
A rendezők – Budapest Honvéd SE,
Bányász TC, Vasasért Egyesület nevében – 

Bodor Attila,
a verseny titkára.
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az V. Märcz róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny rendezői meghívják Önöket az idei versenyre.
A verseny célja:

– Színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása a versenyévad végén az európai, felnőtt és utánpótlás versenyzők számára.
– Amatőr és igazolt atléták, családok számára szabadidőprogram, versenyzési lehetőséggel, a gyaloglás népszerűsítése.

V. Märcz Róbert Nemzetközi Gyaloglóverseny
– Pécs-Vasas, 2018. október 14.

A verseny helye és programja:  Versenyiroda: Pécs-Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház, Szövetkezet u. 43. 
    1000 m-es zárt körpályán.
A verseny nemzetközileg hitelesített, kimért pályán kerül lebonyolításra, 
2018. október 14-én (vasárnap) 10.00-től 15.00 óráig.
 Felnőttek: 10 és 5 km-es gyaloglóverseny.
 Utánpótlás: 2, 3 és 5 km-es gyaloglóverseny.
 Amatőr iskolai és felnőtt: 1 és 2 km-es verseny.
Részletes programja:
   9:00-től Nevezés 
 10:00    Megnyitó
 11:00  10 km női, férfi, felnőtt, junior
     5 km női, férfi, ifjúsági
 12:00    3 km újonc, serdülő leány, fiú,
2 km gyermek, leány, fiú
 12:30  1 km és 2 km amatőr felnőtt és iskolai gyaloglóverseny.
 13:00  Eredményhirdetés
 13:30  Tésztaparti
 15:00    Verseny zárása
Nevezési határidő: 2018. október 1. 0.00 – 2018. október 8. 23.59.
Versenyszabályok: A MASZ versenyszabályai szerint.

Meghívó – BERZE KÖZÖSSÉGI TÉR ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA
Sok szeretettel meghívjuk önt és családját a teljesen megújult Berze Nagy János Művelődési Ház ünnepélyes megnyitójára.
az ünnepségen köszöntőt mond Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és Dr. Őri László Pécs alpolgármestere.
Időpont: 2018.10.12. 10:00 órakor.
Az épület teljes megújítása a V asasért Egyesület EFOP-4.1.7-16-2017-00255 számú 19,96 millió forintos Európai 
forrásnak köszönhető, valamint a tetőfelújítást a pécsi önkormányzat fi nanszírozta az elszámolóház által. Külön 
köszönjük a KoBeKo munkatársainak a munkálatokban nyújtott segítségét.
a közösségi térben történt főbb változtatások:

• Központi fűtés beszerelése
• Belső – külső ajtók cseréje
• Tetőfelújítás

• Hőszigetelt nyílászárók cseréje
• Belső terek megújítása, fejlesz-
tése

• Új irodai berendezések 
telepítése, meglévő berendezések 
korszerűsítése

A felsorolt fejlesztéseknek köszönhetően immáron Vasason is komplex közösségi valamint lakossági,
irodai szolgáltatások vehetőek igénybe, akárcsak Somogyban a Kossuth Művelődési Házban

Az esetleges időpontváltozással kapcsolatban a KoBeKo Művelődési Központ weboldalán 
(www.kobeko.hu) illetve Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kobekomuvkozpont/)
azonnali tájokoztatást fogunk adni.
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Elkészült a Füstölő hivatalos felújí-
tási javaslata Radev Gergő építész 
által, aki a Facebookon ismerte 
meg a Füstölő felújítási törekvé-
seket, és felajánlotta segítségét. A 

tervezet megtekinthető a KoBeKo 
Művelődési Házban (Somogy, Bú-
zakalász u. 47.) és a www.kobeko.
hu weboldalon. A  tervezet alapján 
szívesen veszünk anyagi és munka 
jellegű felajánlásokat külső falfelü-
letek, belső falfelületek, tető és nyí-
lászárók felújítására.

A belső tér retro hangulatú bú-
torokkal berendezve várja a látoga-

tókat, mely előzetes bejelentkezés 
után megtekinthető.

Tóth Ádám
30/865-8925

Az anyagi támogatást továbbra is 
hálás köszönettel fogadjuk.

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-81493979 

erste Bank

Utolsó lehetőség!
Végéhez közeledik az Érték-Tár kiadvány adatgyűjtési munkálata, melyben Somogy-Vasas-Hird települések 
helyi értékkel bíró kincseit mutatjuk be. A Vasasért Egyesület által 2016-ban kiadott Érték-Tár és Mester-Tár 
kiadvány folytatásaként egy második kötet kiadására készülünk, melyhez még elfogadunk információkat. Az 
EFOP 1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével elnevezésű pályázatnak köszön-
hetően van lehetőségünk erre a munkára. A következő témákban várunk még információkat: 

• településeinken régen élő érdekes, fontos személyi-
ségek, akik már  nincsenek velünk,

• helyi legendák, anekdoták,
• a múltban virágkorát élt helyi cégek, mezőgazdasá-

gi tevékenységek, 
• különleges magángyűjtemények, melyek mások-

nak is érdekesek lehetnek,

• helytörténetet meghatározó fontos 
események.

Az információkat a következő elérhetőségeken várjuk:
doboseva967@gmail.com 

30/9970-993
Tóthné Dobos Éva

Meghívó!
Szeretettel meghívjuk Önt

2018. október 9-én fél 3 órakor kezdődő 

Idősek Napja 
alkalmából rendezett műsorunkra.
Számítunk megtisztelő részvételére! 

Tisztelettel: a Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége

„Nem az évek számítanak az életünkben,
  hanem az élet az éveinkben!”  

élelmiszer adomány kiosztás!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a

elnyerte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület együttműködését, 
melynek keretében élelmiszer-adományok

kiosztására van lehetőségünk!

Tegyünk Egymásért Egyesület

Pékáru

Zöldség, gyümölcs

Az élelmiszercsomagok átvehetők mindennap a Pécs-Somogy, 
Széna u. 26. szám alatti épületünkben:

Hétfő–Péntek: 
Szombat–Vasárnap:

09:00 órától a készlet erejéig
07:00 órától a készlet erejéig

Az élelmiszercsomagok összetétele és mennyisége az aktuális 
adományoktól függően változó!

A csomagok kiosztási időpontjának kezdete eltérhet, amennyiben 
az adományt egyesületünk is későbbi időpontban tudja átvenni!

Telefonszámunk: 30/789-20-42
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Falunap Hirden
2018. szeptember 15-én – egy év ki-
hagyás után – tizedik alkalommal 
rendeztünk Falunapot. A szép idő-
nek köszönhetően sokan voltak kí-
váncsiak programunkra.

Műsorunk 15 órakor kezdődött a 
hagyományos galambreptetéssel, és 
vezetőnk, Becker Anikó köszöntőjé-
vel. Próbáltunk olyan műsort össze-
állítani, amelyből minden korosztály 
talál magának kedvére valót. Elma-
radhatatlan fellépőink voltak a hirdi 
óvodások, iskolások, és a Napsugaras 
Ősz Asszonyklub kórusa, akik nélkül 
nincs Falunap.

A gyerekek a sátorban a Hangoló 
előadását láthatták, a téren ingyen 
arcfestés, légvár, trambulin, kosaras 
körhinta, cukorágyú és sok egyéb 
várta őket.

Felnőtteknek szólt a Zengővár-
konyi Asszonyok New York Show-
ja, Horváth Henriett és Bergovecz 
Dávid, a Pécsi Nemzeti Színház 
művészeinek operettválogatása, a 
Véméndi Német Tánccsoport elő-
adása, a PSN Aerobic – a Dance 
Show Tánccsoport –, valamint Pécs 

Város Majorett Együttesének műso-
ra. A programokat a Bayerkrainers 
Trió zenéje zárta. Olyan jó hangula-
tot teremtettek, hogy a közönségünk 
táncra perdült. Tűzijátékkal, tombo-
lasorsolással folytattuk, majd utca-
bállal fejeztük be a Falunapot.

Szeretnénk megköszönni minden 
kedves fellépőnknek és felkészítőik-
nek a felejthetetlen műsort, támoga-
tóinknak – a Nemzeti Együttműkö-
dési Alapnak, Huba Csaba képviselő 
úrnak, Pécs Város Önkormányzatá-
nak, Becze Józsefnek, a Becker Kft.-
nek, a Pécsváradi Aranycipó Kft.-
nek, a Pécsváradi Agrover Kft.-nek, 

a Magic.Team-nek, a Tem-For Rent 
Kft.-nek, a Bajor Sörbarátok Egyesü-
letének, a Spannung Kft.-nek, Villány 
Város Önkormányzatának az anyagi 
támogatást, a Hirdi Polgárőr Egyesü-
letnek a biztonságot, Kreutz András-
nak a finom töltött káposztát.

Köszönjük mindenkinek, aki bár-
milyen segítséget nyújtott az idei és a 
jövő évi Falunap lebonyolításához is.

Reméljük, tetszett kedves vendé-
geinknek a műsor! Mi nagyon jól 
éreztük magunkat, és szeretnénk jö-
vőre Önökkel ismét találkozni! 

a Hirdi Nőegylet tagjai

Kedves Olvasók! Örömmel jelentem, hogy 2018. szept-
ember 20-án debütáltam a pécsi városi 
közgyűlésben, mint a 2014-es önkor-
mányzati választás eredményeként az 
ÖPE listáról a vetésforgóban soron 
következő képviselő. A szűzbeszédem 
is megvolt, több hozzászólással. Az 
ülésen aznap tárgyalt előterjesztések 
közt voltak többek közt kevésbé haté-
konyak, mint pl. akvapark (halasztó), 
elektromos buszbeszerzés (napirend-
re fel sem vett), TV-torony felújítás 
(módosított, kissé újragondolt). De 
voltak szerencsére olyanok is, ami 
pl. a településrészeinken új, korszerű 
buszmegállók létesítési lehetőségét is 
jelentheti (ugyan most nem szerepelt 
az előterjesztésben, hogy lennének új 
buszmegállók nálunk is, de felveté-
semre Polgármester úr támogatólag 
jelezte, hogy konzultálni kell/fognak 
mielőtt nekiállnak a kivitelezésnek).

Ezúton is köszönöm, a 2014-ben 

rám szavazóknak a bizalmat, most 
itt a lehetőség, teszem a dolgomat, 
ehhez kérem az Önök támogatását.

Tisztelettel:

Berényi Zoltán
önkormányzati képviselő
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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 pénteken 10:00 órakor

a Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Csémi Haj-
nalka.

• Tea-Ház: A szeptemberi hónapban is változatos prog-
ramokon vettünk részt. Kikapcsolódásnak átmentünk
Somogyba a KoBeKo-ba, ahol közösen pizzát sütöttünk.
A gyerekek saját kezükkel tették rá a feltétet a pizzára.
Így jobban ízlett mindenkinek a pizza, hogy saját ke-
zükkel készíthették el. Szebbnél szebb köveket festettek
a gyerekek, amit haza is vihettek. Fényképes szülinaptár
is készült, amit kitettünk a Tea-Házba a faliújságra. A ki-
rándulásokról készült fényképekkel is csinosítjuk folya-
matosan a helyiséget. Klubvezető: Somogyi Klaudia.

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás cél-
jából, 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 gya-
korlati tanácsadás folyik, odafi gyelve a személyes problé-
mákra, kérdésekre. A foglalkozások továbbra is csütör-
tökönként 17:30–19:00 óráig folynak, melyekre szívesen
várunk minden további érdeklődőt a Kossuth Művelődé-
si Házban. Foglalkozásvezető: Tóbi Antal.

• Történelemklub: Nagy Lajos király élete volt a téma,
amit az érdeklődő közönség nagy fi gyelemmel hallgatott
végig. Előadó: Czeininger Tamás történelemtanár.

• Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül életmódváltó
klubunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos
vásárlás 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 Művelő-
dési házban: info@kobeko.hu +3630/183-5730, és megta-
lálsz 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 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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
októberi programjai Darts: 

Minden héten kedden 16:30 (Kossuth) Baba-mama 
klub: Minden péntek 10:00 (Kossuth) Mocorgó: 
október 15., 10:00 (Kossuth)
Ringató: október 11., 9:30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi!: Számítógépes tanácsadás időseb-

beknek, minden csütörtök 17:30 (Kossuth)
Történelemklub: Október 17., 18:00 témája  „Nagy Imre 

és ellenzéke 1956-ban”(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

Baba-mama klub
A klub célja, hogy a helyi kismamák jobban megismerjék egy-
mást, kimozduljanak otthonról, barátságokat kössenek, legye-
nek olyan programok számukra, amik elérhetőek. A klubban 
kötetlenül beszélgethetnek hasonló élethelyzetben lévőkkel. 
Szó esik a babák fejlődéséről, táplálkozásról, receptekről, csa-
ládról. A kismamák segítik egymást hasznos tanácsokkal, ötle-
tekkel. Az EFOP 1.3.5-16-2016-00389 azonosítószámú, „Tár-

sadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” 
című kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy a klub még színesebb 
és hasznosabb legyen. Mozgáskoordinációs foglalkozásokkal 
és művészeti foglalkozással. Havi rendszerességgel Mackó – 
Mocorgó fejlesztő Térné Somogyi Ivett vezetésével, és művé-
szeti foglalkozás Ringató László Virággal. A rendszeresen járó 
kismamák mellé várjuk a gyermeket váró, és az új kismamák 
csatlakozását. A klub jelenleg a Kossuth Művelődési Házban 
kapott helyet. Csatlakozzatok a 
Facebook-csoportunkhoz, 
ott minden fontos infót 
megtudtok. 

Klubvezető: 
Csémi Hajnalka

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 

csatlakozását. A klub jelenleg a Kossuth Művelődési Házban 
kapott helyet. Csatlakozzatok a 
Facebook-csoportunkhoz, 
ott minden fontos infót 
megtudtok. 

Klubvezető: 
Csémi Hajnalka
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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 című felhívás beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon (Helyszín: Va-
sasért Egyesület Székház, Pécs-Vasas, Benze J. u. 6.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nemze-
tiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gyakorlati 
kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő 
tudásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegé-
szítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli 
kitágulása elmossa a határvonalakat a szabadidős és kultu-
rális időtöltés során megszerzett ismeretek, képességek és 
az iskolai tanulás közben elsajátított tudás között.
angolnyelv kezdőknek: Szeptembertől 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 határvona-
lakat a szabadidős és kulturális időtöltés során megszer-
zett ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben 
elsajátított tudás között. A tanítás folyamatának fontos 
eleme, hogy az óra tartalmilag és módszertanilag válto-
zatos legyen, az egyes lépések logikusan kövessék egy-
mást. Az egyes munkaformák – frontális, páros, kiscso-
portos, egyéni – és azok tartalma indokolt és változatos 
legyen. 

Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon.
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben részt vevő képessé tétele 
az ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a kör-
nyezete komplexitásának megértésére, belső és külső fo-
lyamatainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmó-
niájának megőrzésére, valamint helyreállítására.
Komplex testi-lelki gondozás – Jóga: Október 10., 
16:15, október 24. , 16:15
A hatha jóga először a fi zikai testre fordítja a fi gyelmét, 
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.
 A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a progra-
mok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek megrendezésre.
A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket 
a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelő-
dési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-838, illet-
ve 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 című pályázat „Mi vagyunk a 
Grund” című EFOP 3.3.2-16–2016–00359 számú projektjének 
keretén belül a nyáron több helyi iskolával számos különböző 
programot sikeresen valósíthatott meg.

Egy kis ízelítő:
• Szeptember hónapban egy nagyon szép helyen – Óbányán – 
kirándultunk a Vasasi Általános Iskolás gyerekekkel. A hűvös 
idő ellenére mindenki jól érezte magát.
Élmény-Tár:
A Vadgesztenye Általános Iskolás gyerekekkel kreatív zenés 
verstanulással vártuk az őszt, és egy közösakváriumkészítésbe 
fogtunk szeptember hónapban.
Újrahasznosító tábor: 
Nemrég a KoBeKo-ban megrendezésre került a fenti pályá-
zat keretein belül az „újrahasznosító” tábor, melynek külön-
legessége az volt a színes programokon túl, hogy enyhe és 
középsúlyos értelmi fogyatékosok 
vettek részt rajta. Minden-
ki rendkívül élvezte 
a hetet és nagyon 
hálásak voltak a 
lehetőségért.

legessége az volt a színes programokon túl, hogy enyhe és 
középsúlyos értelmi fogyatékosok 
vettek részt rajta. Minden-
ki rendkívül élvezte 
a hetet és nagyon 
hálásak voltak a 
lehetőségért.
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EGY HÉT NYARALÁS A RAB-SZIGETEN
A Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai már tavasszal el-
határozták, hogy idén beiktatnak egy tengerparti nyara-
lást. Persze mindenki szereti a tengert, de vagy az idő-
pont nem volt megfelelő, vagy más családi körülmények 
nem engedték az utazást.

Így aztán szeptember 1-jén egy 20 személyes Merce-
des kisbusszal, 20 fővel indultunk el Horvátországba. 
Nyolc házaspár és négy egyedülálló tagtársunk nevezett 
be a kirándulásra.

Hajnali 4 órakor indultunk Barcs felé, 398 km meg-
tétele után már megláttuk a tengert, de még kb. 60 km-t 
kellett utazni a szállásunkig.

Horvátországban a tengert sok-sok apróbb és na-
gyobb sziget tarkítja, több lakatlan és sok lakott is. Egyik 
ilyen sziget, Rab-szigete volt az úti célunk. A sziget 85 
km hosszú, 15 km széles, és több település van rajta. 
Központja Rab városa. A mi szállásunk Loparban volt 
apartmanházakban. A szállásunktól kb. 200 méterre volt 
a tengerpart. Utunk először sík terepen vezetett, majd 
felfelé jó magas hegyeken, alagutakon és szerpentine-
ken kanyarogva értük el a tengert. A hegyekről elmond-
hatatlanul szép kilátás nyílt a tengerre. A partot elérve 
kompjárat vitt a szigetre kb. 15 perces út, majd még pár 
kilométer autóút után megérkeztünk Lopárba.

Miután szállásainkon kicsomagoltunk és elhelyezked-
tünk, már indultunk is, hogy a tengerben csobbanjunk 
egyet. Holminkat a homokos parton letéve már indultunk 
is a vízbe, amely csak lassan mélyült. Először csak bokáig, 
majd térdig, és 150-200 méter után ért derékig és mellig. 
Ez a partszakasz ideális fürdőhely a gyermekes családok-
nak is, mivel a gyerekeknek sem veszélyes a fürdés és na-
gyon szép homokvárakat lehet építeni. Volt is pár építve, 
melyeket mi gondosan kikerülve mentünk a vízbe. 

Másnap busszal Rab városába kirándultunk. A medi-
terrán kis városban először csoportosan sétáltunk végig. 
A régi kőből épült házak között lépcsőkön, sikátorokon 
lehetett közlekedni, mivel a hegyoldalban épült. Amikor 
felértünk a templomhoz, akkor láttuk, milyen mélyen 
van alattunk a tenger, amely a kék szín sokféle árnyalatá-
ban pompázott alattunk, minél mélyebb, annál sötétebb 
kék. Pálmafák árnyékában ülve gyönyörködtünk a lean-
derek, kaktuszok, babércserjék és egyéb melegtűrő virá-
gok színes kavalkádjában. A város legmagasabb pontján 
lévő kilátóból szinte az egész szigetet beláttuk.

A városnézés után szabadprogram következett, így 
aztán egyénileg ki-ki felfedezhetett még további látniva-
lókat is.

Sokan ajándékokat is vásároltunk. A város főterén 
egy teraszos szép vendéglőben kávéztunk, fagyiztunk, és 
megkóstoltuk a horvát sört is.

Délután 3 órakor indultunk vissza a szállásunkra. Ez-
után ismét fürdés következett.

A további napokon már közös kirándulás nem volt, 
csak közös lubickolás. Természetesen egyénileg vagy ki-
sebb csoportokban sétáltunk a városban. Egy kisebb cso-
port hajókirándulásra is benevezett.

Egyik nap egy parti vendéglőben együtt ebédeltünk. 
A bátrabbak megkóstolhatták a tenger különböző állatait 
(tintahal grillezve, sütve, makréla sütve, tengeri durbincs 
és sügér sütve, olívaolajjal, és az általuk finoman elké-
szített különböző halhoz különféle öntetek), persze aki 
ilyeneket nem akart kóstolni, hagyományos ételek közül 
is választhatott.

Az idő nagyon szép volt, mindennap tudtunk fürödni 
a tengerben, igaz, első három éjjel volt egy kis zivatar, de 
reggelre már verőfényes napsütésre ébredtünk. Ez alatt a 
pár nap alatt is szép színünk lett a napon. Gyorsan lejárt 
az időnk, de sok-sok szép emlékkel gazdagodva tértünk 
haza szeptember 7-én este.

Ismét jól éreztük magunkat ezen a közös kirándulá-
son. Hazaérve természetesen megköszöntük Ancikának 
és Hildának a szervezést, és a gépkocsivezetőnknek, Ba-
lázsnak a nyugodt és biztonságos utazást.

Békefi Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub
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 SZENIOR ÖRÖMTÁNC indul, CSATLAKOZZ!
A Szenior tánc kimondottan az idősebb korosztály szá-
mára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma. 
Ebben a táncban nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrá-
sok, pörgések vagy különféle akrobatikus elemek, sokkal 
inkább nyugodtabb mozdulatsorok, főleg sétalépések.

A nyugat-európai országokban már 45 éve működik, 
Magyarországon az első képzés 2016 szeptemberében 
indult.

Nincs szükség sem táncpartnerre, sem előzetes tánc-
tudásra. Párban, körben és sorokban táncolunk.

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC az idős szervezethez iga-
zított, kíméletes sporttevékenység és „agytorna”, ami 
a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a 
demencia és az Alzheimer-kór kialakulását. Aktivizálja 
az idegpályákon az ingerületek továbbítását, elősegítve 
a hosszú távú memóriát, összekapcsolja a jobb és a bal 
agyfélteke működését.

Az Alzheimer-kór már több mint egy évtizeddel a tü-
netek megjelenése előtt megtámadja az agyat, ezért jobb 
a megelőzésre fektetni a hangsúlyt.

A világ fejlett országaiban a Szenior Örömtánc any-
nyira népszerű, hogy még Szenior Örömtánc Világkong-
resszusokat is tartanak. Az ISDC (azaz „International 
Senior Dance Congress”) háromévente kerül megren-
dezésre; tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Hollandia, Lettország, Luxemburg, 
Olaszország, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország 
és Brazília.

A New York-i Albert Einstein Orvosi Kollégium ku-
tatói 21 éven át vizsgáltak 75 éves és idősebb embereket, 
hogy kiderítsék, mely tevékenységek tartják frissen az 
elmét, védve az időseket a demencia és az Alzheimer-
kór kialakulása ellen. A szellemi elfoglaltságok közül a 
rendszeres olvasás 35%-kal, a keresztrejtvényfejtés pedig 
47%-kal csökkenti a demencia kialakulásának esélyét. 

Még érdekesebb eredményt hozott a fi zikai aktivitások 
vizsgálata: sem a biciklizés, sem a tenisz, sem más sport 
nem használt semmit a demencia ellen (csak a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzésére), ellenben a rend-
szeres táncról kiderült, hogy 76%-kal, vagyis a leghaté-
konyabban csökkenti az időskori elbutulás esélyét!

MR-vizsgálatokkal bizonyították, hogy pár hetes tánc 
után az agynak azok a területei is aktivizálódnak, melyek 

addig nyugalomban vol-
tak, tehát az idősek a 
tánc hatására elkez-
dik újra használni az 
agyuk azon részeit, 
melyre a mindenna-
pi életük során már 
nem volt szükségük.

Szociális változásokat is 
okoz, hisz sok a magányos, idős 
ember, akiknek a táncon keresztül 
nagy élmény újra közösséghez tartozni.
És az újdonság, amit az elmúlt kétéves gyakorlat mutat, 
hogy a nagyszülőkhöz csatlakozott ovis- és iskoláskorú 
gyerekek:
– koncentrációja megnőtt,
– javultak a tanulmányi eredmények és a fi nom motoros 
mozgások, 
– stresszoldó hatású,
– megnőtt az igényük a közösséghez való tartozáshoz, 
– szűkültek a generációs különbségek,
– felértékelődött bennük a közösen eltöltött idő.

Tehát ez a mozgásforma az élet „kezdetén” és „végén”, 
egyaránt hasznos és nélkülözhetetlen hatásokra képes!

Oktatás
Mozgás – Öröm – Agytorna
A Szenior Örömtánc óráimon: Pécs-Vasason, a Bethlen 
Gábor u. 8. szám alatt a NAPÜDVÖZLET EGYESÜLET 
Házában  szeretettel várom a felnőtt érdeklődőket, és 9 
éves kortól a gyerekeket!

Felkészítem a táncosaimat a szellemi frissesség meg-
őrzésére, a hosszú távú memória fejlesztésére, az önbiza-
lom, önbecsülés növelésére, valamint egy kellemes sza-
badidős program eltöltésére.

„...mert nem csak a 20 éveseké a világ!”

Lesnik Anita
Tel.: 06 20/2112086; e-mail: iziszcsillag@gmail.com

addig nyugalomban vol-
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KözérdeKű telefonszámoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • rendőrség: 107; Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463

Felnőtt orvosi ügyelet: 400 ágyas klinika Pécs iFjúság útja;  515-104  •  Gyermek orvosi ügyelet: 535-999

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

Közvilágítás hibabejelentő portál: 0–24-ig www.kovika.hu és  www.kozvilhiba.hu oldalon űrlapot kitölteni.

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: egyoldalas 
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 óra között

A Somogyi Óvoda hagyományteremtő céllal megrendezi az első

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA
jótékonysági batyusbálját!

Helyszín: Kodály Zoltán Művelődési Ház.
Időpont: 2018. október 27., 19–02 óráig

*zene, tánc, játék, tombola, szendvics, kávé*
Szeretettel várjuk a szülőket, rokonokat, barátokat!

Belépő: 1000 Ft, támogatói jegy: 
500 Ft, tombola: 200 Ft.

a jegyek elővételben megvásárolhatók 
az óvodában!

A bál teljes bevételét az óvodánkba járó 
gyerekekre fordítjuk.
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Távcsöves csillagászati bemutató
A pécsi Planetárium Baráti Körének 
tagjai csillagászati távcsöves bemu-
tatót tartanak 2018. október 13-án 
18:30-20:00-ig a Murom és Cser kö-
zötti területen. A megfigyelés során 

az érdeklődők megnézhetik a Hold 
krátereit, a Szaturnusz gyűrűit, a Mars 
bolygót és az aktuális csillagképeket. A 
rendezvény ingyenes, de kizárólag de-
rült időben kerül megtartásra!

Emlékezés a régi időkre
Szeptember 29-én a Somogyiak a régi 
D.G.T-s épületekről emlékeztek meg. 

Az esemény szervezője és lebonyolító-
ja Hámori Istvánné és Vókóné Hang 
Zsuzsanna volt. Először a somogyi 
Kodály Művelődési Ház falára helyez-
tek el táblát, mely az egykori D.G.T. 
somogyi régi kulturális és szellemi 
életének a közponja volt, jelenleg idő-

sek klubja, majd a Somogyi Álltalános 
Iskola falára szegeztek emlékező táb-
lát, mely az egykori D.G.T Henrik-tá-
rójának a Bányaháza volt.

Bocz József

Szüreti Felvonulás
A Hirdi Nőegylet Szüreti Felvonulást szervez 2018. ok-
tóber 13-án. Szeretettel várunk minden táncolni vágyó 
fiatalt (fiúkat, lányokat). Kérésem lenne: a lányoknál, 

akinél maradt táncosruha, szeretnénk visszakapni! A fel-
vonulási táncra és a ruhák visszahozatalára nálam lehet 
jelentkezni!

Telefonszámom: 06-20/563-9578, Beckerné Anikó

Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír 
       NIncs sehol 
a sír            a gyilkosok 
a test                       se I T T 
       NIncs sehol 
a test                       se O T T 
a csont           a gyilkosok 
       NIncs sehol 
a csont 

           (p. s.) 

egyszer majd el kell temetNI 
és nekünk nem szabad feledNI 
a gyilkosokat néven nevezNI! 

(1983)

 Emlékkezünk az 1956-os forradalomra
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

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
– Október 14. Vasárnap 11.00
– Október 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (10. 06.)
Vasárnap (10. 07.)

16.30 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (10. 13.)
Vasárnap (10. 14.) –

16.30 Mise,
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 20.)
Vasárnap (10. 21.)

16.30 Mise
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (10. 27.)
Vasárnap (10. 28.)

–

–
16.30 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Októberi miserend
Figyelem! Változások a szertartások rendjében Vasason és Somogyban!

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 

Kedves Testvérek! Az új plébános új szertartásrendjének kialakítása 
folyamatban van, kérjük szíves türelmüket és megértésüket! 

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

Kolpig hírek
Október 13-án (szombaton) 14.30-kor lesz új préze sünk, 
Nagy Norbert bemutatkozása a Kolping Házban. Utána 
vendéglátás, majd mise 16.30-kor a somogyi templom-
ban. Szeretettel várjuk a tagságot!

VezetőségJótékonysági ruhavásár
a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet

imaházában (Csap u. 10–12.),
amelynek időpontja:

2018. október 9–10.
Mindkét nap 800 és 1800 óra között 

várjuk az érdeklődőket.
Megújult készlettel,

gyermek-, női és férfiruhák nagy választékban
100–300 Ft darabáron vásárolhatók!

Mindenszentekre

koszorúk, díszek
készítését vállalom.

Érdeklődni: 06-72-610-871-es 
számon 18 óra után lehet.

Huszákné dalma

h i t é l e t
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Sporthírek

Judo hír
A paksi XXXVII. Atom diákkupán a serdülő kategóriá-
ban Rácz Bálint ezüstérmes lett. Gratulálunk!

Szeptemberi futóhírek
Megjött az ősz, a kellemesebb futóidőben elkezdődtek az 
igazi rangos versenyek. Szeptember 9-én Budapesten új 
útvonalon tartották a 33. Budapest Wizzair Félmaratont 
sok ezer résztvevővel. Tőlünk most kevesebben mentek, 
de annál eredményesebben szerepeltek: Schneider Pál 

1.36.57-es idővel korosztályában II. lett, az érem mel-
lé ingyenes indulási jogot szerzett a novemberi balatoni 
félmaratonra. Lánya, Schneider Erika 1.52.30-as idővel ért 
célba, ezzel korosztályában a középmezőnyben végzett.

Szeptember 22-én volt a 27. Verőce–Barcs határfutás, 
amin a félmaratoni 21,197 km-es és az 5,8 km-es távon 

összesen 108 ember ért célba. Schneider Pál itt is II. lett 
korosztályában szinte ugyanolyan, 1.36.56-os idővel. 
Gratulálunk!

A Somogyi Bányász 
Asztalitenisz SE hírei

A 2018/2019. évi Pécs város asztalitenisz csa pat baj-
nokságra a Somogyi Bányász két csapattal indul. 

A Somogyi Bányász SE I. csapat tagjai: Bocz József, 
Bocz Attila, Pap György és László János. 

A Somogyi Bányász SE II. tagjai (képünkön): Czuth 
József, Danis Imre, Vókó Tamás és Baumann Rudolf.

A mérkőzések október közepén kezdődnek, 
melyek pontos időpontját és az eredményeket mindig 
jelezni fogjuk az SHV-ban. Amikor a csapatok hazai 
pályán játszanak, azok pénteki napokon 16–19 óra 
között lesznek megtartva, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt és Somogyi Bányász-drukkert. 
Helyszín, a somogyi Kodály Művelődési Ház. (A 
teremben váltócipő használata kötelező).

Bocz József

2019-es falinaptár
Kedves olvasók! 2019-ben is kiadásra kerül Újságunk naptár 
melléklete – részletek a www.shvonline.hu oldalon –, amelyen 
hirdetési felületek vásárolhatók, a tavalyi áron. Amennyiben 
érdeklődik, az info@kobeko.hu  email címen, vagy a 72/337-
838-as telefonszámon jelezheti vásárlási szándékát. További 
információt ad: Berényi Zoltán (20/480-7663) Novák Gyön-
gyi: (30/997–0993) Várjuk mielőbbi jelentkezését, mert korlá-
tozottak a felületek. Köszönettel: az SHV szerkesztősége.
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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

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 

P-M Tüzelő lerakat ajánlata
Akác és vegyes kemény tüzifa

méterben, darabolva,
hasogatva is!

Díjtalan házhoz szállítás!
Pécs-Hird, Hirdi út 63. 06-30/186-0922

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre na-

gyon jó,  tisztítja a légutakat,
tüdőtisztító hatású.

Bejelentkezés szükséges!
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel.: +36 72/337-838 • E-mail: info@
kobeko.hu
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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!


