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Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink! Nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek 
lapunk 2019. évi színes falinaptár-mellékletét. Köszön-
jük hirdetőinknek, akik lehetővé tették idén is, hogy 
minden háztartásba ingyenesen eljuttassuk az SHV év 
végi számával együtt a naptármellékletet. Fogadják sze-
retettel, méltán lehetünk büszkék a sok színes és nem-
különben hasznos helyi hirdetésért. 

Minden Kedves Olvasónknak
áldott, kellemes karácsonyi ünnepeket,

és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk.

Az SHV szerkesztőség csapata nevében:

Berényi Zoltán

Színes naptármelléklettel!

Süssünk közösen!
Szeretettel várunk 2018. december 16-án, 

vasárnap délután (14 órától) egyesületi házunkba
(Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 8.), családoddal együtt

A KARÁCSONYI 
MÉZESSÜTŐ 

PROGRAMUNKRA
Hozd magaddal:
– az előre legyúrt, pihentetett,

formálható nyers alapanyagot, 
– díszítési ötleteidet,
– virágos, dalos jókedvedet.

Ami nálunk vár:
– a felfűtött kemence és tűzhely,
– gazdag választék

a mézesformázókból,
– fűszerek, méz a család

férfi  tagjai forralt
borozásához,

– jó társaság.
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V. Meszesi Dalfesztivál
November 24-én immár ötödik alkalommal rendezte 
meg a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete 
(B.É.K.E.) a Meszesi Dalfesztivált a Pécs-meszesi Álta-
lános Iskola tornacsarnokában. A rendezvény az EFOP-
1.3.5-16-2016-00719 azonosító számú pályázati projekt 
keretein belül valósult meg.

A rendezvény fővédnöke dr. Hoppál Péter országgyű-
lési képviselő, és dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere 
volt. 

A dalfesztivál évről évre bővül újonnan érkező fellé-
pőkkel, és a műsorok is egyre színesebbek és színvona-
lasabbak lettek. Az idei fellépők: 1. Pécs Város Mazsorett 
Együttese és Tánckara, 2. Pécsi Meszesi Általános Iskola 
Énekcsoportja, 3. Búzavirág Népdalkör, 4. Swing Ladies, 
5. Pákolitz Kamarakórus, 6. Wache Jánosné, 7. Decsi Ha-
gyományőrző Férfi kórus, 8. Kisterenyei Palóc Népdal-
kör, 9. Daniel Speer Brass, 10. Hóvirág Népdalkör, 11. 
Baranya Bokréta Népdalkör, 12. Bányászszív Dalcsapat, 
13. Barátság Kórus, 14. Körbűve Duó, 15. Berze-Nagy Já-
nos Népdalkar, 16. Délibáb Vegyeskórus

Idén három vasasi énekegyüttes is szerepelt a dalfesz-
tiválon, közülünk elsőként lépett fel, és elsöprő sikert 
aratott a pécs-vasasi Swing Ladies trió, akik a több szó-
lamú hangulatos dalaikkal pillanatok alatt a közönség 

egyik kedvencévé váltak. A trió tagjai: Soltészné Kusz 
Orsolya, Tóth-Fekete Enikő és Anita Wéber. Ezúton gra-
tulálunk nekik a színvonalas műsorukhoz. 

A Berze-Nagy János Népdalkar Strausz Emőke ve-
zetésével már nem első alkalommal szerepelt a dalfesz-

tiválon, színvonalas, gyönyörű műsort adtak elő, a taps 
náluk sem maradt el. Harmadikként lépett fel a vasasiak 
közül a Bányászszív Dalcsapat, akik ez alkalommal öt és 
„fél” főre bővültek, az új lemezükről, az Utolsó bányász-

ról adtak elő két dalt, melyet a közönség nagy tapssal ju-
talmazott.

A rendezvény végén került sor a (meglepetés) közös 
éneklésre, melyet Kunváriné 
Okos Ilona vezényelt le. 
Ezután az előcsar-
nokban állófo-
gadást adtak a 
fellépőknek és 
lelkes közön-
ségüknek.

Bocz József

A rendezvény végén került sor a (meglepetés) közös 
éneklésre, melyet Kunváriné 
Okos Ilona vezényelt le. 
Ezután az előcsar-
nokban állófo-
gadást adtak a 
fellépőknek és 
lelkes közön-
ségüknek.

Bocz József
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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

Közgyűlés, közmeghallgatás felemás eredményekkel
Novemberben is megvolt a város szokásos közgyűlése. 
A sajtóban, online médiában és a város e-ügyintézés 
oldalán a tárgyalt előterjesztések, a közgyűlés mene-
te olvasható volt már. A megújult Pécs TV kábelen és 
online is közvetíti, közvetítette. Én mindössze a tele-
pülésrészeinket érintő három vonatkozást emelem ki:

Az egyik, hogy Páva Zsolt polgármester még a szep-
temberi közgyűlésen megtett felvetésemre, most konk-
rét egyeztetést javasolt a városi buszmegálló-létesítéssel 
kapcsolatban. Mint ismeretes, a városban több száz új 
buszmegállót létesítenek, viszont a tervekben települé-
sünk külön nem szerepelt. Javaslatomat elfogadták, és 
egyeztetésen kerül kiválasztásra mindhárom település-
részen a létesítendő buszmegállók telepítési helyei. Szí-
vesen fogadom mindenki javaslatát e tárgyban.

A másik ügy abban hasonlatos az előzőhöz, hogy a 
modern kamerarendszerből sem tervezi a város, hogy 
a területünkre is kiépít néhányat. Itt még „dolgozni” 
kell az ügyön, a helyi polgárőr egyesületek bevonásá-
val, természetesen a lakossági vélemények figyelembe-
vételével. Itt szintén javaslatomra látnak lehetőséget a 
buszmegállókhoz hasonlóan egyeztetni, hogy ebben a 
kérdésben is kedvező változást érjünk el.

A harmadik esemény a közmeghallgatás volt. Nos, 
elenyésző, mindössze pár érdeklődő jött csak el, hogy 
meghallgassa a városi nagyberuházásokról, település-
fejlesztésekről szóló elképzeléseket. Ahhoz, hogy eb-
ben a kérdésben is előrelépést érjünk el, önálló javas-
lattal élünk a decemberi közgyűlésen, hogy a korábban 
jól (de legalábbis sokkal jobban és több helyen) műkö-
dő volt „részönkormányzatok” legyenek „visszaállítva” 
a jogszabály adta testületi-szervezeti keretek közt.

Röviden hírt kell adni egy mindannyiunkat érintő 
ideiglenes változásról: az orvosi rendelők felújításáról. 
Örömteli, hogy ez a projekt elindul, a városi követke-

zetes fejlesztések részeként. A rendelők felújítása alatt, 
a fogorvosi rendelő a Vasasért Egyesület székhelyén (a 
Kistamás Könyvtár Pont ideiglenesen a Kossuthban 
működik) Vasas, Bencze J. u. 6. szám alatt fogadja a 
betegeket, várhatóan december első hetében már itt 
lesz a rendelés. A vasasi háziorvosi ellátás is új helyen 
lesz átmenetileg, a Berze N. J. Művelődési Házban, a 
kisebb helyiségben lesz a rendelés, szintén december 
első hetétől kezdődően.  A gyermekorvosi rendelés – 
információnk szerint – Hirden, a Harangláb utcai fa-
luházba kerül át, szintén kb. 4-6 hónapos időtartamra, 
amíg a somogyi gyermekorvosi rendelő felújítása tart. 
Az ideiglenes átalakítási munkák jó ütemben zajlanak 
mindhárom helyen. Kérem, fogadják mindhárom he-
lyen megértéssel és türelemmel a jelen helyzetet, hi-
szen mindannyiunk közös érdeke, hogy a települési 
egészségügyi szolgáltatások minősége javuljon.

Végezetül minden Kedves Olvasónknak kívánok 
szeretettel teljes békés, boldog karácsonyt és eredmé-
nyes új esztendőt!

!

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 Hajnalka

• Tea-Ház: Az ünnepek alkalmával ellátogattunk a gyerekekkel 
a Zsolnay Kulturális Negyedbe a Csoko-Lada csokiboltba. Min-
denki készíthetett magának egy tábla csokoládét, amit feldíszít-
hettek arany és színes cukorkával. Karácsonyi ajándéknak is tö-
kéletes a saját készítésű csokoládé. Sokszor kézműveskedtünk 
pl. ceruzatartó is készült Télapóra, amit mindenki hazavihetett. 
Márton-napra ludakat alkottunk különböző alapanyagokból 
(filc, dekorgumi, színes papír). Decemberben pedig terveink 
szerint a mézeskalács készítésé lesz a főszerep. Klubvezető: So-
mogyi Klaudia

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljából, a 
sportágat kedvelő játékosok számára. Minden csatlakozót szí-
vesen látunk! Minden héten, kedden edzőnkkel várunk min-
denkit 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. Foglalko-
zásvezető: Tóbi Antal  

• Történelemklub: A politikai katolicizmus Magyarországon volt 
a téma, amit az érdeklődő közönség nagy figyelemmel hallgatott 
végig. Előadó: Czeininger Tamás történelemtanár

• Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásár-
lás és a rendszeres sport bevezetése az életünkben. Továbbra 
is lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előzetes időpont-

egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni lehet személye-
sen, e-mailben és telefonon is a Kossuth Művelődési Házban: 
info@kobeko.hu +3630/183-5730, és megtalálsz a Facebook-
on 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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
decemberi programjai

Süti verseny: December 15-én 15 órától. (Kossuth)
Darts: Minden héten, kedden 16:30 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden péntek 10:00 (Kossuth)
Ringató: december 13.  9:30 (Kossuth)
Egészségvédelem: Fitt Anya klub minden héten hétfő és 

csütörtök 17:00 (Kossuth)
Kattanj rá Nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 

minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelem klub: December 12. A következő téma: „1944/45. 

Budapest ostroma és ami utána következett”(Kossuth)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 

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, hozzátáplálásról, receptekről, 
családról. A kismamák segítik egymást hasznos tanácsokkal, 
ötletekkel. Az EFOP 1.3.5-16-2016-00389 azonosítószámú, 
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejleszté-
sével” című kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy a klub még 
színesebb és hasznosabb legyen, mozgáskoordinációs foglal-
kozásokkal és művészeti foglalkozással. Havi rendszerességgel 
Mackó-Mocorgó fejlesztő Térné Somogyi Ivett vezetésével, és 
művészeti foglalkozás, Ringató László Virággal. A rendszeresen 
járó kismamák mellé várjuk a gyermeket váró, és az új kisma-
mák csatlakozását. A klub jelenleg a Kossuth Művelődési Ház-
ban 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 

mák csatlakozását. A klub jelenleg a Kossuth Művelődési Ház-
ban 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: Kos-
suth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)
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.

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 résztvevő képessé tétele az 
ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a környeze-
te komplexitásának megértésére, belső és külső folyama-

tainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmóniájá-
nak megőrzésére, valamint helyreállítására.

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: December 10. 10:00 December 20. 
10:40.
Anya gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli játékok-
kal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos játékokkal, 
eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és egyensúly-
érzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a picik testré-
szeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, testrészek és 
oldalúság (jobb-bal oldal) tudatosítása.

a fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a +3630/183-5730 telefon-
számokon 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 ke-
retén belül november hónapban több helyi iskolával, óvodával 
számos programot sikeresen valósíthatott meg.

EGY KIS ÍZELÍTŐ
Ló Szerafin
A Vasasasi Általános Iskola alsó tagozatos gyermekeivel kö-
zös fejlesztő játékokkal, foglalkozásokkal gazdagíthattuk a 
november hónapot is.

Élmény-Tár
A Vadgesztenye általános iskolás gyerekekkel az őszi hangu-
latú kreatívkodásé, társasjáték partié volt a főszerep.
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Fuchs-találkozó Vasason

November 3-án kedves kis ünnep-
ségre került sor Vasason. A népes 
Fuchs család tartott összejövetelt, 
melyet az unokatestvérek szervez-
tek. Talán sokan tudják itt Vasa-
son, hogy szüleink 10-en voltak 
testvérek, de mára már sajnos csak 
ketten élnek közülük. Ezért döntöt-
tünk úgy, mi unokatestvérek, hogy 
itt az ideje annak, hogy a családi 
összetartozás érzését erősítendő, 

a mi generációnk gyerekei, uno-
kái is megismerhessék egymást, és 
persze minket is. A 19 élő unoka-
testvér közül 16-an vettünk részt, 
gyermekekkel és unokákkal. Jóleső 
érzéssel vettük tudomásul, hogy 
az utánunk következő nemzedék 
is szem előtt tartja a család egyben 
tartásának szükségességét. Az ün-
nepség nagyon jó hangulatban telt, 
sok beszélgetéssel, ismerkedéssel, és 

persze tánccal is. Sűrűn kattogtak a 
fényképezőgépek, telefonok, hogy 
megörökíthessük ezeket a felemelő 
pillanatokat, és mindenkinek ked-
ves emléke legyen ez az összejövetel. 
A jó hangulat és a család összetar-
tozásának érzése eredményeként – 
közkívánatra –, eldöntöttük, hogy 
lehetőség szerint évente megismé-
teljük ezt a bensőséges együttlétet. A 
résztvevők kifejezték köszönetüket 
a szervezőknek az elvégzett munká-
ért, kérve, hogy a jövő évi találkozót 
is ők szervezzék. Azóta pedig elég 
komolyan megélénkült a kapcsolat 
a rokonok között, akik eddig alig, 
vagy egyáltalán nem ismerték egy-
mást. Sokan mondták, hogy jó érzés 
tagja lenni ennek a családnak. Ha ez 
a rendezvény hozzájárult ehhez, ak-
kor jó ötlet volt a szervezés és foly-
tatni kell tovább, hogy az utánunk 
következők is ugyanilyen lelkese-
déssel szervezhessék majd, a saját 
Fuchs-találkozójukat.

Fuchs Károly

eZT SÜSD KI/MeG! 

FeLHÍVÁS TraDICIONÁLIS SÜTIVerSeNYre
az eUrÓPaI GONDOLaTOK eGYeSÜLeTe

 a „P. Oktatási Központ” Második esély Iskolájával közösen
 ISMÉT MeGreNDeZI a HÁZI KÉSZÍTÉSŰ SÜTeMÉNYeK VerSeNYÉT.

IDŐPONTJa: 2018. december 8., szombat
Helye: 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 9. The Bar étterem, kávézó és bár

– Itt nevezhet december 8-án 13–13:30-ig –
Nevezni lehet: az elkészített süti receptjével. 

A nevezési díj: 500 Ft, és 8-10 szelet sütemény a szakmai zsűri bírálatához és a vendégek kínálatához.
Bírálati szempontok: könnyen előállítható, olcsó, hagyományos ízek és formák.

Választható kategóriák: 1. Édes vagy sós – kelt vagy gyúrt tészták – értékeli a szakmai zsűri.
2. Szabadon választott, amit legszívesebben ajánlanál (akár diabetikus is), 

díjazása a közönség értékelése alapján.
eredményhirdetés várhatóan: 14:30-kor lesz.

Szeretettel VÁrUNK! 
06/30/525-2121; 30/288-4000; 06/30/421-7026

www.europaigondolatok.hu; ege.pecs@gmail.com
Gaál Zoltánné, az eGe elnöke 

www.facebook.com/europaigondolatok 
(Lájkoljon bennünket)
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Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2018. december 18-á n tartja az 
idei év utolsó, immár hagyományos ünnepi közgyűlését, 
amelyre jelen soraimmal sok szeretettel hívom meg az 
egyesületünk tagjait.

 Ideje: 2018. december 18-án, kedden 1700-kor
 Helye: Somogy, Kossuth Művelődési Ház

Tervezett napirend:
1. 2018-as évről rövid áttekintés (pénzügyi, 

szakmai)
2. 2019-es tervek, lehetőségek, ötletek
3. Egyebek
4. Szokásos karácsonyi ajándékozás, és kötetlen 

beszélgetés egy kis kv-tea-pogi-süti mellett.

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

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület elnök

Múzeumok,
könyvtár

nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 

Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3–5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 

Hámori Istvánné: 72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 

Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Látogatható minden pénteken 15.00–16.30-ig.

Kossuth KönyvtárPont:
Hétfő: zárva

Kedd: 08:00-13:00
Szerda: 08:00-13:00

Csütörtök: 12:00–17:00
Péntek: zárva,

KISTAMÁS GYULA KÖNYVTÁRPONT:
Átmenetileg zárva tart, de a friss újságokat,

folyóiratokat a vasasi gyógyszertárban el lehet olvasni.

SZILVESZTERI
BÁL

2018. DECEMBER 31.
 20:00 ÓRÁTÓL

KODÁLY ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ
7691 PÉCS, SOMOGY U. 70.

ZENÉL: SILVER DUÓ

BELÉPŐJEGY: 2 500 FT/FŐ
A BELÉPŐ DÍJA EGY POHÁR PEZSGŐT ÉS EGY PÁR 

VIRSLIT TARTALMAZ!

A BÁL IDEJE ALATT BÜFÉ ÜZEMEL
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

06 30/789-20-42

(NÁBELEK ZOLTÁN   ÉS  CSONKA ATTILA)
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Fekete István: Karácsony éjjel 
A konyhából behallatszott a tűz pattogása, de aztán 
betették az ajtót, s a kocsmában csend lett. A bádog 
lámpaernyő karimája némán hajlongott a repedezett 
gerendán, és amint a láng megbillent, mintha valaki 
sóhajtott volna.

Az ablakok arcán csendesen szivárgott a cseppé 
hűlt pára, az ajtókilincs ferdén állt, mintha valaki be 
akarna jönni, s a székek úgy álltak az asztalok mellett, 
mintha fáradt karjukkal szívesen az asztalra könyö-
költek volna.

A kilincs bólintott, az ajtó óvatosan kinyílt. Egy em-
ber jött be, aztán egy asszony. Vállukon hó.

– Jó estét.
– Jó estét – bólintott Zimányi –, esik?
– Esik.
– Hová?
– Palánkra. Oda várnak bennünket, karácsonyra.
Persze, karácsony van. Régi karácsonyok villantak 

fel Zimányi emlékei között, de aztán hamar elham-
vadtak, elfáradtak...

A kocsmáros odaállt a vándorok elé.
– Mi kellene?
– Csak pihennénk, ha szabad.
Az asszony fáradtan felnézett.
– Kenyeret kérnénk. Pénzért.
Zimányi megfogta a kocsmáros kabátját.
– Adjon szalonnát is... karácsony van.
Gondolkodó csend lett. A vándorok előtt egy kis 

vörös mókus ült az asztalon, és a kenyérhéjat eszeget-
te. Okos, fekete szemével körülnézett.

– Szelíd?
– Mint a gyerek. 
Zimányi felkelt, nehézkesen odament az asztalhoz, 

és megsimogatta a mókust.
– Nem adja el?
– El nem adom, csak úgy odaadom. Jobb dolga 

lesz...
Zimányi pénzt tett az asztalra.
Egyedül vagyok… eljátszogatok vele… ez lesz az én 

karácsonyom…
Diót hozatott a kocsmárossal, s a mókus észre sem 

vette, amikor gazdái elköszöntek.
Zimányi hazaindult. Zsebre rakta a diót és a mókust 

is.
– Ehetsz útközben is, ha akarsz.
Lassan lépegetett hazafelé. Az út, mint a bársony. 

Botja nem koppant, arcára hópehely esett. A falu vé-
gén kis erdő, s az erdőn túl Zimányi háza. Jó lenne, ha 
várakozó lámpás intene belőle, de nincs már senkije.

Nem nagy a hó, mégis nehéz a járás, az erdő fái kö-
zött álmos köd ül. Megállt, botjával a hóra ütött.

– Milyen puha, akár a párna. Hideg sincs.
Azzal leültek az árok mellett. Megcsörrentek a diók, 

a mókus kiugrott a zsebből és felszaladt az öregember 
vállára.

– Ne csiklandozz, te, csak egy kicsit pihenek.
A mókus leugrott a földre. A hónak szabadságszaga 

volt. Az erdei csend susogni kezdett, s az ágak ugrásra 
ingerelték. Az árokparton bodzafa állt, és ijedten éb-
redt fel, amikor a mókus végigszaladt rajta.

– Mit akarsz?
– Szállást keresek. Az ember elaludt és én elszök-

tem... nem tudod, hol találnék szállást?
– Eredj a Bükkhöz.
A mókus átlendült az öreg bükk alsó ágára.
– Azt mondta a Bodza, hogy te adsz nekem szállást.
– Nem adok. Nincs, de ha lenne, se adnék.
– Majd ad más.
De nem adott a Kőris se, a Cser se. Csak az öreg 

Tölgy mondta meg kereken.
– Nem szabad! Ne kérdezd, miért, nem szabad. 
Zimányi ekkor már mélyen aludt az árokparton. 

Azt álmodta, hogy egy hideg kéz nyúl a kabátja alá, de 
nem a pénztárcáját, a szívét keresi.

Arca sárga lett, feje előrebukott a kínban, hogy 
megmozduljon, de nem tudott.

A kis mókus ekkor ért oda. Felugrott az öregember 
vállára, és lerázta magáról a havat, az öreg nyakába.

Erre már felébredt Zimányi. Mélyet lélegzett, aztán 
tántorogva felállt. De mi ez a hideg a nyakánál? Oda-
nyúlt és eszébe jutott a mókus.

– Hát te ébresztettél fel, te? Bizony jó, hogy feléb-
resztettél...

Megkereste botját, és lassan lépegetve elindult haza-
felé. Zsebében megzörrentek a diók, s amikor otthon 
meggyújtotta a lámpát, körülvették a régi bútorok.

A mókus az ágy karfájára ugrott, leült elgondolkod-
va, mert ő sem tudta, hogy mért nem kapott szállást 
a fáktól. Nem tudta, hogy Zimányinak szíve és zsebe 
mindig nyitva volt szegénynek, vándornak, minden-
kinek, s az ilyen embernek nem lehet elhagyatottan, 
árokparton meghalni.

Nézte egymást ember és mókus. A kályhában hal-
kan dúdolt a szél, a felhőket elkergette, aztán nagy 
csend és nagy békesség lett kint és bent.

Aludt az öregember és aludt a kis mókus karácsony 
éjszakáján. 
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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
– December 9., vasárnap 11.00
– December 23., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (12. 01.)
Vasárnap (12. 02.)

15.00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (12. 08.)
Vasárnap (12. 09.)

–
–

15.00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (12. 15.)
Vasárnap (12. 16.)

15.00 Mise
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (12. 22.)
Vasárnap (12. 23.)

–

–
15.00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

December 
24-25-26.

A karácsonyi szentmisék és igeliturgiák rendje 
a templomokban kerülnek kihirdetésre!

Szombat (12. 29.)
Vasárnap (12. 30.)

–
–

15.00 Igeliturgia
–

–
8.30 Mise

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

Novembertől – a téli időszámítás ideje alatt – a szombati 
szentmisék és igeliturgiák 15.00 órakor kezdődnek!

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

vezetett számlán jelenleg 140 000 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!

Részvét egy jó cél érdekében!
Szeretném megköszönni mindazoknak, 

akik részt vettek férjem, 
Fuchs Ervin temetési szertartásán, 

és részvétüket kifejezték 
virággal vagy adományukkal.

Az evangélikus templom kerítésének felújítása ezzel 
elkezdődött, de az itt befolyt 206 000 Ft, az Önkor-
mányzat által 80 000 Ft-tal, és a Baptista Imaház által 
100 000 Ft-tal került kiegészítésre.

A lépcső már a nyár végére elkészült, de a munka befe-
jezése (festés, korlát) átcsúszik a következő évre.

Tiszberger János kőműves vállalta társadalmi mun-
kában a kivitelezést, melyben a Babits-gimnázium ta-
nulói segítik. A diákok így az Evangélikus Egyházköz-
ségnél teljesítik a közösségi szolgálatot.

Fuchs Ervinné

„Fájdalmat nekünk 
csak egyszer okoztál.

Amikor bennünket örökre 
itt hagytál.”

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk meg,

Becker Jánosné 
Erzsike

halálának 3. évfordulóján.
Szerettei

Kolping hírek
2018. december 11-én (ked-

den) 15 órakor kezdődő isten-
tisztelettel lesz megtartva 
karácsonyi ünnepségünk. 

Szeretettel várjuk a tagságot!

Vezetőség

h i t é l e t
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SPORthÍReK

A Somogyi Bányász Asztalitenisz SE hírei
Folytatódnak az asztalitenisz Városi I. osztály őszi fordulói. Gyenge kezdés után felzárkózott az A csapat. 
Eredmények: Kozármisleny–Somogyi Bányász SE 0–10, Somogyi Bányász SE–Pécs Holding 10–0, Somogyi 
Bányász–SBI Kft . 8–2, Somogyi Bányász SE–Pécs Holding 9–1.

Bocz József

K�DV�S �YER�K�K, S����K é� ����S����K!
2018. 12. 09., vas��n�� � k����� �rd���� 

p�� y��v� ���es��� e����  � M���lás�!
G�r�nt�lt�� �zg��ma� k�l�n�b�� �e�� �é�����.

Kr���u�z�� a�n�� m�j� ú�b�ig��ítás� é� �e�ít�é�e�.
A�� r���� , �z� ��z��y�r� �eg�j�n��k��z� e�� �i� � n�msá�g�� …
Ké�����e��� ��r� �� , d��l�� , r���z�� , � v�r�z�la� í�� �e�� ����e�!

T�l��k�z�: A �����I ��L���DE (Be����� G. �. 8.) �l��  9.�0 �r�k��.
A� id�j�rá�n�� �eg����l� �lt��e�, ��ra��p�, c���m� j�vas���!

I���� �n������ � ��r�r� � �y�m�ka� k��e���.
A�� �l��e�e��� ����n������, ��n�� fogadás�r� ����é���� � M���lá�!

T��ef�n�� ���hat�: S��y� M���k�: 06-30-3�1-8010
é� Fu�h��� T�má�� M��i��n�: 06-30-512-�820

A ����n����é���e� 2018. 12. 05-i� v�����!

Kézbesítőt keresünk Hirdre,
az SHV újságunkhoz.
Feladat: havi egy alkalommal,

500 pld. újság kiosztása a hirdi területen.
Díjazás: postai kihordási díjtétel alapján, 

megegyezés szerint.
Érdeklődni, és jelentkezés:

info@kobeko.hu
72/337-838, 30/183-5730

T�l��k�z�: A �����I ��L���DE (Be����� G. �. 8.) �l��  9.�0 �r�k��.
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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 Tüzelőlerakat ajánlata
Akác és vegyes kemény tűzifa

méterben, darabolva,
hasogatva is!

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

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre 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

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében, 
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ,
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838 
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

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

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

hívhat házhoz is!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKRAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

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

Tom Market
Somogyban is!

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

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

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


