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III. Berek Fesztivál!

Az idén is a Berek Waekboord és Lovarda területén 
rendeztük meg június 15-én. A terület nagyságát ki-
használva több program is egy időben zajlott, amire 
idén nagy szükség is volt, hiszen nagyon sok prog-
ramelemmel készültünk. Az idei műsort is a lovasok 
kezdték egy kis ügyességi bemutatóval. A fellépők 
közt idén bemutatkozott a Meszesi Búzavirág Ének- 
és Tánckar, utánuk a vasasi ovisok műsorát láthatták 
a vendégek, a középső, sárga csoport „A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja” mesét adták elő, a nagyok egy kis 
pünkösdölő táncos műsort hoztak nekünk. Kovács 
István dalaival szórakoztatta a közönséget. A tavaly 
megismert fi atal rapcsapat tagjai idén is szórakoztat-
ták saját dalaikkal a résztvevőket. A katasztrófavéde-
lem munkatársai bemutatták a tűzoltóautó szirénáját, 
a gyerekek kívül-belül megnézhették az autót, és ki-

Itt a bikiniszezon!
Aki úgy érzi, rakódott rá egy kis felesleg télen, ledol-

gozhatja a KoBeKo aerobicóráin!
Aki szeretné ízületeit lazítani, felfrissülni, erősödni, 

annak is ideális ez a mozgásforma.
Minden kedden 18–

19-ig zumba, csütörtö-
kön 18–19-ig aerobic. 
Mindenkit, nőket, férfi -
akat, szeretettel várunk a 
KobeKo-ban!

Búzakalász u. 47.

Jávorka Gabi edző 
és társai
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próbálhatták, hogyan kell a vízsugárral oltani. Akinek 
nagyon melege volt, azt nagy örömmel felfrissítették egy 
kis vízzel, amit a gyerekek nagyon élveztek. A program 
folytatásaként egy kutyaiskola bemutatója következett. A 
kutyák nagyon szófogadóan és pontosan követték a pa-
rancsokat a nagy meleg ellenére. A mazsorettes lányok-
tól ismét egy fantasztikus produkciót láthattunk, nem 
hiába nyerik sorra az elismerő díjakat a versenyeken. A 
támogatóinknak (pécsi zoo, Bikal Élménybirtok, siklósi 
vár) köszönhetően a családi ügyességi versenyen családi 
belépőket nyertek a bátor és ügyes nevezők.

A Mester-Tár idén is elfoglalta a füves területet, le-
hetett kóstolni és vásárolni. A KoBeKo házi készítésű 
termékeit, házi rétest, Kraft Tünde házi készítésű külön-
böző ízesítésű sajtjait, Schweitzer Antal mézét, Skaczel 
Ildikóék különböző cukorkákat kínáltak, a Marcz család-
nak köszönhetően kürtőskalácsot is lehetett vásárolni. A 
Tegyünk Egymás Szociális Szövetkezettől frissen sütött 
amerikai minifánkkal, a Srp család fából készített termé-
keivel színesítette a kínálatot, és egy új árussal is találkoz-
hattak a látogatók, egyedi, kézzel készített álomfogókkal, 
ékszerekkel, és henna testfestéssel érkeztek a rendezvény-

re. A gyerekek is számos szórakozási lehetőség közül 
válogathattak: a hagyományt őrző csuhébáb-készítéssel 
Anci néni várta őket, kreatív asztalunknál szélforgót ké-
szíthettek, a kitelepült baba-mama klub játékain kívül 
kipróbálhatták a régi népi játékokat is, de csillámtetko, 
arcfestés, légvár és körhinta is várta a szórakozni vágyó-
kat. A résztvevőknek egy tál pörkölttel kedveskedtünk, 
amit Varga Kálmán készített el, és mindenkinek nagyon 
ízlett. Gálos András és felesége, Katalin finom házi rétest 
sütött. Az idősebb korosztály kipróbálhatta az íjlövészetet 
és az airsoft fegyvereket. Nemcsak szórakozási lehetőség-
gel találkozhattak a résztvevők, hanem a Pécs–Ormán-
sági Prevenciós Praxisközösség egészségügyi szűrések-
kel és táplálkozási tanácsokkal látta el az érdeklődőket. 
A Napüdvözlet Egyesület csontkovácsai és masszőrei is 
bemutatták tudásukat, és kipróbálhatták ügyes kezüket. 
A délutánt a Swing Ladies zárta, három csodálatos han-
gú hölgy, akiket a swingdalok szeretete hozott össze. A 
helyszín zavartalan közlekedése érdekében a somogyi és 
vasasi polgárőrök tagjai elirányították az autósokat a kül-
ső utcába parkolni, hogy a terület biztonságos legyen a 
nézelődőknek, és ne kelljen az autósokra figyelni. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt. Örü-
lünk, hogy ilyen sokan kilátogattak ezen a meleg nyári 
napon. 

Nagyon szépen köszönjük, hogy segítettétek a munkán-
kat, és ezzel egy szuper programot tudtunk biztosítani a 
látogatóknak! A KoBeKo munkatársak, önkéntesek, Csil-
lag Mazsorett Egyesület, Berek Waekboord és Lovarda, 
Meszesi Búzavirág Ének- és Tánckar, vasasi ovisok sárga/
kék csoport és felkészítői, Kovács István, Free Rap, Vadon 
Airsoft, Baranya Megyei Katasztrófavédelem, Mester-Tár 
tagjai, Napüdvözlet Egyesület, Pécs–Ormánsági Preven-
ciós Praxisközösség, Swing Ladies, Mecsek Kutyakiképző 
Iskola, Somogyi-vasasi Polgárőr Egyesület. 

Köszönet nektek. :) 
Csémi Hajnalka 

programszervező
KoBeKo Művelődési Központ

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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Az év ősmaradványa a Komlosaurus carbonis 
– amit Vasason találtak!

A vasasiak bizonyára tudnak róla, hogy a múlt század vé-
gén szenzációs leletet fedeztek fel a külfejtésben, de mi-
vel 2019-ben ezt tüntették ki az „ Év ősmaradványa” cím-
mel, érdemes összefoglalni róla  a fontos tudnivalókat.

A kutatók szerint a Földön az első gerinces négylá-
búak kb. 380 millió évvel ezelőtt jelentek meg. Az első, 
biztosan dinoszauruszoktól származó lábnyomok a kora 
jura időszakból valók (kb. 200 millió évesek) és ezek 
között ott vannak a mecseki Komlosaurus nyomai is! 
Hasonló leletek találhatók még az Egyesült Államok ke-
leti részén lévő Newark-medencében, melyek egy része 
korban teljesen megegyezik a mecseki lábnyomokkal. 
Sőt, nemcsak időben szoros a kapcsolat, a két terület 
akkoriban térben is sokkal közelebb volt egymáshoz, 
mint most! Az Atlanti-óceán még nem volt ekkora, és 
időnként szárazföldi kapcsolat is lehetett Észak-Ameri-
ka és Európa szigetvilága között. A Mecsek vidéke pe-
dig az akkori európai földrész déli peremén délebbre és 
kicsit nyugatabbra feküdt. Az amerikai leleteket már a 
19. században felfedezték, az első hazai dinoszaurusz 
lábnyomokat 1966-ban találta Wein György geológus a 
pécs-vasasi külfejtés területén. A külfejtés kiváló terep az 
őslénytani kutatásokhoz, hiszen itt könnyen hozzáférhe-
tőek több száz méter mélyen található rétegek is. A '80-as 
években Zobák-akna területéről újabb nyomok kerültek 
elő, ezek alapján 1983-ban Kordos László írta le és ne-
vezte el Komlosaurus carbonisnak Komló városa és az itt 
bányászott szén után.

1988-ban szinte egy időben a pécsbányai és a vasasi 
külfejtésekből is sok új és ép nyom került elő, több 10 
négyzetméteres felületen. Az egyetemisták gyakorlata-
ként indult bányabejárás így leletmentéssé, tudományos 
kutatássá alakult. A munkát nehezítette a közel 45 fokos 
dőlésű felület, a vastag fekete  szénpor és a töredezettség. 
De sikerült a 8-10 cm vastag, kb. 50 cm széles kőlapokat 
felszedni, és elszállítani Budapestre, a Természettudo-
mányi Múzeum raktárába. Ezután évekig nem foglal-
kozott velük senki, csak 2004-ben, amikor a múzeum 
új épületbe költözött, kezdték el összerakosgatni a da-
rabkákat, és sikerült két viszonylag nagy nyomokkal teli 
felületet összerakni. A tudósok már egyetlen lábnyom-
ból is sok következtetést le tudnak vonni, de ha egész 
sorozat áll rendelkezésre, akkor még több tulajdonsága 
is kikövetkeztethető az állatnak. Megállapították, hogy a 
Komlosaurus 2-2,5 m hosszú, csak a hátsó lábain járó, 
keskeny medencecsontú, könnyű felépítésű állat volt. 
Mellső végtagjai csökevényesek, vagy legalábbis mé-
retükben jóval kisebbek lehettek, járás közben hosszú, 
izmos farkukkal egyensúlyozhattak. Mindezek alapján 
- bár korábban sokáig növényevőnek tartották – való-
színűsíthetően ragadozó (esetleg dögevő, illetve halevő) 

életmódot folytathatott. Körülbelül 6-14 km/óra sebes-
séggel közlekedhetett vékony, madárszerű lábain.

Amióta a lábnyomokat felfedezték, azóta keresik az eset-
leges csontmaradványokat is a közelükben, de eddig még 
nem sikerült egyet sem találni. Erre az lehet a magyarázat, 
hogy a lábnyomos területek általában nyílt, napsütötte te-
rületek voltak, ahol az esetlegesen elhullott állatok marad-
ványait a ragadozók hamar eltüntették. De a kutatás tovább 
folytatódik, még előkerülhet csontmaradvány is, hiszen a 
külfejtések óriási kráterét kell aprólékosan átvizsgálni. Az 
mindenesetre bizonyos, hogy a mai Mecsek területén kb. 
200 millió évvel ezelőtt korai, két lábon járó dinoszauru-
szok egész tömege  élt,  vándorolt keresztül-kasul.

2006-ban, a pécsi tévétoronyban létesített kiállítás for-
málta a dinót először szoborrá, addig csupán a lábnyo-
mait állították ki a pécsi Janus Pannonius Múzeumban és 
a Komlói Múzeumban. A szobor elsősorban a gyerekek 
számára, a tudományos népszerűsítés jegyében készült, 
Ragács György keramikus alkotása.

Az 1988-ban a Karolina-völgyi külfejtésben felszedett 
kőzetlapok a Magyar Természettudományi Múzeum ál-
landó kiállításában kerültek újbóli összerakásra 2011-
ben, melyet egyúttal egy új  Komlosaurus-szoborral is 
látványosabbá tettek. A szobrot Pecsics Tibor, az ELTE 
biológus hallgatója készítette, messzemenően figyelem-
be véve a paleontológia addigi eredményeit is.

A legújabb Komlosaurus-szobor a dinoszaurusz névadó 
városában, Komlón került elhelyezésre a József Attila Vá-
rosi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben 2017-ben ki-
alakított „A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus” című 
új, állandó természettudományi kiállításban. Készítője 
ugyancsak Pecsics Tibor volt, s az állat megjelenésén már 
az elmúlt évek új paleontológiai ismeretek is tükröződnek.

Mindkét kiállítást érdemes megnézni, aki még többet 
meg szeretne tudni a Komlosaurusról, a Földgömb ma-
gazin májusi számában olvashat róla, melyet a Kossuth 
Művelődési Ház könyvtárában megtalálhat.

Taar Ilona
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója. 

• Baba-mama klub: Minden héten csütörtökön a Kossuth 
Művelődési Házban. A ringató júniusi foglalkozáson szíve-
sen játszott, énekelt együtt a társaság, ezzel elősegítve a kis-
babák zenei képességeinek fejlődését. Ölben ülős játékokat 
játszottunk, döcögtetőket és népi mondókákat. Játékos 
mondókákat: Lóg a lába loga, Borsót főztem, Gyí, paci, 
paripa, Hoc-hoc katona, Töröm töröm a mákot. Ezeket a 
játékokat otthon is tudják a szülők játszani, hamar megta-
nulhatók, és közben fejlesztjük a gyerekeket.

• Következő Ringató foglalkozás július 25-én 9:30-kor a 
Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Berze Darts Klub: Júniusban lezajlott a házi bajnokságunk 
következő alkalma. Ismét egy jó hangulatú versenyen ve-
hettünk részt. Ez alkalommal is Horváth Gábor és Rostás 
péter küzdött meg az első helyért, végül Gábornak sikerült 
megszereznie az első helyért járó kupát. Ezzel már kiala-
kulóban van a bajnokság élmezőnye. Minden szerdán 
edzőnkkel várunk mindenkit 17 órától a Kossuth Művelő-
dési Házban. Klubvezető: Hering Gyula

• Barkácsklub: A Vasasi Idősek Otthonában ebben a hó-
napban virágcserepeket festettünk, lakkoztunk. Egyedi 
darabok születtek, mindenki saját egyéniségére formálta a 
motívumokat. szeretem, ahogy munkálkodnak a „kis höl-

gyek”, ahogy lelkesednek minden hozzájuk vitt ötletért. Jó 
egészséget, hosszú életet kívánok mindnyájuknak. Foglal-
kozásvezető: szűcs Ferencné

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár két hetente 
két alkalommal látogathatók. szerdánként 10 órától a Vasa-
si Öregek Napközije (jelenleg maximális létszámmal), illet-
ve csütörtökönként 17:30–19:00 óráig a somogyi Kossuth 
Művelődési Házban. (Jelenleg is több hely van az érdeklő-
dők számára.) A találkozókon egyéni problémákkal foglal-
kozunk, illetve gyakorlati feladatokat oldunk meg együtt. 
(szövegszerkesztés, képszerkesztési feladatok, e-mail, kö-
zösségi oldalak stb.) Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

• Egészségvédelem – (Fitt anya): A foglalkozáson heten-
te kétszer, hétfőn és csütörtökön 16:30-tól egy órát tor-
názunk, a nagyobb gyerekek egymással játszanak, vagy 
próbálják leutánozni a tornagyakorlatokat. A kisebb gye-
rekeket meg segédeszközként (súlyzóként) használják az 
anyukák. Minden anyukának a szülés után szüksége van 
a teste regenálására. A mi kis közösségünk erre ad lehető-
séget azoknak is, akik nem tudnak fitnesztermekbe eljárni, 
vagy nem tudják kire hagyni a kisgyermeket. Mindenkinek 
csak ajánlani tudom. A nyári szünet alatt szünetel a fog-
lalkozás mindenki sűrű elfog-
laltsága miatt. Hisz úgyis 
eleget mozgunk a 
nyáron a gyerekek 
mellett!

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 Kulturkohó”
júliusi programjai

Darts: Minden szerdán 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub:  Minden csütörtökön a Facebookon egyez-
tetett időpontban (Kossuth).
Ringató: A foglalkozás időpontja július 25-én 9:30-kor. (Kossuth).
Egészségvédelem – „Fitt anya”: Nyári szünet alatt szünetel 
(Kossuth).
Kattanj rá, nagyi! számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17.30 (Kossuth)
Történelemklub: A foglalkozás júliusban szünetel.
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alap-
ján az alábbi elérhetőségeken.

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

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; 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.

lalkozás mindenki sűrű elfog-
laltsága miatt. Hisz úgyis 
eleget mozgunk a 
nyáron a gyerekek 
mellett!

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 

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; személyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-

 e-mail-címen.

SHV_2019-07.indd   4 2019.06.30.   15:39:49



2019. július További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 5

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, nemze-
tiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gyakorlati 
kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz fűződő tu-
dásunk a változó világban folyamatos bővítésre, kiegészítésre 
és megújításra szorul. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása 
elmossa a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés 
során megszerzett ismeretek, képességek, és az iskolai tanu-
lás közben elsajátított tudás között.

Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men-
tálhigiénés 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 komp-
lexitásának megértésére, belső és külső folyamatainak értel-
mezésére, befolyásolására, saját harmóniájának megőrzésére, 
valamint helyreállítására.

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fejlesz-
tő foglalkozás: július 04., 10:30, július 17., 9:30. A változás 
jogát fenntartjuk. Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősíté-
se ölbeli játékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgá-
sos játékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és 
egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a picik 

testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, testrészek 
és oldalúság (jobb-bal oldal) tudatosítása.

A háztartástan foglalkozásunk az EFOp-3.7.3-16 Az egész éle-
ten át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázat keretein 
belül együttműködésben a Baptista szeretetszolgálat Életminő-
ség-fejlesztő szolgáltatások Intézményével, értelmileg akadályo-
zott fiatalok számára tartott elméleti és gyakorlati foglalkozás.

Júniusban foglalkozásaink alkalmával, elsősorban alkalmaz-
kodva a szezonális gyümölcsökhöz, és a melegre való tekintettel 
frissítő gyümölcssalátát, illetve fagylaltkelyhet készítettünk. Min-
denki saját maga készítette el a saját táljában a maga finomságát, 
pucolták és vágták a saját gyümölcseiket. Következő alkalommal 
egy kis csoki-vanília fagyival gazdagítottuk a gyümölcsöket. 

A hónap utolsó alkalmaként ellátogattunk a Kossuth Mű-
velődési Házba, ahol közösen elkészítettük az ebédünknek 
szánt paprikás krumplit. Mindenki kivette a részét az elkészí-
tési folyamatból. Remek hangulatú napot töltöttünk együtt.  
Foglalkozásvezető: Horváth Evelin 
A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a programok 
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 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.

A Vasasi Általános Iskola felsőseinek a Baranya Aranya 
programsorozat keretében 2. alkalommal biztosítottunk ki-
kapcsolódást. A KoBeKo udvarán közös bográcsozást tartot-
tunk, beszélgettünk a fiatalokkal, mely igen jó hangulatúra 
sikeredett. Egy másik nap pedig a Laser Cornerba vittük el 
őket, ahol kedvükre lövöldözhettek, játszhattak egymással. 
A nap végén közösen elfogyasztottunk egy fincsi gyrost.

KoBeKo csapata 

A Vasasi Általános Iskolában a múlt hónapban is, mint min-
dig, érdeklődve vártak a gyerekek. Köszönés után azonnal 
kérdezik: „Mit csinálunk ma?” Általában viszek egy alapöt-
letet, amit ők bátran továbbgondolnak, továbbfejlesztenek. 
szeretek velük dolgozni, mert ebből születnek a remek alko-
tások, amik aztán fejlesztik a gondolkodásukat, kézügyessé-
güket, kreativitásukat, de akár a társas kapcsolataikat is. Így 
készültek üdvözlőlapok, mesefigurák, előre kivágott formák 
fonallal való betekerése. A Csorba Győző Könyvtár rajzpá-
lyázatára is készítettünk egy szép kis 
művet.

Szűcsné Erika 

fonallal való betekerése. A Csorba Győző Könyvtár rajzpá-
lyázatára is készítettünk egy szép kis 

Szűcsné Erika 
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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
– Július 14. Vasárnap 11.00
– Július 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (07. 06.)
Vasárnap (07. 07.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (07. 13.)
Vasárnap (07. 14.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 20.)
Vasárnap (07. 21.)

17.00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 27.)
Vasárnap (07. 28.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Júliusi 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!

Búcsúzunk!
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig 
számíthattunk rátok!

Minden történet véget ér valahol, de az életben 
minden vég valami újnak a kezdete.

Köszönet családomnak!
Leendő és volt kiváló kollégáimnak!
Ahhoz, hogy emlékezzenek ránk, ahhoz, hogy 

valami fontosat hagyjunk magunk után, el kell 
mennünk.

Volt CBA-bolt dolgozói

Önkéntes ácsot 
keresünk

A vasasi Füstölő tetőjavítási 
munkálatainak elvégzésére július–augusztus hónapban né-
hány napra, előzetes egyeztetés alapján. Fizetni sajnos nem 
tudunk, mert csak an yagköltségre nyertünk támogatást, de 
étkezéssel és csekély ajándékkal tudjuk honorálni az elvég-
zett munkát.

További részletek: 
06-30/9970-993 Tóthné Dobos Éva

Kedves Olvasóink!
Sok adomány érkezett már Horváth Dezső síremlékének felújítására, de a gyűjtés tovább folytatódik. A fedlapot az 
eddigi adományokból meg lehet javítani, ha érkezik még felajánlás, a betonkeretet és esetleg a közelben lévő ledőlt 
keresztet is rendbe lehet tenni. Aki úgy gondolja, hogy szeretné tiszteletét, szeretetét így kifejezni Dezső bácsi iránt, 
adományát leadhatja a vasasi Gazdaboltban, minden héten mise után az adott templomban, vagy Gasparits Zol-
tánnénál Vasason a Fenyő u. 18-ban. Minden adományt köszönettel vesznek a felújítást intéző hívek, a munkáról 
folyamatosan beszámolnak.

h I t É L E t
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Sporthír

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.

Mindenkit szeretettel várunk nyáron is a somogyi Kodály Művelődési Házba pingpongozni, edzések minden héten, 
hétfőn, szerdán és pénteken 16–19 közötti időpontban. Fontosnak tartjuk az utánpótlást, ezért kérjük a fiatalokat, 
hogy jöjjenek, próbálják ki ezt a szép sportot. Ütők vannak, teremcipőt mindenki hozzon magával.   Bocz József

Passzold vissza, tesó! – avagy mobiltelefonnal 
a csimpánzokért és a gorillákért 

A Jane Goodall Intézet közös kampányt indított az Afrikáért 
Alapítvány és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar 
háztartásokban használt, de használaton kívülre került mo-
biltelefonokat célozza meg. Ezeket a készülékeket az emberek 
elpakolgatják különböző rejtett zugokba, ahol aztán évekig la-
pulnak, amíg egyszer csak kidobásra kerülnek. Nem is sejtve, 
micsoda kincs rejlik benne. A mobiltelefonok előállításához 
szükséges koltánércet Afrikában veszélyeztetett fajok, pl. goril-
lák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. 
Ezt a folyamatot szeretnénk megfékezni, így most elhatároztuk, 
hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtjük. 
Arra kérünk mindenkit, hogy nézzen körül otthon, vegye elő, 
keressen egy általunk létesített gyűjtőpontot, és dobja be a ki-
helyezett dobozunkba. A zárt dobozokban összegyűlt használt 
telefonokat partnerünk, az Inter-Metal Recycling Kft. fogja új-
rahasznosításra átvenni, ahol egy zárt láncolaton keresztül ke-
rül feldolgozásra, vagyis nem fogja tudni senki eltulajdonítani a 
készülékeket, vagy az abban lévő adatokat megszerezni. 

Miért van szükség a mobilok újrahasznosítására, és mi 
az a „koltán”?

A koltán nevű ércből nyerik a tantál nevű fémet. Ezt kon-
denzátorbevonatok készítésére használják, így megtalálható a 
mobilokban, a laptopokban, Gps-ekben, táblagépekben.

A világ koltánkészletének 80% Afrikában található, ennek 
is nagy része a Kongói Demokratikus Köztársaságban (DRC). 
Ugyanott, ahol a hegyi gorillák, a Grauer gorillák, a bonobók, 

a csimpánzok is élnek. Élőhelyüket drasztikusan megváltoz-
tatja a bányászat. Az erdők területe csökken, a meglévőket 
pedig a kitermeléshez használt utak hálózzák be. 

2018-ban 5 100 000 000 mobil jutott a 7.6 milliárd ember-
re. 1996 óta 6 000 000 ember halt meg a koltánbányászat kö-
vetkeztében. számítások szerint, ha a növekedési tendenciák 
ebben az ütemben folytatódnak, 2025-re a 8.6 milliárdnyi 
emberiségből 5.9 milliárd előfizető lesz. Ebből következően 
2020-ra a koltánkereslet meghaladhatja az 1000 tonnát.

Ha azonban a használt mobiltelefonokban található ásvá-
nyok újrahasznosításra kerülnek, akkor ezen ércek bányásza-
ta csökkenni fog.

Júliustól a vasasi, somogyi és hirdi gyógyszertárban is kint 
vannak a gyűjtődobozok, várjuk a használt, elromlott készülé-
keket!

Körzeti orvosi rendelések:
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
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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

Drahovszky Gábor 
parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.

Elérhetőség: 0630/835-4306

Rókagombás-vargányás lecsó csirkemájjal
Hozzávalók két személyre: 

1 db paprika, 1 db paradicsom,
1/2 fej vöröshagyma, ízlés szerint só,
ízlés szerint őrölt feketebors,
1 db fiatal vargánya, 4-5 db rókagomba,
ízlés szerint őrölt pirospaprika, 1 kk 
pirosarany, 2 ek. zsír, 3 db csirkemáj

Elkészítése kb. 25 perc
Minden hozzávalót ízlés szerint felvá-
gunk.  A hagymát a zsíron megdinsztel-
jük. Hozzáadjuk a paprikát, a lehámozott, 
felkockázott paradicsomot, ízlés szerint 
fűszereket, a  rókagombát,  végül az utol-
só 5 percben a vargányát, a májat és egy 
icipici vizet. Fedő alatt 5 percig még főz-
zük. Ízlés szerint apróra vágott petrezse-
lyemmel megszórjuk. Jó étvágyat!
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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
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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!
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