörténeti kutatómunka Pécs-Somogyban 1958-ban 
indult meg néhány lelkes tanár közreműködésével. Először 
az I. világháború eseményeit követő időszak, valamint a szerb 
megszállás helyi eseményeit kutattuk.

1960-ban időszaki kiállítást rendeztünk a település közel-
múltjának történéseiből.
1963-ban Somogy dűlőneveit gyűjtöttük össze, és az anyag-
gal részt vettünk egy országos pályázaton.
Az 1960-as évektől elkezdődött a bányászmúlt tárgyi, írásos 
emlékeinek megmentése is, melyből 1967-ben egy állandó 
bányászati kiállítás nyílt meg az iskolában.
Az 1958–67-ig terjedő időszak gyűjtőmunkáját Temesi 
Jenő, Rubint Károly, Hámori Istvánné és Temesi Jenőné 
neve fémjelzi.
1972-ben a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályának 
vezetője – dr. Bándy Gábor – segítségével Hámori Istvánné 
településtörténeti tárlókkal gyarapította a gyűjteményt.
1973-ban alakult meg a jelenleg is működő honismereti 
szakkör, vezetői: Hámori Istvánné és Vókó János, tagjai az 

iskola mindenkori 5–8. osztályos tanulói köréből kerül ki. 
Ekkor fogalmazódott meg bennünk a település egészét érin-
tő, tudatos kutatómunka igénye. Célul tűztük ki, hogy felku-
tatjuk lakóhelyünk múltját a legrégibb időktől napjainkig, 
gyűjtjük a még fellelhető tárgyi és írásos emlékeket, hagyo-
mányokat, szokásokat. Fotókon, diaképeken örökítjük meg 
településünket, magnófelvételeken rögzítjük öregjeink visz-
szaemlékezéseit. Mindezeket szervesen beillesztettük az isko-
la tantervébe, főleg a történelem és az iskolában beindított al-
ternatív környezetismereti tantárgy anyagába. A honismereti 
szakkörünk így helyi, sajátos értékkel gazdagítja tanulóinkat, 
nagyban segíti nemzeti azonosság- és magyarságtudatuk ki-
alakítását. Szakkörünk tagjait elméleti és gyakorlati foglalko-
zások egész sora segíti abban, hogy közvetlen környezetük 
– Somogy – múltjának, szokásainak megismerésén kívül 
Pécs gazdag történelmi emlékeire is rácsodálkozhassanak. 
A változatos programok közül csak néhányat említenék: az 
elméleti anyagok megismertetése, előadások, beszélgetések, 
videofilmek segítségével, régi játékok, hímes tojás készítése, 
honismereti pályázatok, kirándulások, egyéni gyűjtés, kiállí-
tások rendezése, múzeumlátogatások, környezetvédelmi sé-
ták szervezése, Borbála-emlékműsorok lebonyolítása stb.
1974 novemberében időszaki kiállítást szerveztünk a település 
utóbbi 30 évéről az iskolában. 1980-tól a DOZSO Pécs-somo-
gyi Kodály Művelődési Ház szakköreként működött. Itt nyílott 
meg 1984 őszén a felújított és bővített állandó bányászati kiál-
lítás. Erre az alkalomra készítettük el az egész település múltját 
bemutató hangosított diaműsorunkat „Ne feledd” címmel.
1986 áprilisában szakkörünk kezdeményezésére lakóhe-
lyünk visszakapta az eredeti Somogy nevét. Ugyanez év 
őszén a falusi Kossuth Művelődési Házban időszaki népraj-
zi kiállítást rendeztünk.
1989 októberére elkészült a somogyi ifjúsági mozgalom tör-
ténetét bemutató munkánk, melyhez dr. Zeleni Ferenc le-
véltáros nyújtott nagy segítséget.
1992 decemberében a régi, helyi fotókból „Bölcsőhelyünk 
képekben” címmel kiállítást rendeztünk a Kodály Zoltán 
Művelődési Házban, melyet B. Horváth Csilla muzeológus 
nyitott meg, aki munkánkat közel húsz éve támogatja.
1993. szeptember 10-én bemutatkoztunk a Várostörténeti 
Múzeumban. Gyűjteményünkből egy válogatást állítottunk 
össze B. Horváth Csilla irányításával. A megnyitót Kert 
László, a DOZSO igazgatója mondta. 

Két évvel ezelőtt, Bíró József váratlan 
halála miatt megszakadt a vasasi kul-
turális életet bemutató sorozatunk. 
Igen értékes, és szórakoztató olvas-

mány volt, sokan szerették. Most 
megpróbáljuk folytatni, itt az első írás, 
és várjuk a többit is! Arra biztatunk 
mindenkit, akinek vannak visszaem-

lékezései, esetleg dokumentumai a 
régi somogyi, hirdi, vasasi életről, írja 
meg, küldje el, szívesen közreadjuk!

Taar Ilona



 2018. május További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

1996 nyarán az egész települést megmozgató sporttalálkozót 
szerveztünk, melyre elkészítettük a somogyi sport történe-
tét feldolgozó kiállítást, melyet B. Horváth Csilla méltatta 
és nyitotta meg. 1997-ben megszűnt a DOZSO, a szakkör a 
művelődési házakat irányító Pécs-Somogyi Általános Isko-
la igazgatása alá került. Ebben az évben végre sikerült elérni, 
hogy az évekig hányatott sorsú gyűjteményünk anyaga helyet 
kapjon. A településrészi önkormányzat, mely megkapta a 
volt tanácsháza épületét, egy helyiséget biztosított számunk-
ra, ahol 1998-ban helytörténeti gyűjteményünket most már 
végleges kiállítás formájában elhelyezhettük.
1998–99-ben ünnepeltük az iskola 100 éves évforduló-
ját. Időszaki kiállításon mutattuk be a 100 év történetét az 
iskolában. A Polgármesteri Hivatal nevében dr. Újvári 
Jenő, Spolár János osztályvezető és Ferencziné Ivicz Ilona 
köszöntötte az iskolát a jubileum alkalmából. Itt került sor 
Vókó János c. igazgató úrnak Pécs Város Érdemes Pedagó-
gusa kitüntetés átadására. 
2000. április 14-én, a Költészet Napján mutattuk be Vókó 
János és Hámori Istvánné rendezésében az István király 
koronázásáról készült dokumentumjátékot a Kodály Műve-
lődési Házban.

A Honfoglalás és az Államalapítás évfordulójára több éven 
keresztül tartó pályázatot hirdettünk felső tagozatos tanuló-
ink számára. Az elméleti anyag mellett rajzok, makettek ké-
szítése, illusztrációk alkották a feladatokat. 
2003. március 15-re elkészítettük az iskola történetét be-
mutató kiállításunkat, mely a Kodály Művelődési Házban 
kapott helyet.
2004-ben kezdtük el feldolgozni a Somogy történetét be-
mutató monográfia írását. Levéltárak, kutatómunka, fotók, 
visszaemlékezések gyűjtése alkották munkánkat a készülő 
könyvhöz. A monográfia Somogy 600 éves évfordulójára 
készült, melyhez Huszár Zoltán főmuzeológus és dr. Szirtes 
Gábor, a Pro Pannónia Kiadó igazgatója írt ajánlásokat. 
2006-ban megjelent a könyv. Háromnapos rendezvénysoro-
zat keretében, ahol minden somogyi lakos – az elszármazot-
tak is – ingyen kézhez kapták a monográfiát. Az ősz folyamán 
író-olvasó találkozót szerveztünk. Az RTL Klub felvételt ké-
szített az eseményekről. 

2007-ben Vókó János c. igazgató és Hámori Istvánné ig.-
helyettes Pécs Város Napján Pécs Város Közművelődési 
Díjat vehették át a Nemzeti Színházban tartott ünnepségen. 
Még ez évben a Pécsi Művészetek és Irodalom Házában is 
bemutattuk Somogy monográfiáját.
2011-ben a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvánnyal együtt-
működve megjelöltük a somogyi bányász emlékhelyeket. 
Ekkor szólalt meg először a toronyzene „Tisztelet a bányász 
szaknak” címmel, mely azóta is minden műszakváltáskor 
megszólal. 2011 óta a Bányász Emlékkőnél tartjuk a Borbá-
la-napi emlékünnepélyünket. 
2014-ben irodalmi műsorral emlékeztünk meg Faitig Imre 
és Pernecker István bányászmártírokról. 
2015-ben a Kodály Művelődési Házat felújították, kiállítá-
sainkat szétszedték, anyagát négy alkalommal négy helyre 
kellett költöztetni. Több eredeti dokumentumunk eltűnt a 
költözések során. Kiállításaink megszűntek.
2016-ban sikerült helyreállítani a kiállításainkat, így azok már 
látogathatók óvodások, iskolások és felnőtt csoportok számára is.
Munkánkat kezdettől fogva Walter József a Kodály Művelő-
dési Ház aktív közreműködésével segíti a mai napig. 

Hámori Istvánné
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I. Vasasi Füstölő Ünnep

Március 31-én tartottuk a Vasasi Füstölő megmentéséért 
szervezett Füstölő Ünnepet. Kb. 50-en jelentek meg az esős 
idő ellenére. A Füstölő újkori életében ez sikeresnek mond-
ható, sokan felfigyeltek ránk. Felidéztük a régi emlékeket, 
ettünk-ittunk. Trudi néni is eljött, akinek a szülei és nagy-
szülei üzemeltették annak idején a füstölőt. Sokat mesélt ar-
ról, hogy mi hogyan volt, és hogyan nézett ki a füstölő régen. 
A helyi polgárőrök is jelen voltak. Újra megtapasztalhatta, 
aki ott volt, hogy a településen még működik a másikon való 
segítés, és nem halt ki az egymás iránti empátia. A füstölő 
megmentésének egyik lelkes támogatója, aki nem helyi la-
kos, az internetről értesült erről a tervről, szintén ott volt. 
További támogatásáról biztosított minket. Jövőre is szeret-
nénk egy ilyen ünnepet, de bízunk benne, hogy addigra már 
legalább elkezdődhetnek a felújítások. Jelenleg aláírásokat 
gyűjtünk, amelyet benyújtunk az önkormányzat illetékes 
osztályára a füstölő megmentése érdekében. Már bútorokat 
is szereztünk, amit a helyiek adományoztak, ezekkel ottho-
nossá tehetjük a füstölőt. Továbbra is elfogadjuk az adomá-

nyokat, akár pénzbeli, akár bármilyen segítség jól jön, ami 
előmozdítja a felújítást.

A tervem, hogy a füstölő ipari műemlék lesz. Szeretném, 
ha lenne egy kis klubhelyiség, ahol beszélgetnének idősek, 
fiatalok együtt a füstölő múltjáról. Képeket és füstölős tár-
gyakat szeretnék a kemencés szobában a falakra és vitrinbe. 
Bányászemlékeket, pl. csákányt és sisakot is kitehetnénk. 
Szerveznék kiállításokat, pl. Retrokiállítást a Hrubi család 
emlékére, és Bányászkiállítást. Ez a tervem a füstölővel, ezt 
szeretném megvalósítani a vasasi embereknek.

Május 14-én 18 órakor megbeszélést tartunk a Füstölő fel-
újításával kapcsolatban a Vasasért Egyesület Székházában 
(Bencze J. u. 6.). Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, bármilyen 

kicsi dologgal segíteni tudná a felújítást, jöjjön el. Lehet a segít-
ség anyagi jellegű, munka, de lehet ötlet, kapcsolat, bármilyen 
támogatás jól jön. Aki nem tud segíteni, de érdekli a füstölő 
jövője, azt is szívesen látjuk. 

Tóth Ádám, 06-30/8658-925
Tóthné Dobos Éva, 06-30/9970-993

Érték-Tár adatgyűjtés
A Vasasért Egyesület által kiadott Érték-Tár kiadvány egy-
értelműen kedvező fogadtatásban részesült, sok pozitív 
visszajelzést kaptunk. Most lehetőségünk lesz egy második 
kötet kiadására az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázat 
keretében. Most az első kötetben nem szereplő kategóriá-
kat, témákat is szeretnénk megjelentetni. Még több helyi 
értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kin-
csünket szeretnénk bemutatni, ezért információkat várunk 
az alábbi témákban:

– a településeinken régen élő meghatározó személyiségek, 
akik már nincsenek velünk;

– helyi legendák;

– településrészek neveinek eredete;
– nagy múltú, valaha helyben működő cégek, amelyek már 

nem működnek;
– különleges magángyűjtemények, amelyek másoknak is 

érdekesek lehetnek.

Az előző kiadásban már szereplő kategóriákhoz is várunk 
még információkat. Keresünk még fontos, érdekes, nép-
szerű embereket, akik településünk lakói, és méltóak az 
ÉrtékTárban való megjelenésre. Ezenkívül olyan személyeket 
is keresünk, akik valaha itt éltek, de máshol lettek népszerű-
ek, máshol csináltak karriert. 

A következő elérhetőségeken várjuk az információkat: 
30/9970-993

doboseva967@gmail.com
Tóthné Dobos Éva
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Olvasói levél
Tisztelt Képviselő Urak!

Akkor, amikor a választás előtt hordták a „Hoppál” 
szórólapokat, láttam, hogy nagyon odafi gyeltek, hogy 
minden postaládát megtaláljanak. Remélem, hogy 
ugyanolyan odafi gyeléssel észrevették, hogy a Bencze 
József utca 3-tól milyen állapotban vannak a járdák, fel 
az iskoláig, illetve a buszváróig. Ezeken a járdákon sem 
gyerek, sem felnőtt nem tud közlekedni. Ha lemegy az 
úttestre, az igencsak balesetveszélyes! Mikor lesz a járda 
felújítva?

Tisztelettel: Egy vasasi lakos

MEGHÍVÓ
A „Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület
tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket

2018. május 25-én,
pénteken 15 órára

a

HŐSÖK
NAPJA

alkalmából szervezett ünnepségre a hirdi 
temető keresztjén elhelyezett

I–II. világháborús halottak emléktáblájához
Műsort adnak: a hirdi iskola tanulói,

valamint a Napsugaras Ősz Asszonykórusa.

Hajtsunk fejet együtt a Hősök előtt!

Árusítási helyszín változása
Tájékoztatjuk a vasasi lakosságot, hogy a Ber-
ze N. J. Művelődési Ház felújítási munkálatai 
miatt az árusok a KoBeKo – Kossuth Műve-
lődési Házban, Somogyban, a Búzakalász u. 
47. szám alatt fognak árusítani 2018. augusz-
tus 1-ig.

Somogyi Klaudia
KoBeKo munkatárs
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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
– Május 13., vasárnap 11.00
– Május 27., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (05. 05.)

Vasárnap (05. 06.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (05. 12.)

Vasárnap (05. 13.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (05. 19.)

Vasárnap (05. 20.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (05. 26.)

Vasárnap (05. 27.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 02.)

Vasárnap (06. 03.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Májusi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, 
somogyi polgárok!

Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget 
a 6-os út melletti kereszt felújítására. 

A Dél Takaréknál vezetett számlán jelenleg 
125.000 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!

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

h i t é l e t
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Sporthírek

Kedves Partnereink!
A támogatásukat szeretnénk kérni. Mi a Vasasért Egye-
sületnél évek óta dolgozunk azon, hogy településeinken 
Művelődési Házakat működtessünk, megtöltsük élettel, és 
változatos programokat kínáljunk a pici babáktól, a gye-
rekeken és fiatalokon, a családokon át az idősekig minden-
kinek érdeklődésének megfelelően. 

Hónapról hónapra önkéntesen szerkesztjük a Sok Hírünk 
Van havilapot, és biztosítjuk, hogy Somogy, Vasas, Hird va-
lamennyi lakosához ingyenesen eljusson. 

Ha többet szeretnének tudni rólunk, kattintsanak ide: 
www.kobeko.hu
www.shvonline.hu 

Kérjük, támogassanak minket adójuk 1%-ával, illetve 
osszák meg másokkal is ezt a lehetőséget!

Adószámunk: 18305434-1-02

Miért nekünk adja az 1%-ot?
– Mert a befolyt összeget a Sok Hírünk Van c. újság kiadására 
fordítjuk.

– Mert adója 1%-ával esélyt adhat a helyi közösségi újságunk to-
vábbi folyamatos megjelenésére.

– Mert a tavaly nekünk adott 1%-ok lehetővé tették, hogy színes 
naptármelléklettel és sokszor 12 oldalon jelent meg az SHV.

– Mert úgy támogathatja a helyi újságunkat, hogy az Önnek egy 
forintjába sem kerül.

Kérjük, hogy adója 1%-ával se-
gítsen bennünket abban, hogy a 
2007 óta folyamatosan megje-
lenő Sok Hírünk Van c. közössé-
gi lapunkat idén is meg tudjuk 
jelentetni, eljuttatni Önökhöz.
Köszönjük, hogy segítenek!

Berényi Zoltán s.k.
Vasasért Egyesület elnöke

Köszönettel:

Vasasiak a Vivicittán

Április 14–15-én rendezték Budapesten az egyik leg-
nagyobb európai amatőr futófesztivált közel 30 000 részt-
vevővel. Sajnos idén mi elég kis létszámú csapattal képvi-
seltettük magunkat, de szép eredményeket értünk el, és 
jó érzés volt ott lenni a futótársak között, szép időben, 
szép helyen, jól szervezett versenyen futni. A félmaratoni 
távon Schneider Pál 1.37.04-es idővel korcsoportjában 3. 
helyezett lett. Malinás László új félmaratonista rögtön egy 

jó 1.57.47-es eredménnyel tette le a névjegyét. Papp Feri 
iramfutóként segítette a tapasztalatlanokat, és pontosan 
1.59.09. alatt ért célba. Schneider Erika 1.50.47. alatt tette 
meg a 21 km-t, Borbás Adri pedig 1.57.08. alatt. A 10 km-
es távon pedig Kanizsa Tivadarné 1.22.23. alatt, jómagam 
1.06.10-alatt mentünk végig. Mindenkinek gratulálunk, 
az iramfutóknak pedig köszönetet mondunk!

Taar Ilona

A Somogyi Bányász SE asztalitenisz-csapat hírei
Lezárult a 2. osztályú csapatbajnokság alapszakasza, és már 
javában folynak a rájátszási mérkőzések. A somogyi asztali-
teniszezőknek megvan az esélyük a döntőbe jutásra. Sajnos a 
legutóbbi rájátszási meccs a Harkányi SE csapata ellen 7:3-as 
vereséggel végződött, ami még nem egyenlő a kieséssel. A kö-

vetkező, visszavágó játék a harkányiak ellen várhatóan május 
11-ére esik Somogyban. Ha győzünk itthon, a harmadik rá-
játszást a harkányiak ellen Harkányban fogjuk lejátszani, és 
az a meccs fogja eldönteni, hogy a Somogyi Bányász SE-nek 
sikerül-e továbbjutni a döntőbe.                                       Bocz József
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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

Föld és építési törmelék
ingyenesen rakható le

Vasason.
Érdeklõdni: 30/420-4629

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

TERI-TURI
Vasas, Nevelő u.

Nyitva: hétfő–péntek:
9–17 óráig

szombat: 9–12 óráig
Olcsó angol bálás ruha – 

nagy választék!
Mindenkit szeretettel várunk!

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:

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-péntek
05–21 óráig,

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 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!


