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– Kérlek, mutatkozz be!
Mátyus Árpád vagyok, hivatalo-

san már nem fiatal, csak lélekben, 
köszönhetően a tanári munkám-
nak. Általános iskolába Vasasra jár-
tam, majd a Kodály Zoltán Gimná-
zium olasz–magyar két tannyelvű 
tagozatán érettségiztem. Az egye-
temet Budapesten az ELTE-n kezd-
tem, meteorológus szakon, majd 
visszajöttem ide Pécsre, a tanári 
diplomám a PTE Természettudo-
mányi karán szereztem meg. 

– Hol tanítasz és milyen tantár-
gyakat?

A Pécsi Kodály Zoltán Gimná-
ziumban tanítok fizikát, matema-
tikát, emellett osztályfőnök is va-
gyok. 

– Család?
A tanári – főleg az osztályfőnöki 

munka mellett nem sok idő marad 
másra, de csoda bármikor történ-
het. Van egy befogadott macskám, 

pont kiegészítjük egymást: amikor 
én dolgozom, ő alszik, amikor én 
alszom, akkor is alszik. Fiú macska, 
jól látszik abból, hogy a takarító-
géptől nagyon fél.

– Milyen hobbijaid vannak? 
Sokféle hobbim van, főleg a hor-

gászatot és a meteorológiát em-
líteném, amelyet világéltemben 
műveltem, de szeretek sportolni is 
– régebben kosárlabdáztam, ping-
pongoztam és bicikliztem, mos-
tanában a foci köt le. De emellett 
szeretek kertészkedni is, főleg ta-
vasztól őszig.

– A Facebookon olvastam több, 
az időjárásra vonatkozó megjegyzé-
sedet és előrejelzésedet, amiket szinte 
mindig eltaláltál, ehhez gratulálok. 
Mióta foglalkozol meteorológiával, 
és ezt milyen közösségben teszed?

Kiskorom óta érdekelt a termé-
szet megfigyelése, főleg a külön-
leges időjárási események: zivatar, 
jégeső, havazás. Mindig nagy vá-
rakozással hallgattam a rádióban 
13:45-kor kezdődő időjárás- és víz-
állásjelentést. Akkoriban – az inter-
net világa előtt – csak onnan sze-
rezhettünk országos információkat, 
illetve az Ablak című műsor végét is 
nagyon vártam, amelyben már 2-3 
napos előrejelzéseket is elmondtak 
a meteorológusok. A 90-es évektől 
kezdve vannak saját – rögzített mé-
réseim, eleinte hagyományos, majd 
később digitális műszerekkel. A 
90-es évek végén az internet elter-
jedésével nagyon kitágult a hozzá-
férhető információk köre: radarké-
pek, külföldi előrejelzési oldalak és 
az amatőr társaságok. Így találtam 
rá – szinte a megalakulásuk idején 
a METNET (www.metnet.hu) csa-
patára, amelynek azóta is aktív tag-
ja vagyok. Ez a közösség az ország, 
illetve a szomszédos magyarlakta 
területeinek lelkes amatőrjeiből áll, 

kiegészülve jó pár hivatásos mete-
orológussal. Minden évben szer-
vezünk találkozókat Budapesten 
és vidéken is. A 2000-es évek kö-
zepén jó néhány évig dolgoztam a 
NEFELA Jégesőelhárítási Egyesülés 
hármas-hegyi radarállomásán, ahol 
a feladatom előrejelzések készítése 
és a három megyét (Baranya, So-
mogy, Tolna) felölelő rendszer irá-
nyítása volt.

A Facebookon egy barátommal 
hoztuk létre a Meteo Mecsek oldalt, 
ahova a környékünkre készítünk 
főleg rövid távú előrejelzéseket.

– Mennyivel előre lehet megmon-
dani az időjárás alakulását a legna-
gyobb eséllyel?

Minden előrejelzésnek van vala-
mekkora bizonytalansága, amely-
nek mértéke függ az időtávtól, de az 
adott időjárási helyzettől is. Egy ha-
vazást és a lehulló hóréteg vastagsá-
gát gyakran még pár órára előre sem 
lehet megbízhatóan előrejelezni. Az 

Szabványos hőmérőház a műszereknek

Tanár, sportoló, horgász és meteorológus
A Facebookon figyeltem fel ifj. Mátyus Árpádra, a vasasi meteorológusra, akinek időjárás-előrejelzéseire érde-
mes odafigyelni, mert azt szinte mindig eltalálja. Őt magát még régebbről asztalitenisz sporttársként ismertem 
meg, de az időjárással való foglalkozás oldaláról eddig csak keveset tudtam.



2019. február További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 3

előrejelzői munka legnagyobb nehézsége ez: az, hogy 
meddig higgyünk a modellek által mutatott értékek-
nek. Az az általános vélekedés a komoly meteorológusi 
körökben, hogy olyan előrejelzés időtávja, amelyre ter-
vezni lehet, körülbelül 4-5 nap, legfeljebb 1 hét. Nagy-
jából 8-12 napra előre lehet az időjárási tendenciákra 
következtetni. Léteznek még hosszabb távú klíma-elő-
rejelzések is, de ez a tudomány még nagyon gyerek-
cipőben jár, a hétköznapi ember számára nem nyúj-
tanak megfelelő információt. Ezzel szemben sajnos 
sok helyen látni havi vagy akár éves „prognózisokat”, 
ezek mindegyike szimpla kuruzslás, megtévesztés. De 
ugyanide tartoznak az úgynevezett népi megfigyelések 
is, amelyeknek – a medárdi csapadékosabb időszaktól 
eltekintve – gyakorlatilag semmilyen valóságalapjuk 
sincs, pusztán a statisztikai ingadozások miatt tűnik 
úgy, mintha időnként bejönnének.

– A globális felmelegedésről sokat lehet hallani ma-
napság? Van erről megbízható információd?

A Föld átlaghőmérséklete a mérések szerint nö-
vekszik. Nálam sokkal hozzáértőbb és a témakörben 
jártasabb emberek is sokat vitatkoznak azon, hogy ez 
természetes vagy mesterséges folyamat-e, illetve ha 
mindkettő, akkor az emberiség mennyiben járul hozzá 
a felmelegedéshez. Én inkább elvi kérdésként kezelném: 
az emberi társadalom léte mindenképpen átalakítja 
bolygónk arculatát, amire törekednünk kell, az a termé-
szet megóvása és a fenntartható fejlődés. Ezt mindenki 
a saját egyéni szintjén kell, hogy megtegye az energia-

takarékossággal, az újrahasznosítással, a megújuló vagy 
környezetkímélő energiaforrásokra való áttéréssel. 

– Befejezésül megkérnélek, mondd el, milyen időjárás-
ra számíthatunk a közeljövőben. 

Úgy néz ki, a januárhoz hasonlóan február elején 
is változatos időjárásban lesz részünk, időnként hava-
zással, időnként pedig esővel, tehát folytatódik a télies 
időjárás.

Köszönöm, hogy elvállaltad a riportot. Amennyiben 
időd engedi, megkérlek, támogasd újságunkat egy idő-
járás-előrejelzési rovat indításában. 

Bocz József

Előrejelzési térkép

Legyen egy jó ötleted – az akciócsoport segít megvalósítani!
Január 24-én Vasason tartotta soron 
következő összejövetelét a Helyi Ak-
ció Csoport. Mivel az időpont most 
délután öt óra volt, el tudtak jönni 
többen azok is, akik dolgoznak nap-
közben, így kb. húsz ember vett részt 
a megbeszélésen. Mind a három te-
lepülésrészt képviselték emberek, 
akik meghallgatták, és remélhetőleg 
tovább is adják még többeknek az 
információkat. Szerecz Gábor, a mi 
„körzetünk” felelőse ismertette, hogy 
három éven keresztül tudnak prog-
ramokat támogatni, negyedévente 
lehet valamilyen rendezvényhez, ki-
ránduláshoz, társasági összejövetel-
hez anyagi támogatást kérni. Lehet 
ez 8-10 fős baráti, társasági program, 
vagy több száz főt megmozgató falu-
fesztivál, bármi, ami a helyi közössé-
gi életet felpezsdíti, közelebb hozza 
egymáshoz a lakókat. A programok 

idén októbertől indulhatnak, a pá-
lyázatokat március végéig célszerű 
beadni. Nem szükséges, hogy be-
jegyzett szervezet jelentkezzen, bárki 
pályázhat. A pályázat elkészítéséhez 
is segítséget nyújtanak, Szerecz Gá-
bor minden csütörtökön 8–10 órá-

ig a KoBeKo Művelődési Házban 
várja az érdeklődőket. Az interneten 
a www.pecsikozossegek.hu oldalon 
lehet bővebben tájékozódni. Éljünk 
minél többen a lehetőséggel!

Taar Ilona
Vasasért Egyesület
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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: A januári hónapban többször esett a hó, ezért lehetett 
hócsatázni és szánkózni. A gyerekek nagyon örültek a hónak. 
Ebben a hónapban még az ünnepek hatására ellátogattunk a 
Kossuth Művelődési Házba, ahol kókuszgolyót készítettünk, 
ami nagyon finomra sikerült. Sokszor kézműveskedtünk, tár-
sasoztunk, marokkóztunk, papírtányérból szép napocskát és 
szivárványt alkottak a gyerekek. 
Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljából, 
a sportágat kedvelő játékosok számára. Minden csatlakozót 
szívesen látunk! Minden héten szerdánként edzőnkkel vá-
runk 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 min-
den további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

• Történelemklub: II. és III. Ferdinánd király élete 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 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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
februári programjai

Darts: Minden héten szerdán 16.30 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden péntek 10.00 (Kossuth)
Egészségvédelem – „Fitt anya”: Minden héten hétfő és 

péntek 16.30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek 

minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelemklub: Az időpont egyeztetés alatt. 

A következő téma: gróf Apponyi Albert élete (Kossuth)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alap-

ján az alábbi elérhetőségeken.
Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838,

www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Szeretnéd beiktatni életedbe a rendszeres testmozgást, de 
anyai teendőid nem adnak rá lehetőséget?
A gyerek innentől már nem lehet kifogás! Fogd kézen és tor-
názzunk együtt! Légy Fitt Anya!
Hétfőn és pénteken 16.30–17.30-ig lehetőségetek van arra, 
hogy csemetéitekkel együtt tornázhassatok, vagy amíg ők 
játszanak, addig te tornázol, a KoBeKo Művelődési Központ-
ban, Pécs, Búzakalász utca 47. Minden aktuális információ a 
Baba-Mama KoBeKo Facebook-
csoportban. 
Várunk minden anyu-
kát, aki szeretne kicsit 
kilépni a minden-
napi rutinból!
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 

ban, Pécs, Búzakalász utca 47. Minden aktuális információ a 
Baba-Mama KoBeKo Facebook-
csoportban. 
Várunk minden anyu-
kát, aki szeretne kicsit 
kilépni a minden-
napi rutinból!
Klubvezető: 
Csémi Hajnalka
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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. 

Megértésüket köszönjük.

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, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz 
fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítés-
re, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli 
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabad-
idős és kulturális 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 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 – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: február 15., 10.45, február 25., 9.10.
Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli já-
tékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos já-
tékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és 
egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a 
picik testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, 
testrészek és oldalúság (jobb, bal oldal) tudatosítása.

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a 
programok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek meg-
rendezésre.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, ér-
deklődőket a szokásos elérhetőségeinken; személye-
sen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illetve a 06-30/183-5730-as 
számon.

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 
keretén belül november hónapban több helyi iskolával, óvo-
dával számos programot sikeresen valósíthatott meg.

Egy kis ízelítő: A januári sűrű havazás megihletett minket, 
hóemberkekkel díszí-
tettük az osztálytermet.
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KözérdeKű telefonszámoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107; Általános segélyhívó 112; 

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. verebély Péter sánDor: Hird: 30/985-6501, 268-268; H., Sz., P.: 08:00-12:00; K., Cs.: 13:00-17:00;  

Dr. oszoli Dániel: Vasas: 72/875-249; H., Sz., P.: 8.00-12.00; K., Cs.: 13.00-17.00. 
A vasasi háziorvos dec. 3-tól a Berze J. Műv. házban rendel, a rendelési idő változatlan.

Felnőtt fogorvosi rendelés: Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6., dr. Horváth  Zsolt, 72/875-267
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.

Változás a Hirdi Polgárőr Egyesületnél
Ezúton értesítem Hird lakosságát, hogy 2019. január 
1-jén polgárőr elnöki tisztségemről lemondtam. 2019. 
január 6-án megtartott közgyűlésünkön egyhangú sza-
vazással Takács Lászlót választottuk meg utódomnak. 
Biztos vagyok benne, hogy fiatalos lendületével javít 
egyesületünk eredményein. Gratulálok megválasztá-
sához! Köszönöm társaimnak az öt év alatt végzett be-
csületes munkát, mindig számíthattam rájuk. Magán-
életükben és munkájukban is sok sikert és jó egészséget 
kívánok.

Munkánkért kevés elismerést kapunk. Hálás vagyok 
a KoBeKo Művelődési Központ vezetőjének és minden 
munkatársának, hogy minden évben gondoltak a pol-
gárőrökre is. Ünnepélyes keretek között jutalmazták a 
kiemelkedő munkát végző társaimat. Megtisztelő volt 
részt venni az ünnepségen, köszönöm. További munká-
jukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.

Tisztelettel: Tóth Mihály
volt polgárőr elnök

30 éve jött létre a WHO Európai 
Egészséges Városok Hálózata, mely-
nek alapító tagja volt Pécs városa is. 
E jeles évforduló méltó megünnep-
léséhez az alapító pécsi Egészséges 
Városért Alapítvány „30 év – 30 fa-
csemete” faültetési akcióval járult 
hozzá. 

„Aki fát ültet, az a jövőért dolgo-
zik, hiszen az árnyékát és a gyümöl-
csét a jövő generációja fogja élvezni.” 
mottóval a kertvárosi Diana téren 
30 facsemete került kiültetésre 2018 
novemberében. A faültetésben a va-
sasi Jószerencsét Asszonyklub képvi-

selői (Nagy Józsefné és Bogos Dezső-
né) is aktív szerepet vállaltak, mint 
ahogy korábban is részt vettünk az 
Alapítvány programjaiban.

Örülünk, hogy a faültetéssel mi is 
hozzájárultunk a város azon célkitű-
zéséhez, hogy Pécs egészségesebb és 
élhetőbb város legyen, és hogy a Di-
ana tér egy újabb lehetőséggel gaz-
dagodott, hogy az emberek egész-
ségesebb környezetben tölthessék el 
idejüket a szabadban.

Kisné Hering Irén
klubvezető

Jószerencsét Asszonyklub – 
Fát ültettünk!
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Vasasi tűz – sikeres volt az adománygyűjtés
Január 18-án a Mosoly Sörözőben került sor a vasasi 
tűzkárosultak számára gyűjtött adományok átadására. 
 Berényi Zoltán bemutatta a számlakivonatot, melyen 
1 424 600 Ft gyűlt össze. Ezt a károsultak döntésének 
megfelelően lakásonként egyenlő részben osztottuk el, 
azaz minden család 237.430 Ft támogatásban részesült. 
Köszönet a közel száz adományozónak! Jó érzés látni, 
hogy a bajban sokan igyekeznek segíteni, ki-ki lehetősé-
geihez mérten, önzetlenül a károsultak mellé állt, még az 
anyagilag legnehezebb decemberi hónapban is. Ugyan-
akkor kiábrándító volt az a vádaskodás, rágalmazás, ami 

egyes károsultak és kívülállók részéről érte a gyűjtést vég-
ző Vasasért Egyesületet, és személy szerint a vezetőséget. 
„Természetesen” ebben az interneten, főleg álnéven íro-
gatók jártak élen. Emiatt és a károsultak sürgetése miatt 
is döntött úgy egyesületünk, hogy a gyűjtést befejezzük  
az eddig összegyűlt összeget szétosztottuk, az erre a célra 
elkülönített számlát megszüntettük. Aki esetleg még sze-
retne adakozni, az forduljon közvetlenül a károsultakhoz!

Reméljük, tudtunk segíteni!
Taar Ilona

Vasasért Egyesület

Köszönet az adakozóknak!
Az adománygyűjtés eredményeképpen 1.424.600 Ft jött ösz-
sze, amit egyenlően elosztva a károsult családok számára 
tegnap átadtunk, így lakásonként minden család 237.430 Ft 
pénzbeli támogatásban részesült.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közel 100 fő adomá-
nyozónak, akik anyagiakkal segítették a családokat, és azoknak 
is, akik tárgyi, eszköz-, vagy éppen saját ingatlanfelajánlással 
segítették őket.

Külön köszönet illeti a vasasi polgárőröket (Pécs-Keleti 
Városrész Polgárőr Egyesület), a pécsi önkormányzatot, a 
terület önkormányzati képviselőit és a térség országgyűlési 
képviselőjét intézkedéseikért, elvégzett munkájukért.

Pécs-Keleti Városrész Polgárőr Egyesület 
Vasasért Egyesület 

 A Vasasi Füstölő hírei
Január 24-én volt a Pécsi Helyi Akciócsoport által szervezett közösségi beszélgetés, melynek 

célja helyi közösségi programok megvalósításának elősegítése. „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” c. 
projekt keretében beadott pályázatunk a Füstölő ünnep megszervezésére, megtartására kedvező fogadtatásban részesült. Az 
anyagköltségekre kiírt pályázattal továbbjutottunk a második fordulóba. 
Nagy örömünkre bankszámlánk is gyarapodott. Eddig 30 859 Ft gyűlt össze. Hálásak vagyunk minden egyes forintért. To-
vábbra is örömmel veszünk minden anyagi támogatást.   Tóth Ádám

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-81493979 Erste Bank

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
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Részlet Hámori Istvánné – Vókó János Pécs-Somogy története című könyvből. 1. rész

I. földrajzi környezet
(NÖVÉNYEK, ÁLLATOK, VIZEK)

Somogy elhelyezkedése, a kőszén eredete
Somogy az északi szélesség 46°7’, valamint a keleti 

hosszúság 18°12’-én található a földgömbön. Az 1695. évi 
összeírás szerint: „Somogy falu Pécstől kelet felé, Pécsvá-
rad irányában fekszik egy és háromnegyed órányira.” Az 
1786- os községtörténeti cédulák így írnak róla: „Somogy, 
magyar falu, Baranya megyében, 1 mérföldnyire Pécstől 
K-ÉK-re.” Az 1938-as Baranyai vármegyékről szóló kiad-
vány pedig már a hozzátartozó területeket is felsorolja: 
„Kisközség a pécsi járásban. Hozzátartoznak: Józsefháza, 
Kulcsoscsárda, Somogybányatelep, Heinrichtelep, 
Rückertelep, Szentistván-akna nevezetű külterületek.”

Községünk újkori települése északkelet-délnyugati 
irányban hosszan elnyúlva hűen követi a Mecsek hegy-
ség lankás dombjai által körülvett magasabb fekvésű, vi-
szonylag szűk területet. Kiterjedése kétirányú, és déli vé-
gétől elindulva közrefogja a völgybe ék alakúan benyúló 
Faluföle néven ismert dombhátat (Csap utcai vonulat).

Az északkeleti irányú fejlődése a régibb, és ebben az 
irányban már teljesen összeépült Vasassal. Tőle már csak 
mesterségesen határolható el. Az északnyugati irányú 
fejlődés jóval későbbi keletű, mely a szénbányászat kez-
detével vált lendületessé, és alakította ki a bányatelepi 
részt, a csobányoki területen a felső, a Püspökréten pedig 
az alsó telepet.

Dombay János, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum fő-
igazgatója Árpád-kori temetők Baranyában című mun-
kájában így ír községünk határáról:

„A községtől délkeletre nagy, kerek völgyteknő terül 
el. Régen kiszáradt tófenék lehetett, amelyben ma bő-
termő rétek díszlenek. Kétoldalt enyhe hajlású dombok 
szegélyezik. Földjét bővizű patakok és források öntözik.

A völgy közepétől, a községtől szintén délkeletre, a 
4-500 m hosszú Erzsébet-hegy északnyugat–délkeleti 
irányban a völgyet két keskenyebb ágra osztja. Észak-
nyugati vége kúp alakú, oldalai itt meredekek. Délkelet 
felé haladva fokozatosan ellaposodik. Északkeleti oldala 
mindvégig meredek, a nyugati ellenben enyhén ereszke-
dik alá a vasútállomás mellett húzódó keskenyebb, seké-
lyebb völgybe. Felső kúp alakú végéhez romantikus, népi 
hiedelmek fűződnek.”

Lakóhelyünk a Dél-Dunántúl jellegzetes szigethegyén, 
a Mecsek lankáján terül el. A hegység alapját a földtör-
téneti ókor karbon korszakában Európán végigvonuló, 
majd a következő korszakban elpusztuló hatalmas hegy-
ség egyik röge képezi. A földtörténeti középkor idején 
mindinkább mélyülő tenger borította el vidékünket is. 
A tenger fokozatosan mélyült, fenekén ekkor indult meg 
a mészkő képződése. A következő korszakokra ismét 

iszapos lerakódás – fekete palák – jellemzőek. Rétegei 
a tengerparti mocsarak buja növényzetéből keletkeztek, 
kőszénnel váltakoztak. A növények anyagából képződött 
a fekete kőszén. A kőszén keletkezésének korszakából a 
mocsári üledékben kis mennyiségű vasércet is találtak.

Az ősrégi Mecsek lábánál fekszik Somogy, melynek 
helyét 400 millió évvel ezelőtt sekély tenger borította. 
A tenger visszavonulása után felszínre kerültek a mész-
kőrétegek, itt-ott vulkanikus kőzetekkel egyetemben. 
Aánéhány tízezer évvel ezelőtt fújó hideg északi szél 
alakította ki a csaknem mindenütt megtalálható löszt. 
A Mecseket korábban őserdő borította, és ma is nagy ré-
sze fás, erdős. A homokot pedig, mint a Pannon-tenger 
igen fontos visszamaradt, üledékes kőzetét, több helyen 
is bányásszák. Somogynak is volt homokbányája.

A kőkorszaki leletek azt bizonyítják, hogy ez a táj már 
abban az időben is alkalmas volt emberi településre. Az 
erdők, mocsarak és magaslatok védelmet nyújtottak, és 
az itt kialakult bükk, cser és tölgy őserdő jól szolgálta az 
akkori gyér népességet. Ezért szívesen vertek tanyát ezen 
a helyen az egyik vadászterületről a másikra vándorló 
őseink. Hisz az erdő tüzelőfát és építőanyagot, a tisztá-
sok legelőt, a hegy építőkövet, a síkság termőtalajt, a föld 
belseje pedig később szenet ajándékozott számukra.

A település éghajlata
A település éghajlatában háromféle hatás érvényesül: 

a mediterrán, a kontinentális és a nyugati szelek óceá-
ni légáramlatai, melyek váltakozva figyelhetők meg a 
völgyben. Szubmediterrán hatásra utal a nyár eleji és az 
ősz végi kettős csapadékmaximum, melyek között a szá-
razabb periódus kedvezőtlen, ráadásul a csapadék rend-
szerint felhőszakadások formájában hullik. Az északi 
légáramlatok ellen a Mecsek jó védelmet nyújt. Legkel-
lemesebb a déli lejtők klímája, ahol a szél mérséklődik és 
még a téli napsütésben is – bár 0 °C alatt van a hőmérő 
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higanyszála – olvad. A tetőkön tipikus hegyvidéki éghaj-
lattal találkozunk: hűvös, szeles, még nyáron is.

A völgy éghajlata szélsőséges, a meleg és a hideg egy-
aránt megüli, mint a katlant. A hőmérséklet évi átlaga 
9,0-10,0 °C, de a csúcsokon 9,0 °C alá is süllyed. A leg-
melegebb hónap a július, a leghidegebb a január. A fagyos 
napok száma 80-nál kevesebb, és zord nap is mindössze 
8 van egy évben. Csapadékát a nyugati szelek hozzák, 
igen gyakran heves viharok kíséretében. Az átlagos évi 
csapadékösszeg 680-800 mm. Az északi területek és a 
tetők a legcsapadékosabbak. Leggyakoribb szélirányai a 
nyugati és a déli, ritkábban északi és keleti.

Növény- és állatvilág
A Somogyot körülvevő Mecsek növényvilága az ég-

hajlatnak megfelelően oszlik el. A növénytakaróban 
sok a balkáni, a mediterrán és a szubmediterrán elem. 
A földközi hatásokat élvező déli oldalakon mediterrán 
jellegű, az északi, atlanti-óceáni hatások alatt álló része-
ken egyéb hűvösebb éghajlatot kedvelő növények tele-
pedtek meg. A magasabban fekvő helyeken erdők – főleg 
tölgy, bükk, gyertyán, kevés telepített fenyő – találhatók. 
A domboldalak jellemző növényei a különböző cserjék, 
bokrok, bozótok. A völgyben húzódnak meg a legelők 
és rétek, együtt a mezőgazdaság elterjedésével kialakult 
szántóföldi növényi kultúrával. Hadd említsünk meg né-
hány határunkban is előforduló jellegzetes növényfajt. A 
déli lejtők erdeiben különleges növénynek számít a tarka 
kosbor és a nagy ezerjófű. Február–március hónapban 
virágzik az illatos hunyor és nyílik a hóvirág. A cseres 
tölgyesekben kora tavasztól késő őszig megjelenik az 
ibolya, a kankalin, a harangvirág, nadálytő, szellőrózsa, 
a boglárkafélék sokféle fajtái. Tavaszi virágunk az illatos 
gyöngyvirág is, a medvehagymával egyetemben, mely 
a gyertyános-tölgyesek és bükkösök közös növénye. A 
cserjeszintben a húsos som, galagonya, vadrózsa tenyé-
szik, az erdőkben pedig a vadkörte, vadalma, vadcse-
resznye. Télen gyakran előfordul a mediterrán örökzöld 
lónyelvű csodabogyó.

A Mecsek állatvilágát jellemző fajok környezetünkben 
is fellelhetők. Ilyenek a rákfélék, százlábúak, szitakötők, 
szöcskék, darazsak, méhek, hangyák, lepkék, pókok, ro-
varok, csigák, gyíkok, kígyók és békák. Vidékünk klima-
tikus és talajtani adottságai kedvező élőhely kialakulását 
tették lehetővé a nagyobb vadaknak is.

Az erdőkben gyakran látni szarvasokat és vaddisznó-
kat. Ez utóbbiak éjszaka a mezőgazdasági területekre is 
kijárnak táplálékot keresni. Jelentős károkat okozhatnak 
a tölgyesek felújítását célzó makkvetések kitúrásával. Az 
őz a mezőgazdasági területeket részesíti előnyben, de 
nem ritka az ún. „erdei őz” sem.

Az apróvadállomány (mezei nyúl, fogoly, fácán, tőkés 
réce, erdei szalonka) életfeltételei csökkentek az utóbbi 
időben, így vadászatuk sem jelentős. A ragadozók közül 
gyakori a róka. A házak környékén gyakran nyesttel, míg 

rokonával, a nyuszttal erdős területeken találkozhatunk 
elvétve. Nem túl gyakori, de jellemző erdei állatunk a 
borz. A mezőkön gyakori az ürge, a vakondok, a mezei 
egér.

A madarak közül jellegzetes a gólya, a barna kánya, 
ölyv, feketerigó, sárgarigó, harkály, mátyásmadár, veréb, 
fecske, ökörszem, vadgalamb.

Vizek, források
Településünk vizei, forrásai mára erősen megcsap-

pantak, eltűntek. E hajdani, vándorszomjat oltó, hűs vizű 
források nagy részének emlékét ma már csak a dűlőne-
veink őrzik: Alsómosai-kút, Cirkó-forrás, Csöpögő-kút, 
Diós-kút, Fűz-kút, Ördöngősi-kút, Réti-kút. E források 
közül némelyek egykor a domboldalról lezúdulva sebes 
vízfolyású patakokká dagadtak, és lenn a síkságon több 
vízimalom kerekét is képesek voltak meghajtani. Ez 
azonban már csak a múlt. De szerencsére – a természet-
járók örömére – ma is fellelhető néhány forrás közülük 
határunkban. Ezek a következők:

Andorlaki forrás: A Rücker-aknától északra, az egy-
kori külfejtéses területre kifutó eróziós völgy talpán, an-
nak felső részletében, az Andorlaki vadászház közelében 
található. Völgytalpba süllyesztett aknás jellegű foglalá-
sa van, melyből egy kiálló vascső biztosítja a kifolyást. 
Tetejét egy betonból készített fedlap alkotja. A forrás vi-
szonylag alacsony vízhozamú, de ennek ellenére tartós 
kifolyásúnak ismert.

Gyertyános forrás: A Józsefháza nevezetű területré-
szen jelentkező foglalt forrás, mely csak időszakos. Vize 
a negyed időszaki agyagos kőzettörmelékkel borított alsó 
jura képződmények tetején lép ki alacsony hozamokkal.

Hármasbükk-forrás: Koszonya-tető közelében, a Vasas 
felé vezető völgy jobb oldalán, a völgylap felett található 
forrás kötés nélküli kövekből emelt foglalással, amelyből 
szabadon kifolyhat a forrásvíz. Vízadó képződmény a 
felső triász homokkő, amelyből időszakosan változó ho-
zamokkal lép ki a rés- és hasadékvíz.

A lakóterületünkön jelenleg két forrás jellegű vizünk 
van csupán: a lezárt, műemlékké nyilvánított Henrik-tá-
róból, illetve a Josefin-táróból kifolyó ún. Sárgavíz (bá-
nyavíz), mely a felszíni vizeket elvezető árokba ömlik.

A közelmúltban több mesterséges tavat alakítottak ki 
a vállalkozók a Falurétjében és a volt Bombalyuk helyén, 
a 6-os út mentén.
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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
– Február 10. Vasárnap 11.00
– Február 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02. 02.)
Vasárnap (02. 03.)

15.00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (02. 09.)
Vasárnap (02. 10.)

–
–

15.00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 16.)
Vasárnap (02. 17.)

15.00 Mise
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 23.)
Vasárnap (02. 24.)

–

–
15.00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

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

Tisztelt hirdi, vasasi, 
somogyi polgárok!

Hálásan köszönünk minden eddigi segítsé-
get a 6-os út melletti kereszt felújítására. 
A Dél Takaréknál vezetett számlán je-

lenleg 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!

Közeleg az adóbevallás!

Kedves olvasóink!
Bár az adóbevallást már mindenkinek el-
készíti a NAV, az egyházaknak és a civil 
szervezeteknek szánt 1%-os felajánlásról 
nekünk kell dönteni. Éljenek minél többen 
a lehetőséggel!
Ha tetszenek Önöknek
– a KoBeKo, a Berze Művelődési Ház 

programjai,
– az iskolákban, óvodákban a Vasasért 

Egyesülettel közös rendezvények,
– ha szívesen olvassák a Sok Hírünk Van 

újságot,
kérjük, ajánlják fel egyesületünknek adójuk 

1%-át!
A Vasasért Egyesület adószáma:

18305434-1-02
Köszönjük!

h i t é l e t
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Sporthírek
A Somogyi Bányász Asztalitenisz SE januári hírei

Tisztelt olvasó! Az asztalitenisz-csapataink számára is elkez-
dődött a tavaszi forduló, amely a Somogyi Bányász A remek 
szereplésével, mondhatni meglepetéssel felérő döntetlennel 
kezdődött. Az eddig 100%-os PEAC-V. ellen, úgy, hogy a ke-
zünkben volt a győzelem, de nem sikerült sajnos a bravúr. 
Ezt követte a Kozármisleny ellen 10-0-ás győzelmünk, ez re-
mek kezdés, reméljük, a folytatás is hasonló lesz. A Somogyi 
Bányász B csapatunk sokat fejlődött az őszi fordulóhoz ké-
pest, remek, szoros meccseket játszanak, nagyon küzdenek a 
fiúk, de az eddigi 3 fordulóban még nem sikerült nyerniünk, 
ez még várat magára, de az igyekezetünk előbb vagy utóbb 
meghozza gyümölcsét. Hozzá kell tenni, hogy nagyon erős a 

mezőny, sok volt MB-s játékos szerepel a bajnokságban, ami 
komoly kihívás mindenki számára. Tisztelt olvasó, ismétel-
ten szeretném felhívni a figyelmet, egyesületünkben után-
pótlás-nevelés folyik, várunk minden pingpongozni vágyó, 
sportszeretők jelentkezését 6-tól, 80-éves korig. Ütőt bizto-
sítunk, váltócipő használata kötelező. Az edzések a Somogyi 
Kodály Műv. Házban, hétfő, szerdai napokon 16-tól, 18-ig 
vannak. Jelentkezni a helyszínen, vagy a 06/20 3373783 -as 
telefonszámon lehet. A jövőben is tájékoztatni fogjuk önöket 
csapataink szerepléséről. HAJRÁ, BÁNYÁSZ, JÓ SZEREN-
CSÉT!

Baumann Rudolf

Kedves Olvasó! Jelen felhívás szorosan 
kapcsolódik a múlt havi számban meg-
jelent cikkemhez, melyben beszámoltam 
arról, hogy a kínai utam során láthattam, 
milyen sokan járnak ott a közterekre, 
sportpályákra mozogni, egészségmegőrző 
gyakorlatokat végezni. Köszönöm megtisz-
telő érdeklődésüket, hogy ilyen szép szám-
mal jöttek el január 13-án az élménybeszá-
molómra. Ez is inspirált arra, hogy újabb 
lehetőséget kínáljak az egészséget szolgáló 
mozgásformára Önöknek egyesületünk 
keretében.  És ez a DO-IN japán, kí-
nai gyógyászatból eredő, az energiapályák 
működését harmonizáló • nyújtásokból, • 
ütögetésekből, • masszírozásokból, • pont-
nyomásokból • és légzőgyakorlatokból álló 
öngyógyító torna

A keleti szemléletmódban bármilyen 
stressz, betegség vagy lelki probléma az ener-
giarendszer diszharmóniájaként jelenik meg. 
A DO-IN gyakorlataival ezeket az állapoto-
kat lehet feloldani, az áramlást harmonizálni. 
A gyakorlások alkalmával megismerkedünk 
testünk 12+2 fő meridiánjával, a szerveink 
jelentősebb kezelőpontjaival, és képesekké 
válunk öndiagnosztikára is. 

A foglalkozások az érdeklődéstől függő-
en várhatóan keddi és szombati napokon, 
vagy a reggeli órákban szerveződnek a 
Napüdvözlet Egyesület székházában (Va-
sas, Bethlen G. u. 8.)

Amire szükség lesz az eredményes gya-
korláshoz: laza, kényelmes ruházat, rend-
szeresség iránti elkötelezettség.

A DO-IN tulajdonképpen egy önmasz-
százs, öngyógyító mozgásrendszer, meridi-
án gyakorlatok sorozata, amelyeket a jóga 
gyakorlatokhoz lehet hasonlítani, de amíg 
a jóga az Ayurvédikus orvoslásból, addig 
a DO-IN a japán-kínai gyógyászatból ered. 
A mozdulatok egyszerűek, ezért a részvé-
telhez nincs szükség előképzettségre vagy 

különleges adottságokra, mindenki a saját 
képességei és határai szerint végezheti azo-
kat. A gyakorlatok javítják a testtudatun-
kat, így jobb és harmonikusabb viszonyba 
kerülhetünk testünkkel, megismerjük hatá-
rait, megtapasztaljuk változásait. A DO-IN  
végzése közben nagyon fontos a figyelem, 
mely során befelé fókuszálunk, megérez-
zük, tudatosítjuk a testünkben zajló folya-
matokat. A gyakorlatokkal végigmegyünk a 
karokon, lábakon, törzsön és a szív tájékon, 
végigkopogtatjuk, megsimogatjuk a saját 
izmainkat, azok pólyáiban futó energiapá-
lyákat. Ujjnyomással érintjük a meridiánok 
főbb belépési pontjait. Kíméletesen átmoz-
gatjuk az ízületeket, ellazítjuk az izmokat, 
átnyújtóztatjuk és átlélegezzük az egész tes-
tünket. Légzésünk elmélyül és egyenletessé 
válik, tudatunk megnyugszik, testünk ella-
zul és felfrissül.  A feladatsorokat bármilyen 
korosztály végigcsinálhatja, hiszen azokat 
nyugodt tempóban, a test határait figyelem-
be véve végezzük. Aki megismeri a moz-
gásforma lényegét, akár önmagára szabott 
gyakorlatsort is összeállíthat. A DO-IN-t a 
meridián torna nővéreként is definiálhatjuk. 

Az alapok hasonlóak, ám egy komplexebb, 
mélyebb ismereteket adó rendszer. A DO-
IN gyakorlatok végzésekor nagyon sok em-
bernél hatalmas előrelépést jelent az, hogy 
egyáltalán önmagát megérinti, megütögeti. 
Sokszor elfelejtjük azt, hogy amíg magunk-
kal nem vagyunk jóban, amíg nem fogadjuk 
el magunkat, addig másokat sem tudunk 
szeretni. A DO-IN-ban a szeretetteljes, gyen-
géd önmasszázs által együtt gyógyul a test és 
a lélek. Ha pl. a derék mozgása akadályozott, 
vagy fájdalmaink vannak, a derékkal kapcso-
latos meridián működése is akadályba ütkö-
zik, vagyis nem tud a Víz energiája áramolni 
a derékfájós testben. A Víz energiájának az 
akadályozottsága lelki problémákat okozhat, 
nyugtalanságot, félelmeket, bizonytalansá-
got. Ennek és a többi energiapályának a fel-
szabadítása nem csak megszűnő fájdalmat 
és mozgékonyságot eredményez, de telje-
sebb, harmonikusabb életet is. 
Érdeklődni és jelentkezni: 06/30/603-6507, 
vagy a szotsrozsa@freemail.hu Szőts Rózsa 
DO-IN gyakorlatvezető, jógaoktató, jóga-
terapeutánál, vagy az egyesület Facebook-
oldalán.

Új sport lehetőség a Napüdvözlet Egyesületnél
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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

hársméz: 1500 Ft/kg
repceméz: 1500 Ft/kg
virágméz: 1400 Ft/kg
akácméz: 2000 Ft/kg.

A készlet erejéig kapható
még 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.hu 72/337-838,
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 

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

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
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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!


