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Német 
Nemzetiségi 
Nap Vasason

A Vasasi Szent Borbála Egye-
sület május 11-én a Berekben 
( Lukács-tavak) Német Nemzeti-
ségi Napot tart. Egész nap színes 
műsorral, nemzetiségi étellel és 
büfével várjuk. Főzőversenyt is 
rendezünk, ahol a hús alapanya-
got a jelentkező csapatok részére 
biztosítani tudjuk. A főzőver-
senyre való jelentkezést létszám 
megadásával a Gazdaboltban 
várjuk. A rendez-
vényen való rész-
vétel ingyenes. 
További részletek 
a jövő havi SHV-
ben lesznek.

Vasasi Szent 
Borbála 

Egyesület

Húsvét, a békesség lehetősége
Örömmel tölt el a közelgő húsvét. Iga-
zi örömünnep ez, hiszen a békesség, a 
megbékélés lehetőségéről és valóságáról 
beszél. Arról az emberi lélekben erősen 
jelenlévő sóvárgásról, hogy milyen jó 
lenne harmonikusan élni a hétközna-
pokat. Ha nem lennének küzdelmek, el-
lentétek, váratlanul megjelenő megpró-
báltatások és tragédiák. Ha a világ olyan 
lenne, amilyennek mi szeretnénk látni…

A húsvét arra mutat rá, hogy békét-
lenségünk legfőbb forrása nem rajtunk 
kívül keresendő. A lelkünkben dúló vi-
harok sokkal inkább hitetlenségünkből 
és Istentől való eltávolodásunkból fakad-
nak. A lelkében békétlen ember nem tud 
a környezetében sem békességre találni. 
A belsejében dúló viharok háborúsá-
gokat támasztanak a környezetében is. 
Olykor csupán azzal, hogy támadásnak 
véli a legártalmatlanabb közeledést is…

Jézus nagypénteki kereszthalála és hús-
véti feltámadása azt üzeni számunkra, 
hogy „Isten ugyanis Krisztusban meg-
békéltette a világot önmagával, úgyhogy 
nem tulajdonította nekik vétkeiket” (2Kor 

5,19). Így lett valósággá az az ígéret, ame-
lyet az utolsó vacsorán mondott a tanítvá-
nyainak (egyben minden benne hívőnek): 
„Békességet hagyok nektek, az én békes-
ségemet adom nektek, de nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja.” (Jn 14,17)

Húsvét ünnepi napjai idén is lehetősé-
get adnak arra, hogy a békesség keresése 
Isten-kereséssé legyen. Aki ezt igazán és 
őszintén teszi, az rá is fog találni. Istenre 
és a békességre. Így ebben a sorrendben.

Ezek után is lesznek viharok az élet-
ben. De már megnyílik annak a lehető-
sége és valósága, hogy „Isten békessége, 
amely minden értelmet meghalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat 
Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7)

Az ebek összevezetett oltásának 
helyszínei és időpontjai:

Április 08., hétfő 15.30-17-ig Vasas (Tűzoltószertár)
Április 09., kedd 15.30-17-ig Somogy (Mázsaház)
Április 10. szerda 16.00-17-ig Hird (Alsóbolt)
Április 11., csütörtök 16.00-17-ig Hird (Gázcseretelep
Április 12., péntek 16.00-17-ig Vasas (Tűzoltószertár)
Eboltás díja: 4500 Ft Féregtelenítés (tabletta): 200 Ft/10 kg  Csipp: 4500 Ft
Oltási könyv 500 Ft Háznál oltás:  Időpont-egyeztetés telefonon.

Dr. Hartung István
7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 32.
Tel.: 72/267-257; Mobil: 0630/ 9478949
Rendelés: H-P 18–20-ig

Tavaszias idő
Előrejelzés április 1-től április 7-ig.

Folytatódik a kellemes tavaszi időjárás. Hétfőn 
ugyan átvonul felettünk egy gyenge hidegfront, de 
csapadékot, nagyobb lehűlést nem okoz, csak az észak-
keleti szél erősödik meg időnként. Szerdáig sok lesz a 
napsütés, a nappali felmelegedés 20 fok közelében ala-
kul. A hét közepétől a mediterrán térségben kialakuló 
ciklon hatására változékonyabbra fordul az időjárás, a 
hőmérséklet pár fokkal visszaesik, főként szerda éjsza-
ka és pénteken várható eső, zápor.

A délkeleti szelet gyakran erős lökések kísérhetik. 
A hét végén is változékony idő lesz, szombaton dél-

előtt sok lesz a napsütés majd a nap második felében 
ismétlődő eső valószínű. Vasárnap is főleg délutáni 
órákban várható csapadék, egy-két helyen az idény 
első nyárias zivatarjai is megérkeznek. A hőmérséklet 
mindkét nap reggel 10, délután 20 fok közelében alakul. 

Mátyus Árpád
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A Pécs Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesület idén is csatlakozott a TE 
SZEDD mozgalomhoz. Az idei sze-
métszedést március 23-ára, szom-
batra szerveztük. Sajnos a nagy ér-
deklődés ellenére csak 9 fő vett részt 
benne, de így is sikerült 16 zsák sze-
metet összeszednünk két és fél óra 
alatt a kiserdőben és a Liget utca 
feletti részben. Sajnos még nagyon 
sok műanyag palack, sörösdoboz 
és egyéb hulladék maradt, lesz mit 
összeszedni jövőre is. Ezúton sze-
retném megköszönni Taar Iloná-
nak, Bánovics Bélának, Tiszberger 
Cintiának, Tiszberger Tamásnénak, 
Demerácz Dezsőnek, Mayer Mihály 
Zoltánnak és Mayer Marcellnek oda-
adó önkéntes munkájukat.

Köszönettel: Pécs Keleti Városrész 
Polgárőr Egyesület vezetősége

TE SZEDD
Vasason!

Igazi ünnep volt a II. Füstölő ünnep
Igazán jó időpontra esett az esemény, 
hiszen előtte nap tudtuk meg, hogy a 
RÓSÁNÖTÉKA pályázaton a füstölő 
pénzbeli támogatást nyert, melyet a fel-
újításhoz szükséges anyagok megvásár-
lására tudunk fordítani. Az örömteli hír 
bejelentése után Hrubi Ferenc, a füstölőt 
üzemeltető család egyik leszármazottja 
hivatalosan is kinyitotta az épület ajtaját, 
majd Ádám beszélt a füstölő történetéről, 
és az érdeklődőknek megmutatta belül is 
a helyiségeket. Amikor már jó sokan vol-
tunk, élőláncot alkottunk az épület körül. 
Mindannyian kézen fogva körülálltuk a 
füstölőt, amiről videófelvétel is készült. 
Szerencsére olyan sokan voltunk, hogy 
akár két füstölőt is körbe tudtunk volna 
állni. Közben a bográcsban már rotyo-
gott a finom gulyás a Gálos házaspár 
szorgos kezei által. A kihordott szóróla-
pok egyben tombolák is voltak, mellyel 
kis ajándéktárgyakat lehetett nyerni, 
de volt egy kvizjáték is, amelyben olyan 
kérdések voltak melyeket csak az tudott 
megválaszolni, aki figyelmesen végig-
hallgatta Ádám beszédét. A jó válaszok-
kal KoBeKo háztáji terméket és egyéb 

felajánlott ajándékokat lehetett nyerni. 
De ezt megelőzte a házi készítésű sós süti 
és az időre rendelt finom pizza, ami pont 
felkészítette a résztvevők gyomrát az is-
teni gulyáslevesre. A délután második 
részében ellátogattunk közösen a Szent 
Borbála Parkba, ahol Orosz Ferenc me-
sélt a park és az ott felállított bányászem-
lékek történetéről. 

A II. Füstölő Ünnep egy igazi nagy 
közösségi esemény volt, ami sok em-
bert kimozdított otthonról. Fiatalok és 
idősebbek egyaránt részt vettek az ese-
ményen. Látszik, hogy egyre több em-
bert érdekel a füstölő sorsa. Egy évvel 
ezelőtt még igen szerény körülmények 
között tartottuk az I. Füstölő Ünnepet, 
de ma több mint 70 ember vett részt az 
eseményen. A rengeteg felajánlás által 
igen bőséges étel- és italkínálattal tud-
tunk szolgálni, a sorsolások is felaján-
lások által valósultak meg. Köszönjük 
szépen mindenkinek, aki valamilyen 
dologgal hozzá tudott járulni a rendez-
vény sikeréhez. Reméljük, mindenki 
jól érezte magát és jövőre is eljön és hoz 
magával legalább egy embert. 

Pécs–Ormánsági Prevenciós Praxisközösség
Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Opera-
tív Program pályázatán nyert MediQual 
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság tavaly alakította meg a Pécs – Ormán-
sági Prevenciós Praxisközösséget. Célja, 
hogy a praxisokhoz tartozó pácienseknek, 
akiknél előfordulnak egészségkárosító 
tényezők, kialakulóban lévő betegségek, 
egészségmegőrző tanácsokat adjanak, to-
vábbá ingyenesen igénybe vehető progra-
mokat és szolgáltatásokat nyújtsanak. A 
páciensek életmód-, táplálkozási, életve-

zetési tanácsokat kaphatnak és személyre 
szabott mozgásprogramokat is ajánlanak 
nekik. Hangsúlyos eleme a programnak a 
diabetes szűrése, és a már ismert cukor-
betegek szövődményeinek célzott szűrése 
és kezelése. Szintén kiemelt tevékenysé-
gük a dohányzásról leszoktató program, 
valamint az alkoholizmus és más füg-
gőségek felderítésére és korai kezelésére 
is fókuszálnak, addiktológus szakorvos 
szakmai segítségével. A főként az időse-
ket érintő demenciák szűrését és minél 

korábbi szakellátást is célul tűzték ki. Té-
rítésmentes szaksegítség nyújtásával sze-
retnének egészségi állapotukon javítani. 
A felmérés, a szűrések elvégzése esélyt ad 
Önöknek esetleges betegségek korai fel-
derítésére is. Érdeklődni lehet: Dr. Princz 
Jánosnál, a praxisközösség szakmai veze-
tőjénél és Feketéné Dr. Papp Eszternél.

További információk:  
https://www.facebook.com/poppk.hu/
https://www.poppk.hu/hu/
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Nincs és nem is lesz Vasason fogadóóra!
Március 26-án délután hangzott el ez a kijelentés a Vasas-
Somogy-Hird Településrészi Testület (volt Részönkor-
mányzat) somogyi testületi ülésén az elnök, Huba Csaba 
önkormányzati képviselő szájából. Ennyi, no comment! 
A magam részéről többet nem is foglalkoznék ezzel, saj-
nos már nem érdemes, inkább az ott elhangzottakról 
adok közre rövid beszámolót. Az ülés nyilvános volt, de 
nem lett sem a helyi lapban, sem másutt meghirdetve, 
senki más a tagokon kívül (Hird – Becker János; So-
mogy – Kocsisné Nagy Margit; Vasas – Berényi Zoltán és 
Reisch Dezső) nem lett meghívva, pedig… kellett volna! 
A napirenden is csak két téma volt: beszámoló a testület 
2018-as évéről, és a 2019-es költségvetés elfogadása. Mi, 
tagok is csak ott az ülésen kaptunk erről tájékoztatást, 
azt is csak felemást. A beszámolót Huba Csaba képvi-
selő, testületi elnök felolvasta, míg a költségvetést ott 
átadta nekünk, előre kitöltve az általa gondolt számok-
kal. Nincs ebben – sajnos – semmi meglepő, így megy 
ez már hosszú évek óta: év elején egy ülés és a végén 
talán még egy, ha szükséges, azt jól van, mindenki ossza 
be. No, lehet majd változtatni, ősszel minden bizonnyal: 
az önkormányzati képviselő-választásokon. Az 5 millió 

200 ezer forintos költségvetésben sikerült egy apró mó-
dosítást keresztülvinni: a Vasasért Egyesülettől elvont 
100 ezer forint támogatást a vasasi Berze N. J. Népdal-
kar (40 ezret), a somogyi Tegyünk Egymásért Egyesület 
(20 ezret) és a hirdi Nőegylet (40 ezret) kapta meg. Lesz 
helye neki, biztosan. Nem mintha egyesületünknél nem 
lenne helye, de nekünk vannak egyéb lehetőségeink, és 
ők jobban rászorulnak. Az ülésen egyebekben a végén, 
pontosabban már a bezárt ülés után Reisch Dezső is be-
számolt a közmunkások tavalyi munkájáról, köszönet 
neki érte, és mind a 10 dolgozójának! Megígérte, hogy 
ezentúl itt a lap hasábjain rendszeresen tájékoztatja a la-
kosságot a munkájukról, és kérte, hogy forduljanak hoz-
zá, hozzájuk bizalommal a településeket érintő kérdé-
sekben (árkok, utak, buszmegállók állapota, köztereink 
stb.). Szívesen várják a bejelentéseket, megkereséseket, 
ha tudnak, segítenek. Köszönjük!

Berényi Zoltán s. k.
Vasasért Egyesület,

elnök

Közgyűlés
A Vasasért Egyesület 2019. április 25-én tartja szokásos beszá-
moló közgyűlését, amelyre jelen soraimmal tisztelettel meghí-
vom – és nagy szeretettel várom – egyesületünk tagjait.

	Ideje: 2019. április 25-én, csütörtökön 1700-kor
	Helye: KoBeKo – Somogy, Búzakalász u. 47. sz. alatti 

Kossuth Művelődési Ház

Tervezett napirend:
1. 2018-as évről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló 

megvitatása.

2. 2019-es előttünk álló további feladatok áttekintése 
kötetlen beszélgetés keretében: tervek, lehetőségek, 
5letek.

3. Tagdíjfizetés.
4. Egyebek.

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

Berényi Zoltán s. k.
Vasasért Egyesület,

elnök

A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület 2019-es költségvetése: 5.298.000 Ft 
(ehhez jön még hozzá 2.000.000 Ft képviselői keret)

Költséghely Vasas Somogy Hird
Működési költség 0 Ft 100.000 Ft (iroda) 400.000 Ft (faluház)
Fenntartás-fejlesztés 438.000 Ft (Szövetkezet u.-i 

járda javítása, a másik fele)
510.000 Ft (Somogy u.-i járda 
javítása)

220.000 Ft (harangjavítás)

Közmunka támogatása 550.000 Ft 500.000 Ft 400.000 Ft
Intézmények (ovik, iskolák) 
támogatása 

180.000 Ft 130.000 Ft 110.000 Ft

Rendezvények (karácsonyi 
ünnepség)

230.000 Ft 180.000 Ft 150.000 Ft

Civil szervezetek támogatása 620.000 Ft 390.000 Ft 190.000 Ft
MINDÖSSZESEN 2.018.000 Ft 1.810.000 Ft 1.470.000 Ft
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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. Következő Ringató foglalko-
zás április 11-én 9:30-kor a Kossuth Művelődési Házban. 
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Berze Darts Klub: Márciusban lezajlott a versenysoroza-
tunk első fordulója. Szoros küzdelemben az első helyen 
egy bravúros kiszállóval Wider Zsolt végzett. Ezúton is 
gratulálunk a második és harmadik helyezettnek is, illetve 
köszönjük az összes versenyzőnek a részvételt. Következő 
fordulóról érdeklődni a Kossuthban edzésnapokon. Min-
den szerdán edzőnkkel várunk mindenkit 16:30-tól a Kos-
suth Művelődési Házban.  
Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj rá, nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémák-
ra, kérdésekre. A foglalkozások továbbra is csütörtökön-
ként 17:30–19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk 
minden további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

• Életmódváltó klub: Márciusi hónapban egy kis szépség-
ápolási tanácsadással készültünk a résztvevőknek. Nőnap 
alkalmából szerettünk volna kedveskedni ezzel a prog-
rammal. Az Avon támogatásával tartottunk egy termék-
bemutatót, ahol a résztvevők kipróbálhatták a termékeket. 
Kézápolásban és kézmasszázsban vehettek részt, és köny-
nyű tavaszi sminkelési tippeket kaptak a résztvevők. A 
gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Míg az anyukák 
szépültek, ők a könyvtárban foglalták el magukat.

• Kertészklub: Az elmúlt hónapban az óvodáskorúak szépí-
tették meg a somogyi intézmény udvarát saját kis kezük-
kel. A cél a hazafias identitástudat erősítése volt, össze-
kötve a kertészkedés megszerettetésével. A március 15-ei 
megemlékezéssel kapcsolatban készítettünk nemzetiszínű 
zászlókat, amiket hurkapálcikákra rögzítve, a kinti kertben 
egy virághagyma kíséretében helyeztük el a földbe. Foglal-
kozásvezető: Novák Gyöngyi

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”
áprilisi programjai

Darts: Minden szerdán 16:30 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden pénteken 10:00 (Kossuth)
Ringató: április 11., 9:30 (Kossuth)
Egészségvédelem – „Fitt Anya”: Minden héten hétfő és pén-
tek 16:30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17:30 (Kossuth)
Történelemklub: Következő alkalom témája: Az utolsó siklósi 
várúr: gróf Benyovszky II. Móric vármegyei és pécsi főispán. Idő-
pont: április 10. 17:30 (Berze)
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 tornáz-
zunk 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 Központban, Pécs, Bú-
zakalász utca 47. Minden aktuális infor-
máció 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 

zakalász utca 47. Minden aktuális infor-
máció 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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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: Kossuth 
Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nemzetiségi 
és kulturális hagyatékok megismerésével. Gyakorlati kompe-
tenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tudásunk a 
változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre és meg-
újításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmos-
sa a határvonalakat a szabadidős 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 mentálhigiénés 
szemléletmód kialakítása. Cél a különböző konfliktusmegoldási 
módszerek megismertetése, valamint használata. A képzésben 
részt vevő képessé tétele az ember és az emberi kapcsolatok, az 
ember és a környezete komplexitásának megértésére, belső és 
külső folyamatainak értelmezésére, befolyásolására, saját har-
móniájának megőrzésére, valamint helyreállítására.
Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fejlesztő fog-
lalkozás: április 12. 10:45, április 22. 9:10
Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli játékokkal, 
simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos játékokkal, eszkö-
zökkel a babák mozgáskoordinációs és egyensúlyérzékének 
fejlesztése. Masszázslabdákkal a picik testrészeinek átmasszí-
rozása, testtudat fejlesztése, testrészek és oldalúság (jobb  bal 
oldal) tudatosítása.

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a prog-
ramok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek megrendezésre.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklő-
dőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kos-
suth 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 március hónapban több helyi 
iskolával, óvodával számos programot sikeresen valósíthatott meg.

egy kis ízelítő: A pécs-somogyi iskolában március hónapban 
lelkesen készültek a gyerekek a március 15-ei meg-
emlékezésre. A 3–4. osztállyal közösen ké-
szítettünk egy montázst, és közben jókat 
beszélgettünk arról, hogy annak a kor-
nak milyen jellegzetességei voltak.

Novák Gyöngyi

A pécs-somogyi iskolában március hónapban 
lelkesen készültek a gyerekek a március 15-ei meg-
emlékezésre. A 3–4. osztállyal közösen ké-
szítettünk egy montázst, és közben jókat 
beszélgettünk arról, hogy annak a kor-
nak milyen jellegzetességei voltak.

Novák Gyöngyi
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Egy régi Somogyi utcabál története
Tisztelt Olvasó! Nemrég kezem-
be került egy régi fotó, mely édes-
apámról és zenésztársairól készült 
valamikor az ’50-es évek elején. A 
kép sok mindent elárul az akko-
ri korról és emberekről. Engedjék 
meg, hogy megosszak önökkel pár 
régi történetet, melyet apám mesélt 
nekem az egykori zenekarukról.

Édesapámék zenekara egy fia-
tal, lelkes és nagyon jó hangula-
tot teremteni tudó bányászokból 
álló szalonzenekar volt. Fiatalos 
lendületük, zeneszeretetük fárad-
hatatlan volt. Mindannyian tehet-
séges és tanult zenészek voltak, a 
kemény nyolc órai bányászmunka 
után pedig már alig várták, hogy 
a heti 2-3 zenekari próbát meg-
tartsák, amire azért volt szükség, 
hogy az egyre szaporodó hétvégi 
rendezvényeken már tudják játsza-
ni a legújabb dalokat, slágereket, és 
természetesen azért is, hogy egy jót 
gyakoroljanak. A próbákat legtöbb-
ször zárt helyiség hiánya miatt hol 
Rückeren, hol pedig Somogyban 
az egyik zenekari tag alsótelepi há-
zának udvarán, kint a szabadban 
tartották meg. Itt jegyezném meg, 
ami a képen is látszik, hogy a zene-
kari felszerelésük csakis akusztikus 

hangszerekből állt, erősítőjük nem 
volt. Megtörtént jó pár ilyen próba 
alkalmával, hogy a somogyi alsóte-
lepi ház udvarában tartott zenekari 
próba spontán utcabállá alakult át, 
és nemegyszer belenyúlt az éjsza-
kába is. Kicsik és nagyok mind ott 
táncoltak, tapsoltak és énekeltek az 
alsótelepi „utcabálon”. Nehéz ezt 
manapság elképzelni, de ez akkor 
senkiben nem keltett megbotrán-
kozást vagy felháborodást, sőt az 
emberek már várták a következő 
zenepróbákat, és örültek, amikor az 
alsótelepi utcákon újra megszólal-
tak a somogyi zenészek. Bevételük 
ezekből az alkalmakból nem volt, 
de örömük annál több. Persze sok-
szor egy ilyen hosszú „próba” után 
reggel kellett menniük sihtre, de 
ez a lelkes, fiatalos zeneszerető bá-
nyász zenészeknek meg sem koty-
tyant.

Egy másik alkalommal Nagy-
pallban játszottak lakodalomban. 
(Ez a fotó is akkor készült.) Abban 
az időben csak vonattal tudtak köz-
lekedni. A „helyjegyük” az úgy-
nevezett bocipulmannba (marha-
vagonba) szólt, amiben a hazafelé 
vezető úton alkalmi koncertet ad-
tak. Mire Somogyba értek, teljesen 

megtelt a vagon, mivel mindenkit 
odavonzott csodálatos, hangulatos 
zenéjük. Egyébként akkor azért is 
zenéltek a vonaton, mert a hangsze-
reiket nem tudták berakni a tokok-
ba, mivel azok meg voltak pakolva 
a lakodalomban kapott húsokkal 
és süteményekkel, és ha már úgyis 
a kezükben volt a hangszerük, hát  
meg is szólaltatták azokat, a vonat 
utasainak legnagyobb örömére. 

Persze volt meneküléssel vég-
ződő lakodalmuk is, ami azért kö-
vetkezett be, mert a násznép nem 
akarta elengedni őket a közel két 
napig tartó ünnepségből. És mivel 
lekésték volna az utolsó vonatot 
is, amivel mindenképp haza kel-
lett már menniük, menekülniük 
kellett. Apám a trombitával, a Bali 
Gyuszi a harmonikával, a vonósok: 
Verner János, Akkerman Ármin 
és a szaxofonos könnyen el tudtak 
futni, de szegény Kárpáti Pista a 
nagydobbal, ő bizony nem úszta 
meg verés nélkül. Mindig szíve-
sen hallgattam apám élményeit, és 
most ezt a képet nézegetve elgon-
dolkodom, vajon a mai világban 
előfordulhatna ilyen vagy hasonló 
dolog? Vagy futhatnék én is, hátra-
hagyva, vagy a hátamon cipelve a 
szintetizátoromat?

Baumann Rudolf
Fentről, balról jobbra. Verner János: hegedű, Bali Gyula: harmonika, Akkerman Ármin: hegedű.  
Bajer János: szakszofon, Kárpáti István: dob, id. Baumann Rudolf: trombita.
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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

Örömtánc Vasason
Az asszonyklubunk egyik tagjának javaslatára (aki a 
meszesi nyugdíjasklub örömtáncában is részt vesz) ke-
resett meg engem az örömtánc vezetője még az elmúlt 
év októberében, és így jött létre a mi közreműködé-
sünkkel és közvetítésünkkel az első foglalkozás a Ber-
zében. Már az első óra is fergeteges jókedvben zajlott. 
Természetesen az asszonyklub mozogni tudó tagjain 
kívül a szakszervezeti nőtagok és a falu mozogni vágyói 
is eljöttek, az aktivitást jól jellemezte, hogy a létszám 
akkor 28 fő volt! 

Péntekenként du. 17-kor a Berzében rendszeresen 
táncolók létszáma azóta is mindig 15–20 fő. (Esetleges 
betegség vagy elfoglaltság okán.) 

Az SHV előző havi számában a somogyiak toborzó-
ja részletesen taglalta a tánc pozitívumait és előnyeit, 
orvosilag kimutatott egészségügyi jelentőségét. Így azt 
nem ismételném, de a tánc fontosságát és örömforrás 
jellegét mi sem bizonyítja jobban, mint a mi féléves 
tapasztalatunk, hogy az első foglalkozás óta szinte 
egyetlen táncot sem hagytak ki a legszebb korú tán-
cos lábúak és a nem annyira táncos lábúak sem!! Itt 
jegyezném meg, hogy a legfiatalabb táncosaink kerek 
60 évesek, és a rangidősek a 80-at tapossák!!! Mert itt 
nem az a lényeg, hogy valaki tipp-topp táncoljon, für-
ge legyen (én is két térdprotézissel táncolok), mert vi-
gyázunk egymásra, és kihangsúlyozva mindenki csak 
annyit csinál, amit az állapota enged! Mára már a tánc 
olyan belső igénnyé vált, hogy bizony műtött, illetve 
könyékig gipszes kézzel is jövünk táncolni, ki nem 
hagynánk!

Az sem baj, ha kicsit toporgunk, vagy más irányba 
indulunk, vagy összegabalyodunk… mert mindez iz-
galmas kihívás, és hatalmas nevetéssel párosul! És mint 
ismeretes, a mozgás és a nevetés együtt olyan hatalmas 
boldogsághormont szabadít fel a szervezetben, hogy 

szinte kézzelfogható! A tánc végén mindenki kipirulva, 
boldogan és életerővel telve indul haza!

A mi táncunknak nem az a lényege, hogy azt mi 
megtanuljuk, bemutassuk bárhol is, ezért egy foglal-
kozás alatt legalább 3 táncot tanulunk meg, addig, míg 
zenére is el tudjuk topogni! És ez nagy öröm és siker-
élmény, mikor végig tudjuk táncolni! És akkor jöhet a 
következő koreográfia jobbnál jobb zenékre: keringőre, 
polkára, rumbára, indulózenére, csacsacsára stb.! Az 
sem elhanyagolható dolog, hogy az itt táncoló asszo-
nyok eddig is ismerték ugyan egymást látásból, illetve 
köszönés erejéig, de az eltelt fél év együtt-táncolás alatt 
szinte baráti lett a falu asszonyainak a kapcsolata.

Csak egy nagy hiányossága van a csoportnak! Hogy 
nincs benne férfiú! Pedig a Szakszervezeti bál bemuta-
tó össztáncánál a férfiak is nagyon élvezték az együtt-
táncolást! És bizony a demencia veszélye nem csak a 
nőket veszélyezteti! És az ajtó nyitva áll mindenki előtt, 
csak a férfiak valamiért szemérmesek, tán szégyenlő-
sek, félnek? Nem kell!

Asszonyok, férfiak, házaspárok! Mindenki jöhet 
hozzánk táncolni! Minden pénteken 17 órai kezdettel 
várjuk a kikapcsolódni vágyó vasasiakat nagy-nagy 
szeretettel és garantált vidámsággal a Berzében!

Táncoljunk együtt, még sokáig!

Kisné Hering Irén

SHV_2019-04.indd   7 2019.03.31.   20:31:33



8  2019. áprilisSok Hírünk Van

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
– Április 14. Vasárnap 11.00
– Április 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (04. 06.)
Vasárnap (04. 07.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (04. 13.)
Virágvasárnap

Vasárnap (04. 14.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (04. 20.)
Húsvét

Vasárnap (04. 21.)

A húsvéti, nagyheti szentmisék és igeliturgiák 
rendje a templomokban kerülnek kihirdetésre!

Szombat (04. 27.)
Vasárnap (04. 28.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Áprilisi 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 150 000 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!

A lemondás ereje
Idén április közepére esik a húsvét, ezért a tojásfestéssel 
ugyan még ráérünk, de a nagyböjt már javában tart, amikor 
ez a cikk íródik. Erről az időszakról annyit biztosan mindenki 
tud, hogy negyvennapos önmegtartóztatást jelent, amit jel-
lemzően a húsevésről való lemondással teljesítenek az erre 
vállalkozók. Habár ez egy eléggé leegyszerűsített meghatáro-
zás, de a legtöbben így ismerjük a böjtöt, és talán nagyon so-
kan amiatt nem is kezdenek bele, mert túlságosan nehéznek 
találják a hús nélküli mindennapokat negyven napon keresz-
tül. Annyi igazság mindenképpen van ebben, hogy valószí-
nűleg a lemondás nem egyszerű (ha könnyű lenne, mi lenne 
benne a kihívás?) és hétköznapokon is odafigyelést, előre ter-
vezést igényel ennek a betartása. 

De mivel jár a böjt pontosan? Mire érdemes figyelnie an-
nak, és mit várhat tőle az, aki úgy dönt, betartja a böjtöt? 
Egyáltalán, olyanok is végigcsinálhatják, akik nem valláso-
sak? Ezekre kerestük a választ, és olyan hétköznapi és egyházi 
embereket kerestünk a településeinkről, akik minden évben 
tartják a nagyböjtöt, és van már tapasztalatuk abban, hogy 
erre a időszakra hozzáigazítsák életüket és étkezéseiket a szi-
gorúbb szabályokhoz. 

A lényeg az elhatározás
A hirdi Tömör Balázs, lelkipásztori munkatárs, mint minden 
évben, idén is böjtöl húsvét előtt, számára ez természetes része 
az ünnepnek. Ő arra hívta fel a figyelmünket, hogy ezt a válla-
lást jóval tágabban is lehet értelmezni. „A böjt összetett dolog, 
amely alatt nem kizárólag a húsról való lemondást kell érteni. 
Van, aki a csokoládéról, van, aki egy kevésbé hasznos szokásáról 
mond le negyven napig, de az is teljes értékű böjtnek számít, 
ha a közösségi média használatát szüneteltetjük erre az időre. 
A lényeg, hogy ki mit határoz el” – magyarázta nekünk Balázs.

Annak, aki még sosem vállalt hasonló dolgot, talán az is 
eszébe juthat, hogy a hétköznapokban mennyi odafigyelést 
igényel a böjt, akár a bevásárlás, akár a főzés terén. „Mindig 
meg lehet oldani ezeket a kérdéseket, ha az ember kellő időt 

h i T é l e T
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és energiát fektet bele. Úgymond ezt a lemondást felajánljuk 
valamiért, akár egy nemes célért. A böjtölésnek egyébként is 
mindig van célja és értelme; ha felajánljuk egy nemes célért a 
lemondást, akkor átlényegül az ember és már nem érzi azt te-
hernek, értelmetlennek” – osztotta meg tapasztalatait Tömör 
Balázs. Azt, hogy neki mit ad ez az időszak, így foglalta ösz-
sze: „Fizikailag lehet, hogy sokak számára az étkezésben nyil-
vánul meg a böjt, de szerintem a lelki dimenziója az igazán 
fontos. Böjtölni bármikor lehet egy-egy nemes célért, amit az 
ember megfogalmaz magának.” 

Amikor a bab is hús
Forr Irénke Vasasról szintén rendszeresen böjtöl a húsvéti 
időszak előtt, ő is a húsról mond le ilyenkor. Neki sem okoz 
nehézséget az ételek kitalálása, sőt, rengeteg alapanyagot is-
mer, amit fel is sorolt nekünk. „Megvannak a megfelelő éte-
lek erre az időszakra, elsősorban a bab, például babfőzelék-
ként, de halételek és tésztafélék is készülhetnek ilyenkor. A 
svábok készítették régen a gőzgombócot káposztával, de az 
aszalt szilva is olyasmi, ami rengetegféle ételhez illik és sok-
féleképpen felhasználható. Emlékszem, édesanyáméknak volt 
aszalókemencéjük, és telente akár két-három zsáknyi aszalt 
szilvájuk is összegyűlt, ami nagyon jól jött a böjt idejére. A 
Nagypénteket megelőző nap a zöldcsütörtök, ekkor a spenót, 
a zöldborsó kerül terítékre, de mostanában a medvehagyma 
is nagyon népszerű.” Arra a kérdésre, hogy fizikailag hogyan 

hat ez az időszak az emberre, így válaszolt: „Ezek nagyrészt 
szénhidrátdús ételek, attól nem kell tartani, hogy túlságosan 
lefogynánk a böjt végére, és a változatosság is megvan.”

Úgy gondolja, hogy a böjt vagy az ahhoz hasonló önmeg-
tartóztatás bárkire jó hatással lehet, akár még a nem vallásos 
embereknek is érdemes megpróbálkozni vele. „Lemondani 
bármiről, akár a csúnya beszédről is lehet, egy ilyen vállalás 
pedig erősíti az akaraterőt, és jellemformáló hatása is van” – 
összegezte Irénke. 

Hogy elérjünk valamit
Kérdéseinkkel szerettünk volna egy egyházi személyt is megke-
resni, ezért Németh Norbertet, a református lelkészt kérdeztük 
a böjtről. Ő azt emelte ki nekünk, hogy a böjt nem egy egyszerű 
diéta csupán, annál jóval többről szól: „Úgy tartják, hogy böjt 
idején bármilyen tevékenységről le lehet mondani, ami Istentől 
veszi el az időnket. Ez lehet akár digitális böjt, de az alkoholról 
is lemondhatunk ennek érdekében, a lényeg, hogy ne a külvi-
lágnak akarjuk megmutatni, amit csinálunk, fontosabb, hogy 
Isten lássa, hogy érte tesszük” – magyarázta a lelkész. Németh 
felhívta a figyelmünket az olyan helyzetekre, amikor valakinek 
az egészségi állapota miatt kell lemondania bizonyos ételekről 
vagy szokásokról, akár magas vérnyomás, akár ételérzékenység 
miatt. Szerinte az ilyen szükséghelyzet is értékelhető böjtként. 
„Elképzelhető, hogy valakinek az egészsége érdekében kell le-
mondania valamiről, de mégsem teszi, inkább vállalja azt, hogy 
rövidebb ideig él, de nem vonja meg magától azt, amit szeret. A 
kényszerben is van egy szabad döntés” – fogalmazott. 

Beszélgetésünk végén felidézett nekünk egy számára em-
lékezetes esetet, amikor Risztov Éva úszónő tíz kilométeres 
távon olimpiai bajnoki címet nyert. Amikor a verseny után 
megkérdezték a sportolót, hogy mit tesz ezután, mire vágyik, 
ő azt válaszolta, hogy az anyukája rántott húsát szeretné enni. 
„Számunkra, hétköznapi emberek számára ez talán nem egy 
nagy dolog, hiszen minden héten ehetünk rántott húst, akár 
többször is. Risztovnak azonban a felkészüléséhez, az olimpi-
ai bajnoki cím eléréséhez le kellett mondania róla. Lemonda-
ni valamiről, azért, hogy elérjünk valamit; ez a böjt.” 

Bodor Miklós

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

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, 30/283-6687; 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.
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2019. február
Egyesületünk táncosai folyamatosan ké-
szülnek a tavaszi versenyekre. 

Minden csoportunk edzései épp ezért 
egész hónapban nyíltak a szülők, hozzá-
tartozók felé.

Az évet remekül nyithattuk, három-
szor is dupla fellépéssel.

Komlón általános iskolákban szere-
peltünk a farsangokon, míg Vasason a 
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényén 
vehettünk részt.

Ezenkívül egyesületi farsangot tartot-
tunk, ahol remek jelmezekkel, finom sütik-
kel készültek kicsik és nagyok egyaránt.

2019. március
A felkészülési időszak utolsó szakaszában 
járunk. Nagy izgalommal várjuk a követ-
kező két nagyszabású versenyt. Edzéseink 
továbbra is nyitottak, így próbáljuk csök-
kenteni a lámpalázat a gyerekekben.

Március végét egy nagyszabású sport-
napi fellépéssel zártuk.

Csillag Mazsorett hírek
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SporThírek

Vasasiak a Pécs–Harkány futóversenyen

Március 4-én rendezték a 35. jubile-
umi Pécs–Harkány országúti futó-
versenyt, ahol néhány fővel és szép 
eredményekkel a vasasiak is képvi-
seltették magukat. Kiváló időjárási 
körülmények között lehetett futni, jó 

volt a szervezés – sok frissítőállomás 
és finom „befutó gulyás” –, minden 
adott volt a jó hangulathoz. Egyéni-
ben Schneider Pál 1 óra 57 perc alatt 
tette meg a 25 km-t, ezzel korosztá-
lyában a III. helyet érte el. Horváth 
Csaba 2 óra 26 perces idővel ért be, 
ami szintén szép teljesítmény. A töb-
biek váltóban futottak, a PVSK férfi-
csapata, amiben Kovács Ferenc volt a 
befutó ember, 1.37.28-as idővel V. he-
lyezett lett, a nőknél szintén a PVSK, 
Freierné Kovács Dóra részvételével 
1.40.19 alatt – alig lemaradva a fér-
fiaktól! – a II. helyen ért célba. Igazi 
amatőrökből, és nem is a legfiatalab-
bakból állt a Bányász TC csapat. Hor-

váth Csaba–Taar Ilona–Bodor Mik-
lós alkotta trió 2 óra 21 perces idővel, 
tisztességesen helytállva a 131 csapat 
közül 82.-ek lettek. Kiemelkedő volt 
Srp Miklós gyalogló eredménye, 1 
óra 58 perc, ami még a futók között is 
előkelő teljesítmény lett volna. A kel-
lemes fürdő után mindenki fáradtan, 
de elégedetten ment haza.

Taar Ilona

Somogyi Bányász Asztalitenisz hírek
Tisztelt Olvasó! A Pécs városi aszta-
litenisz-bajnokság 2018–19-es évad 
csoportmérkőzései befejeződtek, és a 
Somogyi Bányász két csapata most a 
rájátszásra készül. A második csapa-
tunk részére ez a rájátszás lehetőséget 
ad a szépítésre, illetve további rutin-
szerzésre. Az első csapatunk számá-
ra megnyílt az út a bajnokság elején 
kitűzött célunk, a dobogó valamelyik 
fokának eléréséhez. Tekintettel arra, 
hogy a tavaszi fordulóban vereség 
nélkül szerepeltünk, így kedvező 
pozícióból várhatjuk a rájátszást. 
Nem lesz egyszerű, nehéz feladat áll 
előttünk, de a lehetőség ténye óriási 
lendületet hozhat a játékosok szerep-

léséhez. Biztos vagyok benne, hogy a 
játékosok közötti jó hangulat és a fent 
említettek meghozzák a várt ered-
ményt. Egy elért jó eredmény ösz-
tönző lehet azok számára is, akik sze-
retnének megtanulni pingpongozni, 
de ösztönző hatással lehet azokra is, 
akik már járnak edzésekre. Gondo-
lok itt elsősorban egyesületünk leg-
fiatalabb tagjára (fotón), Mislyenác 
Zalán sporttársunkra, aki kitartásá-
nak, szorgalmának és a sport szere-
tetének köszönhetően lassan felzár-
kózik a felnőtt játékosok közé. Eddigi 
dicséretes munkájához gratulálunk. 

Tisztelt Olvasó! A jövőben is fog-
juk önöket tájékoztatni csapataink 

szerepléséről, és továbbra is várjuk 
pingpongozni vágyó, vagy csak a 
mozgást szeretők jelentkezés. Hajrá, 
Bányász, jó szerencsét!

Baumann Rudolf

Ismét összegyűlnek 
a Helyi Akció 
Csoport tagjai

A soron következő megbeszélést 
április 18-án 17 órakor tartják a va-
sasi Berze Nagy János Művelődési 
Házban, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel vár Szerecz Gábor.

Körzeti orvosok:
Dr. Princz jános: Somogy: 267-033; H., Sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00

Dr. verebély Péter: Hird: 798-360; H., Cs., P.: 8:00-11:30, K.: 12:00-15:00, 
Sz.: 8:00-10:00. 

a HirDi Háziorvos Dec. 3-tól a Felújítás végéig a Harangláb utcai FaluHázban renDel.  

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

gyerekorvosi renDelés. Helye: kolPing Ház, búzakalász u. 5. teleFon: 337-754

Judo hír
A 15 éves Rácz Bálint remek teljesít-
ménnyel a felnőtt országos rangsorver-
senyben I. helyezést ért el. Gratulálunk!
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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

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre nagyon jó, 
tisztítja a légutakat, tüdőtisztító hatású.

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

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

 Húsvéti 
sonka-

rendelés
leadható!

Továbbá hagyományos 
módon készült termékek

• kolbászok, 
• hurkák,
• szalonnák és egyéb 
   disznóságok
megvásárolhatók.

Kóta László
30/2569421
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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!

módon készült termékek

• szalonnák és egyéb 

Kóta László

SHV_2019-04.indd   12 2019.03.31.   20:31:41


