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MEGHÍVÓ
A Vasasi Szent Borbála Egyesület „Önként, Önökért” EFOP-
1.3.5.-16-2016-00065 pályázat segítségével, 2018. 06. 09-én 
17 órai kezdettel Pécs-Keleti Nemzetiségi Nap „horvát 
nap” rendezvényt tart, Pécs-Vasas, D. u. 1. óvoda udvarában 
(eső esetén a nagyteremben). 
• Köszöntő: Ruzsicsics Ferenc, a vasasi Szent Borbála 

Egyesület elnöke.
• Ünnepi beszéd. 
• Tambura: Kulturális Egyesület, Tótszentmárton.
• Ének: Kulturális Egyesület, Tótszentmárton.
• Tánc: Kulturális Egyesület, Tótszentmárton.
• Tánc: Csillag Mazsorett Egyesület
• Horvát népviselet bemutatása és a kultúra ismertetése.

A rendezvény ingyenes.
Fővédnök: dr. Hoppál Péter

országgyűlési képviselő
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Családi nap
2018. 05. 12-én a közösségek hete keretében a Vasa-
sért Egyesülettel és a vasasi ovival közösen rendeztük a 
programot. A rendezvényre látogatókat sok különböző 
program várta. Már hagyomány, hogy programjainkon 
Mester-Tárnak adunk lehetőséget, ahol helyi kereske-
dők tudják termékeiket, bemutatni, kóstoltatni és vásá-
rolni is lehet tőlük. Több kreatív állomást állítottunk fel: 

 csuhébaba-készítés, origami – papírhajtogatás –, rajzo-
lás, színezés, horgászat. Nagy sikere volt az arcfestésnek 
a gyerekek körében. A résztvevőket légvár, körhinta, kis 
elektromos járgányok és lovaglás várta. A retro könyv-
vásárnál az érdeklődők egészségügyi felmérésen vehettek 
részt, ahol megmérték az izom- és zsírtömegüket, és ta-
nácsot kaphattak, ha változtatni szeretnének az alakju-
kon. A délután folyamán Tamás Éva Játéktára koncert 
szórakoztatta a családokat. A koncerten a bemelegítés 
megtörtént, utána sorverseny-vetélkedő kezdődőtt, amin 
értékes nyereményeket nyerhettek a résztvevők. Az idő-
járás egy kicsit megviccelt minket, elég csalóka volt, hol 
beborult, hol kisütött a nap. Ezért sokan nem mertek el-
indulni a rendezvényünkre, de akik eljöttek nagyon jól 
érezték magukat. Kicsik és nagyok is megtalálhatták a 
nekik aktuális programot.

 Ezúton köszönjük a közreműködést mindenkinek, 
aki segítette a rendezvény sikerességét.

A továbbiakban is várjuk az érdeklődőket a rendezvé-
nyeinkre.

Csémi Hajnalka, KoBeKo munkatársa

Efop 3.7.3 programsoroló
Historika: Június., 16. 17:30 (Helyszín: Székház, Bencze J. u. 6.)
Történelmi témájú előadás-sorozat helytörténeti, nemzetiségi 
és kulturális hagyatékok megismerésével. Gyakorlati kompe-
tenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a 
változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújí-
tásra szorul. 

Angol nyelv kezdőknek: Áprilistól minden kedden 13:30-tól 
Angol nyelvi képző klub, mely angol nyelvismerettel nem ren-
delkező résztvevők számára nyújt ismereteket. A tanulás időbeli 
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és 
kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek 
és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között. A tanítás 
folyamatának fontos eleme, hogy az óra tartalmilag és módszer-
tanilag változatos legyen, az egyes lépések logikusan kövessék 
egymást. Az egyes munkaformák – frontális, páros, kiscsopor-
tos, egyéni – és azok tartalma indokolt és változatos legyen. 

Kismama metálhigiéne: Június 14., 10:00
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása, a mentálhigiénés 
szemléletmód kialakítása. Cél a különböző konfliktusmegoldási 

módszerek megismertetése, valamint használata. A képzésben 
résztvevő képessé tétele az ember és az emberi kapcsolatok, az 
ember és a környezete komplexitásának megértésére, belső és 
külső folyamatainak értelmezésére, befolyásolására, saját har-
móniájának megőrzésére, valamint helyreállítására.

Komplex testi-lelki gondozás – jóga: Kéthetente június 
15., 16:30., Június 29. 16:30
A hatha jóga először a fizikai testre fordítja a figyelmet, ami úgy 
jelenik meg, mint a lélek megtestesülésének és tevékenységeinek 
az eszköze. Az elme megtisztítása nem lehetséges a test megtisz-
títása nélkül, amelyben működik, és amely befolyással van rá.
A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a progra-
mok a Kossuth Művelődési Házban lesznek.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, az érdeklődő-
ket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Műv. 
Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-838, illetve 
a +3630/183-5730 telefonszámokon és az info@kobeko.hu 
e-mail-címen.

Buszmegállót a „maflasarokra”!
Számos aláírással ellátott levélben kezdeményezi több vasasi 
lakos, hogy az ún. „maflasarok”-nál (Bencze J. u. 6.) legyen 
buszmegálló létesítve. Levelükben – főleg a helyi idősklub tag-
jai – azért kezdeményezik egy buszmegálló kiépítését, mert az 
idősklubba az eljutás a jelenlegi megállóktól távol esik, nehéz 
és körülményes az idősek nappali klubjába való eljutáshoz is. 
Ezen túl a város irányába való eljutáshoz is távoliak a meg-

állók nemcsak az idősklub tagjai, hanem pl. a „maflasarok” 
környékén élők számára is. Levelüket, kezdeményezésüket az 
illetékes közlekedési vállalat vezetőjének továbbítottuk azzal, 
hogy bízunk kezdeményezésük pozitív fogadtatásában és egy 
valamennyiünk számára megnyugtató megoldás közös megta-
lálásában.

A szerkesztőség és a Vasasért Egyesület nevében:
Berényi Zoltán,

a Vasasért Egyesület elnök
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az Emberi Erőforrás fejlesztési operatív program (Efop), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója. 

• Tea-ház: Májusban a Lukács-tónál voltunk kirándulni. Na-
gyon jó kikapcsolódás volt, lehetett trambulinozni, állatokat 
nézni. Voltak lovak, tehenek, disznók is, a nagy melegben 
még egy gombóc fagyival is kedveskedtünk a gyerekeknek. 
Egy rajzpályázatra közösen készítettek a gyerekek egy raj-
zot. Volt, akinek gyöngyöt fűzni volt kedve, szép karkötőket 
és nyakláncokat készítettek. Gyurmából aranyos állatok ké-
szültek. Labdajátékok és a játszóterezés sem maradhatott ki 

a programból. A következő kirándulást már nagyon várjuk 
mindannyian.
Klubvezető: Somogyi Klaudia.

• Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön 10:00 órakor a 
Kossuth Művelődési Házban.
Ringató: Az időpont egyeztetés alatt, pontosítás után a 
Facebookon kerül kiírásra.
Mocorgó: június 28., 10:40 (Kossuth)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

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

Következő háziverseny: június 16., 16:00 (Kossuth)
Klubvezető: Hering Gyula

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

• Történelemklub: A következő előadás témája: Az iszlám. A 
muszlim világ bemutatása.
Időpont: június 13., 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 június 6., 17.00, Kossuth Műv. Ház.
Továbbra is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előze-
tes időpont-egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni lehet 
személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Művelődési 
Házban: info@kobeko.hu +3630/183-5730, és megtalálsz a 
Facebookon is.
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, az érdeklő-
dőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth 
Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon 
a 72/337-838, illetve 
a +3630/183-5730 telefon-
számokon 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

Madarak és fák napja
A somogyi óvodával rendszeres kapcsolatot ápolunk. Pró-
bálunk és igyekszünk besegíteni az amúgy is színvonalas 
munkába, mert mi is fontosnak tartjuk a gyerekek testi-lelki-
értelmi-érzelmi nevelését, harmonikus fejlődését.

Ebben a hónapban a „Madarak és fák napja” alkalmából 
virágot ültettünk, apró magvakat vetettünk, és a Topi kis-
kacsát is simogathatták, etethették a gyerekek. A programot 
azzal kezdtük, hogy a nagy fa árnyékában beszélgettünk en-
nek az eseménynek a fontosságáról, énekeltünk ehhez kap-
csolódó dalokat. Nagyon szépen elő volt készítve az ágyás, 
partnerek voltak a dolgozók, a csipet-csapat pedig lelkesen 
dolgozott. Boldogság, öröm ült az arcokon. 

Tartalmas délelőttöt töltöttünk együtt. Köszönjük!
A Kobeko munkatársai
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Teleki pál földrajzverseny
2018. május 11-étől 13-áig került sor a 26. Teleki pál Kár-
pát-medencei földrajz-földtan verseny döntőjére. pécs-
ről én nyertem meg a megyei fordulót a Janus pannonius 
Gimnázium színeiben. Így jutottam Egerbe, a döntőbe. 
Már tavaly is részt vettem a versenyen, így ebben az 
évben a felkészülés már gyakorlottabban ment. Most, 
nyolcadikosként Európa és Magyarország gazdaság- és 
természetföldrajzát kellett a lehető legjobban tudnom.

11-én szüleimmel és felkészítő tanárommal, Szlovák-
Baris Katinkával vágtunk neki a négyórás autóútnak. 
Útközben beszélgettünk, és egy-egy nagyobb ipari ké-
mény mellett elhaladva a tanárnő mindig megkérdezte, 
hol járunk, és milyen gazdaság tevékenységet folytatnak 
azon a vidéken. Ez afféle utolsó felkészítés volt az írásbeli 
forduló előtt, amire még aznap került sor. 

Amikor Egerbe értünk, a közös ebéd után a szüleim-
től elbúcsúztunk. Velük már csak az eredményhirdetés 
után találkoztam. Elfoglaltuk a szállást egy leánykollé-
giumban. Diák diákkal, tanár tanárral kapott közös szo-
bát. Már ismerős volt a hely, és a szervezők, sőt, a szoba-
társam is ugyanúgy a Bács-Kiskun megyei győztes volt, 
mint tavaly. A tanárnő is ismert mindenkit, ő már sok 
diákot készített fel erre a versenyre. Ezután a diákok és 
tanáraik az Eszterházy Károly Egyetemre mentek. Itt volt 
a megnyitó, és rögtön utána az írásbeli forduló, aminek 
kitöltésére másfél óra állt rendelkezésre. Nem volt köny-
nyű, de ez volt az, amire számítottam. Miután megírtuk, 
szünetet tartottunk, kicsit pihentünk, megbeszéltük a ta-
nárokkal a megoldásokat, majd visszamentünk a terem-
be, és következett a különdíjért kihirdetett honismereti 
versenyfeladat. Ennek az volt a célja, hogy a diákok ta-
nulás közben jobban megismerjék a Kárpát-medencét, 
mivel a versenyre határon túli magyar diákok is érkeztek 
felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból. 
Ezután vacsora, majd visszamentünk a szállásra. Miután 
a szobatársammal röviden átbeszéltük a feladatlap eset-
leges megoldásait, gyorsan ágyba bújtunk.

Ennek oka, hogy következő nap reggel 6-kor keltet-
tek mindenkit. Reggeli után kezdődött a verseny terepi 
fordulója. Itt a diákokat különböző helyszínekre vitték 
Eger környékén. A túra közben a kirándulás vezetője, 
Holló Sándor (aki a Bükki Nemzeti park geológusa) a 
hely földtani sajátosságairól, kőzeteiről mondott érdekes 

információkat. Ezt nekünk jegyzetelnünk kellett, amit 
használhattunk a terepi forduló feladatlapjának megírá-
sakor. Noszvalyban is jártunk, ahol barlanglakásokat és 
egy forrást néztünk meg. Elvittek minket a Hór-völgybe, 
ami a Bükk, és egyben az ország leghosszabb völgye. Itt 
felkapaszkodtunk a Suba-lyuk nevű barlanghoz, ahol 
régebben Neander-völgyi ősember-maradványokat ta-
láltak. Voltunk felsőtárkányban, ahol egy kőzetkiállítás, 
egy forrás táplálta tó gyönyörű környezetében. Itt írtuk 
meg a terepi forduló feladatlapját, aztán visszavittek 
minket Egerbe. Ebédnél találkoztunk újra a tanáraink-
kal, akik ugyanazokon a helyeken jártak, mint mi, de a 
verseny szabályzata nem engedte, hogy beszéljünk ve-
lük. Ebéd után jött a szóbeli forduló, ami nem sokkal 
nehezebb, de talán a legrémisztőbb volt a három közül. 
Ugyancsak az Eszterházy Károly Egyetemen zajlott, 
mint az írásbeli. A diákokat az előző nap kihúzott szám-
sorrend alapján hívták be felelni. Én a hatos sorszámot 
húztam, ami elég ideális. Nem volt időm izgulni, viszont 
a vizsgáztatóknak már volt viszonyítási alapjuk. Még 
mielőtt bementem, a tanárnővel átbeszéltük a Kárpátok 
felszínfejlődését. Igazán bele sem gondoltam, milyen jó 
lenne ezt a tételt húzni, már ha van. Volt. Kihúztam. Na-
gyon örültem a szerencsémnek. Valószínűleg ez is segí-
tett, hogy jól előadjam a vizsgabizottság előtt. A szóbe-
lihez tartozott még a terepen látott kőzetek felismerése. 
feltettek kérdéseket a Mecsekkel kapcsolatban is, amire 
persze könnyen tudtam válaszolni. Nagyon boldog vol-
tam, mert tudtam, hogy jól sikerült a szóbeli. Mivel ha-
mar végeztünk, a tanárnővel elmentünk várost nézni.

Következő nap reggel, összepakoltunk, és végleg el-
hagytuk a szállást. Az eredményhirdetés ugyancsak az 
egyetemen zajlott. A 28.-tól a 11.-ik helyezésig a diákok 
eredményét nem mondták, hanem névsorban hívták ki 
őket és felkészítő tanárukat, hogy átvegyék az emléklapot. 
Amikor itt nem szólítottak, a tanárnővel nagyon megörül-
tünk. Az első tíz tanulót már helyezéssel együtt hívták ki. 
Az eredményhirdetés után Holló Sándor (aki a kőzetfelis-
merést is tartotta), külön gratulált, azt mondta, én voltam 
a kedvence. A hetedik helyezésnek nagyon örülök, úgy ér-
zem, a családom és a tanáraim, barátaim is büszkék rám.

Baróti Adél

Polgárőr hírek
A pécs-Keleti Városrész polgárőr Egyesület történetében 
fontos változások történtek.

Vezetőségváltozás történt, mely során Tiszberger Ta-
más lett az új elnök.

Ezúton szeretnénk megköszönni Rózsa-Bakacsi ferenc 
lelkiismeretes munkáját, melyet egyesületünkért tett.

Elérhetőségünk is megváltozott: 06-30/310-1594 
mely éjjel-nappal hívható.

Településünkön sajnos újból elkezdődött a firkálgatás, 
amely ellen minden tagunk tenni szeretne. Megkérünk 
minden kedves lakost, ha bármi furcsát észlel, jelezze 
felénk.

Köszönjük minden tagunk lelkiismeretes munkáját!
Köszönettel: Vezetőség
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Subotica Grand prix 2018
Együttesünk 2018. április 22-én a 
szerbiai Subotica Grand prix nem-
zetközi versenyen járt, melyen a 4 
nevezett koreográfiából 1 arany és 3 
ezüst minősítést értünk el. 

Ezt követően a Tegyünk Egymá-
sért Egyesület által megrendezett 
Szent György-napi rendezvényen 
szerepeltek csoportjaink.

Május utolsó hétvégéjén sem 
unatkoztunk, 25-én, pénteken az 
ÉfoÉSZ meghívására a Mindany-
nyian mások vagyunk integrációs 
hétvége nyitónapján szerepeltünk, 
26-án, szombaton pedig egész napos 

oktatáson vettünk részt, ahol a ki-
csiktől a nagyokig mindenki fejlesz-
tette twirlingtudását vendég oktatók 
segítségével. 

A tanév vége előtt még egy nem-
zetközi verseny és pár fellépés vár 
ránk, viszont addig is köszönetet 
mondunk Bartókné Ehreth Ani-
tának és a TegyEgy dolgozóinak, a 
pécs-Keleti Városrész polgárőr Egye-
sületének, Bali Boglárkának, Krausz 
ferencnek, Tóthné Szabó Gabriellá-
nak, Tóth Annának, állandó támo-
gatóinknak: a szülőknek, a Vasasi 
Szent Borbála Egyesület, a Vasasi 

Gyógyszertár, a Gradwohl család, a 
Vasasért Egyesület és a vasasi iskola 
dolgozóinak.

Vezetőség

Vándorgyűlés
A KoBEKo Művelődési Ház meg-
bízásából részt vettem a Magyar 
Népművelők Egyesülete XXXV. 
Vándorgyűlésén, melyet most Haj-
dúszoboszlón rendeztek meg. Meg-
tiszteltetésnek vettem a feladatot, 
annál is inkább, mert jó hírünket 
vihettem itthonról haza, ugyanis on-
nan, az Alföldről származom.

A konferencián ez alkalommal az 
érték és minőség volt a téma. Kiemel-
ném a házigazdák szakmai felkészült-
ségét, szervezettségét, a vendégek 
kényelmét, komfortérzetét szolgáló 
tevékenységüket.

Az első nap egy szakmai kirán-
dulással kezdődött, Nagyváradra lá-
togattunk el. Az ottani idegenvezető 
megmutatta legfőbb értékeiket, ne-

vezetességeiket. Jártunk az Ady Mú-
zeumban, a Bazilikában, a Szigligeti 
Ede Színházban, a filmharmóniá-
ban, a várban, és mindezt megkoro-
názva egy helyi Tavernában koccin-
tottunk és vacsoráztunk. Másnap a 
különböző régiók képviselői tartot-
tak előadásokat, bemutatva azt, hogy 
nekik mi az érték, mi a minőség a 
saját területükön. Ez az este egy gála-
műsorral és fogadással végződött. Az 

utolsó napon egy szakmai börze volt, 
ahol szintén sok értékes, hasznos, 
megvalósítható dolgot hallottam.

Intenzív, tartalmas napokat töltöt-
tem otthon. Élménnyel, ismerettel, 
tudással gazdagodva tértem haza.

Szűcsné Erika

Sok változáson és fejlődésen ment keresztül a Pécs-Somogyi 
Óvoda az elmúlt időszakban. Az idei tanévtől új szellemben, 
színes programokkal sikerült érdekesebbé tenni mindennap-
jainkat. 

Kapunyitogató nyílt napot szerveztünk nemrégiben, ahol  
jelenlegi és leendő ovisaink vettek részt szüleikkel, ismerő-
seikkel. A vidám hangulatú délelőttön lelkes csapatunk és 
önkénteseink arcfestéssel, légvárral, állatsimogatóval, kutyás 
bemutatóval, horgászattal, mazsorett bemutatóval szórakoz-
tatták a gyerekeket.

Rendszeres kapcsolatot tartunk a Vasasért Egyesület csa-
patával és a Kossuth Könyvtárral, aminek köszönhetően sok 

színes és színvonalas programmal lehetnek gazdagabbak hét-
köznapjaink. 

Az idei tanévben sikerült eljutnunk heti rendszerességgel a 
Misina állatmenhelyre lovagolni,

amely nem csak az állatok szeretetére való nevelésül szol-
gált, de egészségügyi szempontból is nagyon előnyös volt.

Udvarunkon található játszótér egy tankerttel és három 
napvitorlával gazdagodott, mely sok védelmet adnak a nyári 
napsütésben kint lévő gyermekek számára.

Várjuk szeretettel leendő óvodásainkat, szüleiket!

Kellemes nyarat kívánva: Pécs-Somogyi Óvoda dolgozói

A Hirdi Nőegylet

Gyereknapot
tart

2018. június 9-én
15 órától 17 óráig

Mindenkit szeretettel várunk!

(Részletek a plakáton lesznek.)

A pécs-Somogyi Óvoda bontogatja szirmait...
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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
– Június 10., vasárnap 11.00
– Június 24., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (06. 02.)

Vasárnap (06. 03.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Szombat (06. 09.)

Vasárnap (06. 10.)

–

11.30 Mise

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 16.)

Vasárnap (06. 17.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 23.)

Vasárnap (06. 24.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 30.)

Vasárnap (07. 01.)

–

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Júniusi 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!

MEGEMLÉKEZÉS
Május utolsó vasárnapja a magyar hő-
sök emléknapja is. Ebből az alkalomból 
nagyon sok helyen tartanak megemlé-
kezéseket az I. és II. világháború hősei-
nek tiszteletére.

Hirden május 25-én a temető ke-
resztjénél tartottunk ünnepséget a hirdi 
általános iskola tanulói és nevelői, va-
lamint a Napsugaras Ősz Asszonyklub 
énekkara és tagjai részvételével.

A himnusz közös eléneklésével kez-
dődött az ünnepség. Szondiné Piroska 
köszöntötte a résztvevőket.

Énekkarunk három, az ünnephez kö-
tődő énekkel és három verssel készült. A 
verseket Vincéné Borika, Vargáné Angéla 
és Zókáné Erzsike mondták el.

Az iskolások is versekkel készültek, 
tanárnőjük, Mesterné Strausz Emőke 
egy tábori levélről énekelt, melynek 
hallatán torkunk elszorult és szemünk 
bepárásodott.

Ezután a gyerekek a hősök nevét so-
rolva egy-egy szál virágot helyeztek el 
a kereszt lábánál álló virágvázákba. Az 
utolsó szál virágot a névtelen és jeltelen 
sírokban nyugvó hősöknek ajánlották.

Végül a Civil szervezetek és a hoz-
zátartozók helyezték el az emlékezés 
virágait.

A szózat közös eléneklésével záró-
dott az ünnepség.

Sajnos a lélekharang nem szólalha-
tott meg a hirdi hősök tiszteletére, mert 
nincs temetőgondnok, aki a haranghoz 
való hozzáférést biztosította volna.   

Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Temesi Jenőné
Váry éva

2018. 05. 28-án elhunyt. 
A temetése 2018. 06. 06. 13:30, lesz 
a Pécsi köztemető nagy díszterem.

Éva néni 1948 és 1982 között ta-
nított a Pécs-Somogyi Bányatelepi 
Iskolában. Három éve újságunk-
ban készült vele egy négy részes 
riportsorozat. Búcsúzóul innen 
idézzük zárógondolatait.

„Most ismét egyedül élek, de nem va-
gyok magányos. Szerető családom se-
gítségére minden gondomban számít-
hatok. A régi emlékek is körülöttem 
nyüzsögnek, amikor fel-felnyitom az 
albumjaimat és elgondolkodom az 
egykor átélt eseményeken.

Temesi Jenőné”
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Sporthírek

A Somogyi Bányász SE asztalitenisz-csapat hírei
A Somogyi Bányász SE a Harkányi SE elleni rájátszási harmadik 
mérkőzésében elvesztette a döntőbe jutás lehetőségét. 3:7, 7:3 és 
a döntő játszma 4:6-os szoros mérkőzésben a harkányi csapat 
bizonyult jobbnak. Az utolsó rájátszási mérkőzésben a Somogyi 
Bányászok a Tüke csapata ellen fognak játszani, melyben a har-
madik helyért folyik a küzdelem.

*
Jól szerepeltek a somogyi újonc pingpongosok a nemrég meg-
rendezett Pécs-Gyárvárosi Plébánia Szent József kupáján. A 
Pécs-Keleti Városrész iskolái között megrendezett asztalitenisz-
bajnokság felsős korosztály versenyében a somogyi fiúk re-
mekeltek. Az első helyezést Pápai Tamás, a harmadikat pedig 
Raffael Patrik nyerte meg. Gratulálunk ifjú versenyzőinknek, és 
a továbbiakban sok sikert, kitartást és sportszerű játékot kívá-
nunk nekik. A képen balról Pápai Tamás, jobbról  Raffael Patrik.

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

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

Körzeti orvosok: 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, 30/310-1594; HirD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása: Hétfő-szerda-csütörtök: 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

Ultrabalaton 2018
Nagy pécsi (vasasi) siker született az idei Balaton körüli futó-
versenyen: a női páros kategóriában Borbás Adrienn Imhoff 
Zíliával párban első lett, 21 óra 44 perc 54 perc alatt 221 km-t 
futva! Fantasztikus teljesítmény, gratulálunk hozzá!

Vívás
A május eleji párizsi világkupán a magyar párbajtőrcsapat 
aranyérmes lett. Ebben nagy szerepe volt a vasasi Berta Dániel-
nek is, aki immár a felnőttválogatott tagja. Gratulálunk, további 
sok sikert kívánunk!
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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

4 órás nyári alkalmi kisegítőt 
keresek Vasason kutyagondozásra. 

Diák is lehet.
Érdeklődni: 06-30-936-2527

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!
400-1500 Ft-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Apróhirdetés

VASASÉRT EGYESÜLET
Kossuth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

www.kobeko.hu72/337-838,
Gyere hozzánk és dolgozd le nálunk az 50 óra közösségi szolgálati munkát,

ami szükséges az érettségihez. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet 
a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, 

azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, 
különféle készségeiket fejlesztik. Egyúttal együttműködő készségük, 

empátiájuk, kreativitásuk, felelősségvállalásuk, projektismeretük is fejlődik.
A közösségi szolgálat keretében jelenleg piackutatásban való részvételt 

(kérdőívezés) kínálunk.
Jelentkezni a Kossuth Művelődési Házban (Pécs –Somogy Búzakalász u.47.) 

Tel: 72/337-838 Kultúra, élmények, új barátok, inspirációk, tapasztalat 


