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Búcsú Kövesi Ferenc és Vida Zsolt atyáktól

2018. augusztustól Kövesi Ferenc és Vida Zsolt atyák új 
szolgálati helyre kerülnek. A somogyi Kolping-házban 
búcsúztak el tőlük a rendszeres templomba járók. Vassné 
Szántó Márta ott elhangzott beszédével köszönünk el tő-
lük mi is az SHV részéről. 

„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kövesi Ferenc 
plébános urat és Vida Zsolt atyát.

Különös oka van a mai összejövetelünknek. A sok vi-
dám, derűs alkalom után ennek a napnak a hangulata 
egészen más. Búcsúzóra jöttünk össze, jelenlétünkkel tisz-
teletünket, hálánkat, szeretetünket szeretnénk kifejezni. A 
búcsú elszomorít, azt jelzi, hogy valami elmúlt, véget ért. A 
búcsút a szeretet megnehezíti. De a búcsú mindig emléke-
ket is idéz, régi szép eseményeket hoz vissza.

Feri atyához sok személyes emlék fűz. Hosszú éveken 
keresztül dolgoztunk együtt, ő fáradhatatlan volt a mi-
sék, ünnepi események, programok megtartásában, mi 
szívesen segítettünk neki ebben erőnk szerint.

Zsolt atya megjelenésére is emlékszem. Mindenki 
örömmel, szeretettel fogadta. Pillanatok alatt ráéreztünk 
a belőle áradó nyugalomra, jó szándékra, befogadásra, 
ezért mi is könnyen befogadtuk őt. Mikor el kellett men-
nie innen, mindenki sajnálta, és mindenki örült, amikor 
újra megjelent templomainkban, és megint hallhattuk 
miséit, gondolatait. Köszönjük! Fekete István gondolata-
ival szeretném befejezni: »Az idő múlhat, a jóság és a sze-
retet nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az embe-
rekkel. Hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből 
mindenki annyit kap, amennyit megérdemel.«

Reméljük és hisszük, hogy a mai napon és a jövőben 
is érezni fogjátok azt a szeretetet és hálát, tiszteletet, amit 

útravalónak szeretnénk adni nektek. További utatokon 
jó egészséget, kitartást, a Jóisten segítségét kívánjuk nek-
tek! Isten veletek!”
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2018.08.19.
Szent István napi megemlékezés

A Tegyünk Egymásért Egyesület sok szeretettel vár minden 
kedves érdeklődőt 2018. augusztus 19-én 11:30 órától, a 

Pécs-Somogy Jézus Szíve templomban és a templom előtti téren
megrendezendő

Szent mISére
éS kenyérSzenteléSre.

A megemlékezés után a Pernecker István utcai füves pályán 
várunk mindenkit sok szeretettel.

A megemlékező rendezvényen továbbá a

• PécS-SomogyI kulturálIS- éS
környezetvédelmI egyeSület

• BányáSz-Szív dalcSaPat

• Berze nagy jánoS néPdalkör

műsorai tekinthetők meg.
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Júliustól ingyenessé teszik a buszközlekedést…*
Az elmúlt hétvégén bebizonyosodott, hogy egyszerűbb 
és olcsóbb, ha Vasasról, Somogyból vagy Hirdről autóval 
utazik az ember Pécsre, mint busszal. Ha bérlettel uta-
zunk, az más tarifa, de jeggyel már nem éri meg. Beval-
lom, ritkán járok busszal, mivel a munkahelyem megkö-
zelítése busszal nem egyszerű.

A hétvégén viszont „szerencsém” volt egy ilyen bu-
szos utazáshoz. Egy Pécs központjába való utazás sofőr-
nél váltott buszjeggyel oda-vissza 1600 Ft-ba kerül, 400 
Ft/jegy, és ez hamarosan 500 Ft lesz (2000 Ft). Ha 12,5 
km-rel számolom a távolságot, az oda-vissza út 25 km 
Vasasról az Árkádig, és ha az autó 8 liter benzint fogyaszt 
százon, akkor ez két liter benzin ez esetben, ami jelenleg 
800 Ft, tehát pont a fele a busszal való utazásnak. Nesze 
neked, ökológiai lábnyom. 

*
Íme egy példa arra, hogy ez másképp is mű ködhetne. 
Részlet a http://hu.euronews.com oldalról.

„Júliustól ingyenessé teszik a buszközlekedést Észt-
országban. A fővárosban már 2013 óta nem kell fizetni a 
tömegközlekedésért a helyi lakosoknak, a külföldieknek 
és a nem Tallinban lakóknak azonban kellett. Az új szabá-
lyozás az egész országra vonatkozik. Az észt kormány az 
autóforgalom csökkenését és a levegőminőség javulását 
várja a döntéstől. A kieső bevétel miatt az üzemeltetéshez 
állami támogatást kapnak az érintett vállalatok.

A tömegközlekedés ingyenessé tétele már több euró-
pai városban felmerült. Párizs nemrég hatástanulmányt 
rendelt meg erről, Walesben pedig hétvégente már in-
gyenesen használhatók a regionális buszjáratok.”

Itt pedig következzék egy idézet a bama.hu oldalról
„Sokasodnak a panaszok a nyári menetrend miatt 

– olvashattuk a DN-ben.
A probléma Vasas–Somogy–Hird településeket egy-

aránt érinti. Hétvégén egyáltalán nincs közvetlen járat, 
mindenképp át kell szállni a Budai állomásnál. A Biokom 
Mobilitási Központ a DN cikkében úgy nyilatkozott, hogy 
legfeljebb 10 percet kell várakozni. Ezzel szemben a hely-
zet az, hogy hétvégén pl. óránként jár a 14-es, ezért ha va-
laki a belváros felől érkezve lekési a csatlakozást, a várako-
zás 60 perc is lehet!

A Mobilitási Központ elismeri, hogy néhány embert 
kellemetlenül érint a változtatás („így elenyésző azok szá-
ma, akiknek ez kellemetlenséget okoz”), illetve azt közli, 
hogy „fő szempont a munkába járó pécsiek kiszolgálása 
volt”. Ezek szerint háttérbe szorítja a tanulókat és nyugdí-
jasokat, akik – mivel megváltották menetjegyüket vagy 
bérletüket – személyszállítási szerződést kötöttek a köz-
lekedésszervezővel. Ők nem részesülhetnek hátrányos 
megkülönböztetésben! A Mobilitási Központ üzletsza-
bályzatának vonatkozó, az utazáshoz való jogot érintő 
pontja is úgy szól: hátrányos megkülönböztetés nélkül 
teszik lehetővé az utazás feltételeit.

További tények: A DN június 19-i számában olvas-
ható cikk szerint a nyári menetrend bevezetésével csak 
Vasas–Somogy–Hird esetében tértek vissza a fonódó 
hálózat előtti állapothoz – vagyis, hogy a Budai állomás-
nál (bizonyos napszakokban) át kell szállni. Más pécsi 
peremkerület pl.: Patacs esetében nem. Ez véleményem 
szerint diszkrimináció a településrésszel szemben, és új-
fent kimeríti a közlekedési társaság üzletszabályzatának 
III. 1. Utazáshoz való jog pontját. Csak ezúttal nem a 
társadalmi csoport (munkás, tanuló, nyugdíjas), hanem 
lakhely szerint megoszlás szerint.

Mi, vasasi–somogyi–hirdi lakosok, a menetjegyek 
és bérletek megvásárlásával személyszállítási szerző-
dést kötöttünk a Biokommal, úgymint bármely más 
pécsi lakos, ezért nem kérünk a negatív megkülönböz-
tetésből.

Egy 2010-ben készült, „A helyi közösségi közlekedés 
hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pé-
csett” címet viselő megvalósíthatósági tanulmány Vasas–
Somogy–Hird esetében hatékony, utasbarát és verseny-
képes tömegközlekedés fejlesztésére hívja fel a figyelmet. 
Most éppen ezt szünteti meg a Biokom. A helyzetet fo-
kozza az a szóban terjedő pletyka, hogy ezt az állapotot 
véglegesíteni kívánja a város.

Nagyon fontos: az átszállás mind anyagilag, mind 
utazási időben hátrányosan érinti és megterheli az itt 
élő embereket. Csak egy példa: ha valaki buszsofőrnél 
kívánja megváltani menetjegyét a jövőben és átszállás-
sal utazna a belvárosba (Vasas–Somogy–Hirdről), majd 
haza, akkor 2000 Ft-ba kerülne számára ez az utazás. 
Még autóval is olcsóbb lesz, szóval ennyit a tömegköz-
lekedés népszerűsítéséről, az emberi ökológiai lábnyom 
csökkentéséről!

A kérdésben példa nélküli összefogás érezhető a tele-
pülésrészen, aláírásgyűjtés is indult az ügyben, tudomá-
som szerint már most több mint 650 aláírás gyűlt össze!”

Források: http://hu.euronews.com/2018/05/21/
ingyenes-lesz-a-buszozas-esztorszagban,
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-
sebbol-verzik-a-menetrend-1400564/ 

Bocz József
* Észtországban
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Úti célunk: Eszék és a Kopácsi rét
A Napsugaras Ősz Asszonyklub július 17-én reggel 7 órakor 49 fővel indult a fent említett úti cél felé

Először az eszéki várat és környékét néztük meg. A várba nem 
tudtunk bemenni az idő rövidsége miatt. Majd elindultunk a 
belváros felé, útközben rendezett parkokat, szép városi palotá-
kat láttunk, melyek még ma is viselik a délszláv háború sebeit.

Belvárosi sétánk végén a város fő nevezetességét a Szent 
Péter és Pál katedrálist néztük meg. A katedrális Eszék egyik 
jelképe, vörös téglás neogótikus stílusban épült. Építtetője 
Josip Juraj Strossmayer püspök volt, falait 3,5 millió vörös 
dísztégla és kő borítja. A harangtorony 90 méter magas, 33 
színes üvegablaka van.

A katedrális megtekintése után, a szabadprogram alatt 
ajándékokat vásárolhattunk az otthonmaradtaknak vagy ép-
pen saját magunknak.

Pontban 12 órakor indultunk Kopácsra. A buszparkolóból 
kisvonat vitt minket a hajóállomáshoz (két turnusban).

Itt hajóra szálltunk és az egyórás utazás alatt több féle 
állatot, főleg madarakat láttunk. (Kormorán, szürke gém, 
bokcsó, melyet a népnyelv vakvarjúnak mond.) Az idegenve-
zetőtől megtudtuk, hogy ez a természetvédelmi terület csak 
csoportosan látogatható, itt sem vadászni, sem horgászni, 
sem halászni nem szabad. Ha valaki ezeket a szabályokat 
megszegi, nagyon súlyos büntetésben részesülhet (pénzbün-
tetés vagy börtönbüntetés).

A Kopácsi rét tulajdonképpen a Duna és a Dráva közötti 
ártér, ami több száz négyzetkilométer. A rét vízállását a Duna 
irányítja. Háborítatlanul élik itt életüket az őzek, szarvasok, 
kb. 170 pár rétisas (Magyarországon kb.25 pár fészkel).

A kormoránok napi 1 tonna halat fogyasztanak el, de a vi-
zekben olyan bőséges a halak száma, hogy ez meg sem látszik. 
Így hát jó életük van a hódoknak és a vidráknak is, akik itt 
élnek. A hajóról a belső területen emberek csoportját láttuk, 
akiknek valami érdekes szerszám volt a kezükben, messziről 
nem lehetett felismerni, mi az. Az idegenvezetőnk szomorúan 
mesélte, hogy ők tűzszerészek (uniós támogatással), és a dél-
szláv háborúban telepített aknákat keresik és hatástalanítják.

A hajóút után ismét a kisvonat vitt vissza a parkolóhoz, de 
voltak, akik a kisvonat nyomvonalán gyalog tették meg az utat.

Ezután a nádasban cölöpökre épített padlóutakon lehetett 
még sétálni a természetben, de be lehetett ülni a „moziba”, 
azaz egy fedett vetítőhelyiségbe ahol a filmen jóval közelebb-
ről láthattuk a gyönyörű madarakat, állatokat, és a rét virágait.

Az idegenvezető fordította a horvát szöveget. A vetítőte-
rem mellett egy vendéglő is működött, itt kávéztunk, söröz-
tünk, ki-ki kedve szerint. 

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert nem volt nagy a 
hőség, a városlátogatás alatt kellemes idő volt, a hajózás szép 
napsütésben történt. Utunk során néha-néha igaz, esett az 
eső, de mindig csak a busz ázott, és mire ki kellett szállni, 
már sütött a nap.

Így hát egy zápor után, amikor Csúzán a buszról leszáll-
tunk, már napsütésben mentünk a „Kovács” vendéglőbe. Itt 
terített asztalokkal és az előre megrendelt ételekkel vártak 
minket. Sokan megkóstoltuk a vendéglő híres halételeit (2-
féle halászlé, harcsapörkölt túrós csuszával, rántott, sült ha-
lak), de aki a halat nem szereti, az is jóllakhatott a bőséges 
adag cigánypecsenyével vagy a rántott csirkemellel.

Este hat órakor indultunk hazafelé. Most már nemcsak 
hallottunk a Kopácsi rétről, de láttuk is. Ha ismét szóba kerül, 
majd sorba elő jönnek az ott látottak. 

Ősszel folytatjuk egynapos kirándulásainkat a környező 
városok, tájak és további szép látnivalók és élmények meg-
ismerésével.

Köszönet a szervezőknek, ismét nagyon jól éreztük ma-
gunkat, és egy szép közös napot töltöttünk együtt.

Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub 
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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. 
• Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön 10.00 órakor a 

Kossuth Művelődési Házban.
Mocorgó: augusztus 9., 10.40 (Kossuth Művelődési Ház)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Kertészklub: Júliusban egy kis kreatívkodással egybekötött 
kertészklubot tartottunk az újrahasznosítás jegyében. Sok 
szép színes virágtartót készítettünk műanyag pohárból, ami-

be aztán virágokat ültettünk. Nagyon vidám hangulatban telt 
a program, később a gyerekek örömmel vitték haza szüleik-
nek a saját maguk által készített alkotásokat.
Klubvezető: Novák Gyöngyi

• Berze Darts Klub: A matőr 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. 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 kellemesen eltöltött nyári szünet után 
augusztusban ismét lesz történelemklub, az előadás témája: 
Szent László király élete.
Időpont: augusztus 23., 17.30 (Kistamás Gyula Könyvtár)
Előadó: Czeininger Tamás

• Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásár-
lás és a rendszeres sport bevezetése az életünkbe.
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 +36-30/183-5730, és megtalálsz a 
Facebookon is.
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődő-
ket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen 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.

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

Sör(f)őzés az FMK-ban!
Júliusban a férfi mentálhigiénés klub keretein belül ismét 
különleges programon vehettünk részt. Merk László sörfőző 
mester újra ellátogatott hozzánk a Kossuth Művelődési Ház-
ba, hogy az érdeklődőket bevonva ismét készítsen számunkra 
különleges házi sört. Rengeteg új érdekességgel, információ-
val gazdagodhattunk az elkészítési módokról, a különböző 
sörfajtákról. Az elkészített sört majd egy újabb összejövetel 
alkalmával meg is kóstolhatjuk. A program megkoronázá-
saként együtt néztük, izgultuk 
végig a labdarúgó-világbaj-
nokság Horvátország–
Anglia elődöntőjét.

Pokorny Evelin
KoBeKo 
munkatárs

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
augusztusi programjai 

Darts: Minden héten kedden 16.30 (Kossuth).
Baba-mama klub: 

Mocorgó: augusztus 9., 10.40 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás időseb-
beknek, minden csütörtök 17.30 (Kossuth).
Történelemklub: Augusztus 23., 17.30 témája Szent 
László király élete. (Kistamás Gyula Könyvtár).
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentke-
zés alapján az alábbi elérhetőségeken.

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

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 

alkalmával meg is kóstolhatjuk. A program megkoronázá-
saként együtt néztük, izgultuk 
végig a labdarúgó-világbaj-
nokság Horvátország–
Anglia elődöntőjét.

Pokorny Evelin
KoBeKo 
munkatárs
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EFOP 3.7.3 programsoroló „Tanulj Tinó!” KOBeKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP- 3.7.3-16 sz. Egész-
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. felhívás program beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon. (Helyszín: Vasa-
sért Egyesület Székház, Pécs-Vasas, Benze J. u. 6.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nemze-
tiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gyakorlati 
kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tu-
dásunk 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 elsajátított tudás között.
Angol nyelv kezdőknek: Áprilistól minden kedden 13.30-tól. 
Angol nyelvi képző klub, mely angol nyelvismeretekkel nem 
rendelkező résztvevők számára nyújt ismereteket. A tanulás 
időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a sza-
badidős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, 
képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás kö-
zött. A tanítás folyamatának fontos eleme, hogy az óra tartal-
milag és módszertanilag változatos legyen, az egyes lépések 
logikusan kövessék egymást. Az egyes munkaformák – fron-
tális, páros, kiscsoportos, egyéni – és azok tartalma indokolt 
és változatos legyen.

Kismama mentálhigiéné: Időpont később a facebookon
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a mentál hi giénés 
szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 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 har-
móniájának megőrzésére, valamint helyreállítására.
Komplex testi-lelki gondozás – Jóga: Augusztus 8., 16.15, 
augusztus 22., 16.15
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 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 kerülnek megrendezésre.
A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődő-
ket 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-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” KoBeKo ok(os)ító’ 
című EFOP 3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének kedvezményezettje.
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért c. pályázat, „Mi vagyunk a Grund” című EFOP 3.3.2-16-
2016-00359 számú projektjének kedvezményezettje. 
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; 
Vezető: Berényi Zoltán

„Mi vagyunk a grund”
A Vasasért Egyesület az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért c. pályázat, „Mi vagyunk a 
Grund” című EFOP 3.3.2-16-2016-00359 számú projektjének 
kedvezményezettje.
A program megvalósítása 2018. május 1-től indult, több helyi 
köznevelési intézménnyel együttműködve.
Az együttműködő intézmények:

• Pécs-vasasi Iskola
• Pécs-vasasi Óvoda
• Pécs-Hird Iskola
• Vadgesztenye Általános Iskola
• Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
• Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola

Közös célunk az alapkészségek terén gyengén teljesítő gyer-
mekek arányának, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számá-
nak csökkentése. Ezt a feladatot a köznevelési intézmények 
egymaguk nem képesek teljesíteni. Fontos hangsúlyozni az 
összefogás fontosságát, a minél szélesebb- körű tanórán kí-
vüli programok biztosítását, melyek a szabadidő hasznos el-

töltésén kívül hozzájárul a gyermekek személyiségfejlődésé-
hez és képességeik kibontakoztatásához, így a felhívás teljes 
összhangban van az elérni kívánt céljainkkal.

Szemezgetés az eddig megvalósult programokból:
• Vasasi iskola – Baranya aranya 

• Vadgesztenye Általános 
Iskola – Élmény-tár 

• Vasasi iskola – 
Sportválasztó  

• Vadgesztenye Általános 
Iskola – Élmény-tár

• Vasasi iskola – 
Sportválasztó  
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Játszótér mellett (is) nő a gaz
A vasasi Bencze u.-i trafó mellett, a játszótér közvet-
len közelében méteres gaz nő. Ezzel a megjegyzéssel 
érkezett az alábbi olvasói levél (fotó) szerkesztősé-
günkbe. Reméljük, mire megjelenik lapunk, ez már 
nem lesz így, de – áldozatos munkájuk elismerése és 
megköszönése mellett – kérjük a helyi közmunkása-
inkat, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak közterüle-
teinkre.

A szerkesztőség nevében:
Berényi Zoltán

Ismét balesetveszélyes a vasasi Berze előtti patak-híd környéke

A vasasi Berze Művelődési Ház 
előtti hídra vezető korlát előtt szét-

tört a befolyó fedlapja, így a korlát 
előtt méretes gödör tátong, ami 

balesetveszélyes. Ezzel a megjegy-
zéssel érkezett a következő olvasói 
levél (fotó) szerkesztőségünkbe. 
Reméljük, mire megjelenik lapunk, 
ez már nem lesz így, úgy tudjuk, 
hogy a BIOKOM munkagépe alatt 
tört ketté a betonlap, amikor a pa-
tak melletti kiszáradt fát kivágták.

A szerkesztőség nevében:
Berényi Zoltán

Iskolakezdési akció!
2018. aug. 1. – 2018. szept. 15. közötti 
időszakban mindenkinek INGYENES 
beiratkozás a Kossuth, illetve a Kistamás 
Gyula Könyvtárban!

Várjuk a gyerekeket, felnőtteket, a régi 
olvasóinkat egyaránt!

KoBeKo csapata 

Legyünk 
naprakészek!

Friss, naprakész információkat szeret-
ne? Itt van a lehetőség! Kossuth és Kis-
tamás Gyula Könyvtárainkban lehető-
ség van az alábbi folyóiratok olvasására!

Szeretettel várjuk régi és új olvasóin-
kat!            KoBeKo

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



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

Elkészült a Berze tetőátrakása

A vasasi Berze Művelődési Ház felújítására elnyert pá-
lyázat sajnos nem tette lehetővé a tetőtér korszerűsítését, 
mert ott nincs helyiség kialakítva, így nem vonható be a 
pályázatba. Ahhoz viszont, hogy az „alul” megvalósuló 
fejlesztés eredménye ne vesszen kárba a beázások miatt, 
ezúttal is a Pécsi Önkormányzat volt segítségünkre dr. 
Őri László alpolgármester úr által. Hasonlóképpen a va-
sasi Kistamás Gyula Könyvtárpont kialakításakor a pécsi 

Elszámolóház munkatársai, vezetői segítettek, vállalták a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrás biztosí-
tását, mi pedig a munkálatokból vettük ki részünket. Há-
lásan köszönjük valamennyiük áldozatos segítségét, a Va-
sasért Egyesület KoBeKo – Művelődési Központ részéről 
külön köszönjük a tőlünk részt vett kollégáink munkáját. 
A munkálatok tovább folynak, várhatóan szeptember első 
hetében átadjuk a megszépült Berzét a helyi közösségek 
számára. Képünkön a tetőátrakók lelkes csapata: Jánosi  
„Gyapjas” Ferenc, Kóta László, ifj. Kóta László, Hering 
Gyula, Musztács József, Szölgyén László, Berényi Zoltán.

A Vasasért Egyesület nevében:
Berényi Zoltán

Lakossági kezdeményezésre megszépül a Máladó u.-i játszótér

A somogyi Máladó utcai buszmegálló mögötti nagy té-
ren sok-sok éve pusztul és mára már elhanyagolt, bal-
esetveszélyes a (volt) játszótér. Eddig, mert egy lelkes 
fiatal helyi anyuka megelégelte az áldatlan állapotot, és 
összefogva néhány szülővel, a Vasasért Egyesületet meg-

keresve kezdeményezte a játszótér felújítását. A mun-
kálatokba bekapcsolódtak a BIOKOM emberei és helyi 
közmunkásaink is. A felújítás elkezdődött, a képeken 
látható, hogy új homokozó, a hintákra ülőkék lettek csi-
nálva, továbbá egy pad és szemetes is elkészült. A befeje-
zésre a szervezők augusztus 10-re hirdették meg a festést 
és további munkákat, ehhez várják a jelentkezőket. A 
Vasasért Egyesület festékeket és csapatunk, tagjaink ön-

kéntes munkáját, és a „munkásoknak” ellátást ajánlott fel 
erre a napra. Aki csatlakozni kíván hozzánk, az könnyen 
megteheti a 72/337-838-as telefonon, Facebookon, vagy 
az info@kobeko.hu e-mail-címen.

A Vasasért Egyesület nevében köszönettel:
Berényi Zoltán
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Vidéki hangulat tábor
Idén is szeretettel vártuk a gyermekeket a Kossuth 
Művelődési Házban szervezett „Vidéki hangulat” tá-
borunkba. Örömünkre hatalmas érdeklődéssel, nagy 
létszámban jelentkeztek a táborozni vágyó gyerme-
kek és szüleik. Mindhárom turnusunk élményekben, 

programokban gazdagon telt el. Minden hét első 
napját ismerkedéssel töltöttük, később ellátogattunk 
a Lukács-tóra, ahol a gyerekek trambulinoztak, kör-
hintáztak, majd egy közös fagyizással zártuk az ott-
létünket. Kirándultunk a közeli Vadkörte-tanyára, 
ahol lovagoltunk, célba lőttünk, megismerkedtünk 
a tanya állataival, majd kellemesen elfáradva visz-

szatértünk a KoBeKo-ba. Eltöltöttünk egy napot a 
Mecsextrém parkban, ahol a legnagyobb kedvencek 
közé tartozott a bob- és a kötélpálya, de természetesen 
nem maradhatott ki a csúszdázás, az X-Jump-ugráló, 
a rodeóbika, a lőszimulátor, de még a gokart sem. 
A bátrabbak kipróbálták a 3D karikát is. De a nagy 
melegben nem maradhatott el az ebéd utáni hűsítő 
jégkrémezés sem. A nagy izgalmak után egy napot 
pihentetőbb programokkal töltöttünk el. Terepasz-
talt, emlékkönyvet, mohafalat, papírdoboz állatkát 

készítettünk, kagylót festettünk, virágot ültettünk, 
vízicsatáztunk. Minden hét zárásaként táborolimpiát 
tartottunk, melynek részeként darts, tánc és karao-

ke versenyszámban, illetve akadálypályán mérkőz-
hettek meg a gyerekek. Búcsúzóul egy kis éremmel 
ajándékoztuk meg a gyerekeket, ami emlékül szolgál 
a közösen eltöltött vidám percekről.
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Múzeumok 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.

Kossuth KönyvtárPont:
Hétfő: zárva
Kedd: 08:00-13:00
Szerda: 08:00-13:00
Csütörtök: 12:00–17:00
Péntek: zárva

Kistamás Gyula KönyvtárPont:
Hétfő: zárva
Kedd: zárva
Szerda: 9:00-12:00
Csütörtök: zárva
Péntek: zárva

Könyvtárak NYÁRI nyitva tartása

Kívánunk minden kedves olvasónknak kellemes nyarat, jó olvasást!
Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi telefonszámon, 

06-30/183-5730, vagy személyesen a könyvtári nyitva tartási időben.
Szűcs Ferencné Erika

Somogyi Klaudia

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

Végül pedig hadd idézzek pár pozitív visszajelzést, 
amit a szülőktől kaptunk:

„Kislányom táborban volt nemrég a KoBeKo-ban, 
és nagyon tetszett neki, profin szervezett program 
volt. Hálás köszönet mindenkinek, aki sokat dolgozott 
a sikerért!”

„KoBeKo! Köszönet a Vidéki hangulat táborért. 
Változatos programok, jó társaság, sok-sok alkotás és 
cukiság érem.”

„Szeretnénk megköszönni a KoBeKo csapatának ezt 
az élményekben gazdag hetet, melyet a Vidéki hangulat 

tábor nyújtott unokaöcsémnek! Szuper volt! Nagyon 
élvezte, mindennap izgatottan készült a következő nap 
eseményeire. Köszönet a kedves, gyermekbarát, csalá-
dias hangulatért, a segítőkészségért (szuper kölcsön bi-
cajért külön), a jól összerakott programokért! Köszön-
jük! Szuperek vagytok! Reméljük, jövőre is jöhetünk!”

KoBeKo csapata
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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
– Augusztus 12., vasárnap 11.00
– Augusztus 26., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (08. 05.) – 11.30 Igeliturgia 8.30 Mise

Vasárnap (08. 12.) – 11.30 Mise 8.30 Igeliturgia

Vasárnap (08. 19.)
11.30 Mise, 

utána Aug. 20-i 
ünnepség

– 8.30 Igeliturgia

Vasárnap (08. 26.) 11.30 Igeliturgia – 8.30 Igeliturgia

Júliusi miserend

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

vezetett számlán jelenleg 130.000 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!

Kiigazítás a „Mi lesz veled, boltocska” című cikkhez
Mint a helytörténet kutatója, az alábbiakban szeretném 
kiegészíteni az előző havi SHV-ban megjelent írást.

A „boltocska” eredetileg a Koch-táró, más néven Jo-
zefin-táró bányaháza volt. A táró megszűnése, bezárása 
után ezt az épületet az uradalmi népiskola kapta meg. 
Három tanteremben három osztály kapott itt helyet. Jó-
magam is ebből az épületből ballagtam el 1949-ben. Ké-
sőbb itt is tanítottam a ’60-as évekig, amikor elkezdődött 
az iskola felújítása. Az építkezés három évig tartott, addig 
a telep és a falu különböző helyiségében tanítottunk.

A Koch-, vagy Jozefin-táró bányaházat az Élelmiszer 
Vállalat kapta meg, mivel a felső épületben volt addig az 

élelmiszer, ruházati bolt. Később itt háztartási bolt, majd 
szikvízüzem is működött.

A rendszerváltás után privatizációnak esett áldozatul 
az épület. Az új tulajdonos nem tartotta karban, sőt lát-
hatólag az állapota azóta is fokozatosan romlik. Ezért ma 
úgy néz ki, mint egy halálra ítélt épület, pedig a bányász-
múltunk szerves része, kár lenne veszni hagyni. 

Ezekkel a gondolatokkal szerettem volna kiegészíteni 
az újságban leírtakat.

Hámori Istvánné 
helytörténész

h i t é l e t
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A somogyi Bányász Hősök emlékművének felújítása

Tisztelt olvasónk! Június 29-én került sor a somogyi te-
metőben lévő Bányász Hősök emlékművének felújítá-
sára, amit a Külfejtési üzem baráti körének kisebb cso-
portja vállalt magára. Név szerint: Bokor János, Gábor 
Miklós, Nimetz Gábor, Mészáros Lajos, Baumann Ru-
dolf. A vadrózsák, különböző élősködő kúszónövények, 
és az elszáradt tuják eltávolítása után került sor az em-
lékművet körülövező lánc, illetve a mellette lévő nagy 
kapu újrafestésére, melyet az esős, szeles idő ellenére 
be tudtak fejezni az önkéntesek. Támogatóink voltak, a 

Ciprus-faiskola, valamint a Somogyi Bányász Nyugdí-
jas-klub. A faiskola 3 db tujacsemetét adományozott, 15 
000 Ft értékben, amit a nyugdíjasklub nevében Pálos At-
tila és társai ültettek el. Mindenkinek, akinek része volt 
az „akcióban”, hála és köszönet jár, mivel az ő munkájuk 
révén immár méltó környezetben, megszépülve várhatja 
az emlékművünk a bányásznapi koszorúzást, megemlé-
kezést. Köszönjük önzetlen segítségét minden segítőnk-
nek, aki az emlékmű javításában részt vett. Jószerencsét!

Baumann Rudolf

Hasznos tippek!
Hasznos konyhai trükkök

• Felgyorsíthatjuk a „karamelli zá-
lódást”, ha a finomra vágott hagymához 
szódabikarbónát adunk. A hagyma a 
hozzáadott kevés (½ kg hagymához ½ 
teáskanál) szódabikarbónától már fele-
annyi idő alatt aranybarna lesz.

• Hogyan puhíthatjuk meg percek 
alatt a kemény vajat? Forró vízzel me-
legítsünk fel egy poharat, majd fedjük le 
vele a hideg vajat néhány percig, s a vaj 
éppen a kívánt puhaságú lesz.

• Jegeskávé készítésénél a legjobb, ha 
akad a jégtartóban lefagyasztott fekete-
kávé. Fagyasztott feketekávét használva 
a jégkocka nem vizezi fel a kávét.

• Ha szeretnénk, hogy a lezárt tartóban 
tárolt süteményünk hosszabb ideig ma-
radjon puha, tegyünk egy friss kenyér-
szeletet (félbevágott almát) a sütemények 
tetejére. A kenyérszelet (alma) nedvessé-
ge segít megőrizni a sütik puhaságát.

• A hal bőre a forró grillrácsra tapad? 
Ha a grillrácsra citromkarikákat helye-
zünk, és arra tesszük a halat, akkor a 
letapadást is megelőzhetjük és a hal is 
új zamatokkal lesz gazdagabb.

• Hogyan tehetjük nyári koktélja-
inkat és szörpjeinket még finomabbá? 
Adjunk az italhoz egy kis csipetnyi sót, 
és az ízfokozó hatású sótól a zamatok 
még élénkebbek lesznek.

• Eddig kidobta őket? Pedig a sárga-
répa, torma zöldjéből, a petrezselyem 
és koriander szárából pesztó, a brok-
koli szárából krémleves, a póréhagyma 
zöldjéből savanyúság, köret, a gyömbér 
héjából tea is készíthető, a vöröshagyma 
héja pedig szép színt ad a húslevesnek.
Még porhanyósabb
Sokan nem kedvelik a szárnyasok mel-
lehúsát, mert száraznak érzik azt. Ha 
felhasználás előtt néhány órára fűszeres 
(pl. fokhagymás) tejbe áztatod, nem-
csak szaftosabb, hanem teltebb, gazda-
gabb ízű is lesz a belőle készített fogás.

Finom hússzaft
Keverj össze 1 csészényi híg kávét 1 
evőkanál marhahúslevessel, adj hozzá 1 
fej felkockázott vöröshagymát és némi 
frissen felaprított rozmaringot. Locsold 
ezzel a páccal a sült húst!

Reszelt citromhéj
Akár a kifacsart citrom héját is lereszel-
heted, ha előbb nejlonzacskóba téve le-
fagyasztod a citrusfélét a mélyhűtőben.

Ne tedd a hűtőbe!
Az olívaolaj hidegen préselt ugyan, 
mégsem bírja a fagyoskodást! A hűtőbe 
állítva kifehéredik, a növényi részecs-
kék az üveg aljára süllyednek, ráadásul 
az olaj értékes E-vitamin-tartalma is el-
vész. Tárold sötét helyen, 10-16 fokon, 
így a hatóanyagai akár 1 évig is megma-
radnak.
Viszlát, zsírszag!
Ha zsírban vagy olajban sült húst, illet-
ve krumplit készítesz, egy kis edényben 
mindig tegyél a tűzhely mellé némi fe-
hér ecetet, mert ez segít „megkötni” a 
kellemetlen zsírszagot.
Sárgarépatrükk
Szép élénk színt ad a húslevesnek, ha egy 
kevés zsiradékon megpirítasz egy szál fel-
karikázott vagy lereszelt sárgarépát, majd 
az egészet felöntöd egy pici vízzel, és a le-
veshez szűröd. A megmaradt párolt répát 
add salátához vagy a főzelékhez.
Ha eldugult a lefolyó
Az eldugult lefolyóba önts 1 pohárnyi 
sütőport és ugyanennyi ecetet. Az elegy 
elkezd majd habzani, és gyorsan, kb. 15 
perc alatt feloldja a letapadt maradékot, 
a zsírt és a koszt.

Forrás: http://www.mindmegette.hu
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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, 
repceméz: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

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!

Már érik a paradicsom a KoBeKo Kertben!
Egyelőre étkezési célra árusítunk többfajta ízletes paradicsomot, majd 
a hónap második felétől rendelésre, eltevésre is lesz lehetőség vásárol-
ni. Továbbra is van cékla, KoBeko háztáji ízekben erős paprikakrémek, 
bodzaszörp és fi nom egyedi receptúra alapján készített csalamádé.

Érdeklődni és rendelni:
Telefon: 72/337-838

E-mai: info@kobeko.hu vagy 
személyesen a KoB eKo-ban: Somogy, Búzakalász u. 47.
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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!


