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Jólétünk erőforrásai az egészségünk, 
családunk és a megélhetést biztosító 
munkánk. Bármelyikük kerül veszély-
be, az válságot okoz, ezért is elemi ér-
dekünk óvni, védeni, megőrizni ezen 
értékeinket amennyire csak lehetséges. 
Tavaly felmérést végeztünk az itt élők 
igényéről az egészség, munka, család 
témakörökben. Ezek figyelembe véte-
lével a Vasasért Egyesület – több helyi 
egyesülettel közösen –pályázatot nyúj-
tott be a családi közösségi kezdemé-
nyezések és programok megerősítése 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2 pályázatára, me-
lyet tavaly év végén elnyert. A párvá-
lasztástól a gyermeknevelés kérdésein 
keresztül a szociális szövetkezetig ter-
jedő témákat felölelő programjaink a 
közeljövőben megkezdődnek. A rész-
vétel mindenki számára ingyenes 
lesz, várjuk jelentkezésüket! Kísérje 
figyelemmel a www.shvonline.hués a 
www.kobeko.hu honlapokat, hogy mim-

nél előbb bekapcsolódhasson az Önt ér-
deklő programok valamelyikébe.

Bővebb információ és jelentkezés: 
337-838, ill., a www.kobeko.hu honla-
pon, vagy Kossuth Művelődési Házban 
személyesen. A nyertes pályázat ke-
retében az alábbi foglalkozásokat ter-
vezzük, előreláthatólag februári kez-
déssel:

Baba-Mama Klub: a klubban kis-
gyermekes szülők osztják meg a saját 
problémáikat, örömeiket, tapasztalata-
ikat, segítve egymást saját élethelyze-
tük kezelésében.

Szülőklub: a szülői szerep nehéz 
„munka”, nagy felelősség. De kitől vár-
hatunk segítséget? Forduljunk minden 
apró gondunkkal szakemberhez? Nem 
feltétlenül ez a jó megoldás.

Férfiak „mentálhigiénés” klubja: a 
férfiak gasztronómiai ismereteinek fej-
lesztése, az egészséges életmód elsajátí-
tása, a minőségi, de egyszerű ételek 

elkészítésének megismerése, a főzési 
technikák és folyamatok megtanulása.

Pletyka (F)észek: a helybeli asszo-
nyok, nők összejöhessenek, megbeszél-
jék egyéni és közösségi problémáikat, 
ezáltal kikapcsolódjanak , kis közössé-
get építsenek. 

Szülésfelkészítés:  a családok felké-
szítése a szülésre, a gyermekáldásra 
csoportos tanácsadás keretében.

Gyermekgondozási csoportos ta-
nácsadás: a kisgyermekek fejlődésének 
követése 0-tól 6 éves korig.

Önismereti és meditációs klub: a 
résztvevők elsősorban tisztázzák ma-
gukban, hogy milyen a személyiségük, 
és mi az, ami ösztönzi őket.

Gyermekgondozásból visszatérő 
szülők számára csoportos tanács-
adás: a csoportos tanácsadás célja a 
munka világába való visszatéréssel járó 
konfliktusok és stressz helyzetek keze-
lésére irányuló képességek fejlesztése.

Munkaerő Piaci csoportmunka: fel-
térképezzük, hogy milyen minták, játsz-
mák és elvárások okoznak bénultságot az 

Éljünk jólétben!

FOGADÓÓRA
Huba Csaba

önkormányzati képviselő
2013. január 21-én (hétfőn)

FOGADÓÓRÁT TART
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(Búzakalász u. 3.), és
Vasason
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a Berze Nagy János
művelődési házban.
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2  2013. januárSok Hírünk Van

egyén fejlődésében, hiszen itt nem csu-
pán a munkanélküliség a kérdés, hanem 
az életmód, életforma is mely ennek kö-
vetkezménye, illetve amelyből adódik.

Önfoglalkoztatással kapcsolatos 
csoportos tanácsadás: átfogó és gya-
korlati ismeretek átadásán túl, sikeres 
személyes életutak bemutatását és a 
helyszínen nyújtott konkrét segítő ta-
nácsadást biztosítunk.

Csoportos és egyéni tanácsadás csa-
ládi vállalkozással kapcsolatban:  „Se-
gítünk magunkon, nem a szájunkat 
tátjuk!”A résztvevők elsajátítsák a kis-
kertben termeszthető alapvető élelmisze-
rek, zöldségfélék előállításának módját.

KAMASZ-Klub: megfelelő helyet 
biztosít a fiataloknak, szabadidejük 
hasznos eltöltésére. E nélkül az utcán, 
bandába verődve céltalanul töltik sza-
badidejüket, esetenként rongálnak, fir-
kálnak, kárt okozva köz és magánépü-
letekben egyaránt.

Családi életre felkészítés: a megvál-
tozott körülményekhez alkalmazkodni 
tudó, lelkileg erős, rugalmas gondolko-
dásra, azonnali cselekvésre, jó problé-
mamegoldásra legyenek alkalmasak a 
fiatalok.

Háztartás-TAN: bemutatjuk azokat 
a nélkülözhetetlen kellékeket, melyek-
re szükségünk lesz a munkák során. 
Megtanuljuk tárolásuk módját, hasz-
nálatukat.

Családi egészségvédelem: az első 
témakör önmagunkkal ismertet meg, a 
második témakör ezekre az ismeretek-
re épít, a harmadik témakör, a nemek 
egészségének megőrzése, a családter-
vezés.

Keresztény értékek felfedezése a 
családi életben: az európai kultúra tra-
dicionális értékeire épülő keresztény 
egyházak iránymutatásai szerint tervez-
zük megvalósítani a keresztény értékek 
a családi életben című foglalkozást. A 
katolikus és a református egyház képvi-
selői kéthetenként váltják egymást.

Társas-lény: átsegíteni az önálló 
identitás keresésével, párkapcsolati 
problémákkal, vagyis a felnőtté válással 
járó életkori krízissel küzdő családalapí-
tás előtt álló fiatalokat nehézségeiken.

Családi összhangzattan: a család 
egészét érintő problémákkal foglalko-

zó csoportos foglalkozás valamennyi 
családtag részvételével a család belső 
értékeinek, lelki erőforrásainak moz-
gósítására törekszik.

Házastársulok Veled: a fiatal felnőtt 
képes a számára megfelelő pár megta-
lálására, vele szoros kapcsolat kialakí-
tására, családalapításra és a gyermekek 
harmonikus felnevelésére.

Mediációs segélyszolgálat: működ-
jünk együtt azokkal, akikkel konfliktu-
sunk támadt, keressünk megoldásokat 
a viták rendezésére, és a múlt sérelmei 
helyett a jövő lehetőségeit vizsgáljuk.

Elég jó szülő-csoportfoglalkozás: a 
szülő - gyermek bizalmi kapcsolat ki-
építésének tudatos elősegítése.

Valamennyi foglalkozás alatt a részt-
vevők kisgyermekei számára ingye-
nes játszóházat és gyermekfelügyele-
tet biztosítunk.

A pályázat során tervezett további, a 
családi közösségek építését szolgáló 
programok, rendezvények: családi 
egészségnap, Márton nap, Adventi, 
húsvéti készülődés, Szent György napi 
családi akadályverseny, családi futó-
verseny és irodalmi est, télbúcsúztató 
családi táncház , családi ügyességi ve-
télkedő, családi túrák.

A KoBeKo Művelődési Központ állan-
dó programjai: szövőszakkör, somogyi 
és vasasi könyvtár, somogyi és vasasi asz-
szonyklub, somogyi nyugdíjas bányász-
klub, Bányász Ping-pong Szakosztály, 
Vasasi Bányászzenekar, Berze N. J. Nép-
dalkar, Somogyi Kulturális Egyesület 
amatőr színjátszó köre, Tea-ház – ezen 
belül 7-próbás ifjúsági klub, Aerobik-tor-
na klub, Jiu Jitsu harcművészeti klub, 
Néprajzi múzeum, Bányászati múzeum, 
Iskola-helytörténeti múzeum. Néprajzi 
bányászati múzeumpedagógiai foglalko-
zás (hon- és népismeret) és állandó 
rendezvényei:Bányásznap, Vashídi főző-
verseny, Szt. György-nap, Szt. Mihály 
nap, Márton-nap, Adventi készülődés – 
Berze-Börze (mindenki karácsonyfája), 
közösségi disznóvágás, nemzeti ünnepe-
inkről megemlékezés, farsang, ifjúsági 
foci-kupa, kihívás-napja, családi egész-
ségnap, gyereknap. A rendezvények és 
programok tartalmazzák a művelődési 

házakban működő, együttműködő civil 
szervezetek programjait is.

Jelentősebb pályázataink, tevékenysé-
geink: 2010.10.01 – 2012.05.31-ig között 
megvalósult 6 tábor, 21 szakkör, 1 klub 
összesen 2763 fő bevonásával. Pályázat 
segítségével és jelentős önkéntes munká-
val, plusz saját forrással megvalósult mű-
velődési házak felújítása (festés, tetőjaví-
tás, komplett konyha felújítás, teljes 
bádogozás, vakolatjavítás, helyenként aj-
tó ablakcsere és homlok zati hőszigetelés, 
kerítésépítés), kemence és a hozzá kap-
csolódó 1500m2-nyi közösségi tér kiala-
kítása.jelenlegegy-egy EU-s (iskolai 
programok, szakkörök, táborok), NEA-s, 
és TEMIE-s (működési) pályázatok elő-
készítésén dolgozunk, 1 elnyert EU-s pá-
lyázat, továbbá 3 beadott érvényes, de 
még nem megítélt EU-s pályázat, ezen 
felül 3 egyéb érvényes pályázat vár ered-
ményre. Mindezeken felül 1-1 nyertes 
NEA-s, TEMIE-s (működési) és DD-
RMK-s (bértámogatás) pályázat van 
megvalósítás alatt.

2013. január 1-től a Kodály Művelő-
dési Ház a somogyi iskolához tartozik, 
mert a feladatokat átvette az állami in-
tézménykezelő. Remélem, ezzel megol-
dódik több eddigi kérdés is, de termé-
szetesen továbbra is nyitottak vagyunk 
az együttműködésre, annál is inkább, 
hisz közösen pályáztunk iskolai prog-
ramokra, szakkörökre. Tovább folytat-
juk a települési újságunk – Sok Hírünk 
Van – kiadását (havonta 8 oldal 2100 
pld) + évvégén színes fali naptár 2100 
pld-ban.

Elnézést kérek a Kedves Olvasótól a 
terjedelmes írásért, de úgy gondolom 
hasznos ilyen mértékben számot adni 
az elmúlt évről. Kívánom, hogy minél 
többen csatlakozzanak hozzánk, ve-
gyék igénybe szolgáltatásainkat, érez-
zék jól magukat, amihez igyekszünk 
megteremteni a feltételeket, de csak 
közösen, Önökkel együtt leszünk sike-
resek! Ezen gondolatok reményében 
kívánok valmennyiünknek sikeres, 
boldog új esztendőt!

Berényi Zoltán
intézményvezető-elnök
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December 16-án éltünk a lehetőséggel, hogy egyesüle-
tünkkel bemutatkozzunk a Széchenyi tér Civil sétányán 

felállított karácsonyi pavilonok egyikében. Az érdeklő-
dőknek kétoldalas szórólapot osztottunk, melyből meg-
ismerhették az egyesületünkben zajló munkát, rendsze-
res programjainkat, közeli és távoli céljainkat. Saját 
készítésű apró ajándékokkal leptük meg és zsíroske-
nyérrel, teával kínáltuk az arra járókat. Egyesületünk és 
segítőink egy kis lelkes és kreatív csapata (Hotzné Zsu-
zsi, Bartókné Anita és gyermekei Klaudia, Evelin és Do-
rina, Maricsné Edit, Zsalakó Anci néni), karácsonyi 
ajándékokat készített (gyertyákat, ajándéktasakokat, aj-
tó-, ablak- és karácsonyfadíszeket), melyekért adomá-
nyokat fogadtunk el. Az adományként befolyt összeget 
egyesületünk 2013. évi programjaira fordítjuk.

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület

Bemutatkozás és adománygyűjtés a Széchenyi téren

Készül a támfal a Kossuth udvarában

A Tegyünk Egymásért Egyesület a Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által kiírt LÉPJ-Légy Pécs jö-
vője című pályázaton 300 000 Ft-ot nyert. Ezt az ösz-
szeget támfalelemek, kerti szerszámok, locsolócső, 
fák és dísznövények vásárlására fordítottuk, melyek a 
Kossuth Művelődési Házat gyarapítják, és annak ud-
varát díszítik.  A pályázatban földmunkára és a föld 
elszállítására is igényeltünk támogatást, ezt a munkát 
azonban Lukács János egyéni vállalkozó a közösség 
javára ingyen elvégezte, az így megmaradt pénzből 
további támfalelemek vásárlása vált lehetővé. Segítsé-
gét ez úton is hálásan köszönjük. A támfalelemek egy 
része november 15-én a helyére került, erről a mun-
káról Berényi Zoltán a Vasasért Egyesület elnöke a 
múlt havi számban részletesen, képekkel is illusztrál-
va beszámolt. A Tegyünk Egymásért Egyesület nevé-
ben köszönöm az említett cikkben felsorolt önkéntes 
segítők munkáját. A maradék támfalelemek elhelye-

zésére tavasszal kerül majd sor. December 31-én el-
ültettük a pályázati pénzből vásárolt fákat, két pla-
tánt, két hársfát és egy vérszilvát, melyek, ha 
megnőnek, árnyékot nyújtanak majd a művelődési 
házban megrendezésre kerülő szabadtéri programok 
alkalmával. A dísznövények is majd tavasszal kerül-
nek a helyükre. Akik a pályázat lebonyolítását mind-
végig segítették: Nyíri László, Krausz József, Maturicz 
József, Kocsis József, Szabó Frigyes, Tölgyes Lajos, ifj.
Kocsis József, Kovács István, Kóta László, Kiss Árpád, 
Zakorné Hegyközi Hajni, Berényi Zoltán, Rab Attila, 
Lukács János, Reisch Dezső és Ruzsicsics Ferenc. Kö-
szönjük önzetlen munkájukat. A pályázat összköltsé-
ge a földmunkával és önkéntes munkával együtt elér-
te a 631 000 Ft-ot.

Kocsisné Nagy Margit 
Tegyünk Egymásért Egyesület
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– Mikor kezdted a dobolást, kikkel 
zenéltél együtt?

– 1975. augusztus 15-én a Kossuth 
Lajos utcai hangszerbolt előtt megállt 
egy barna Polski Fiat. Egy örömteli fia-
talember ugrott ki a kocsiból, és kb. fél 
óra múlva sárga gyöngyházas vadonatúj 
Amati dobfelszereléssel távozott az au-
tó. Ez a fiatalember én voltam. Sosem 
felejtem el azt a napot, és a mai napig 
érzem az új szerelés érdekes illatat. Kik-
kel zenéltem együtt? Egy nap Tóth Józsi 
(Kréta) gyerekkori barátom elvitt ma-
gával a vasasi kultúrházba, ahol az ak-
kori zenekarban próbált. Szerencsémre 
nem jött aznap a zenekar dobosa, de a 
szerelés ott pihent a függöny mögött. 
Óvatosan hátrasurrantam, és remegő 
kezekkel felvettem az árválkodó dobve-
rőket. Egy-két óvatos taktus után rám 
kiabált a gitáros, hozd csak elő azt a sze-
relést. Így kezdődött az, aminek a mai 
napig is rabja vagyok: a DOBOLÁS.

– Van-e valamilyen említésre mél-
tó történeted a „Laser-korszakodból”, 
amit szívesen megosztanál velünk?

– Igen, nagyon sok jó sztorit tudnék 
mesélni, de az egyik legizgalmasabb az 
volt, amikor egy Laser-bálon verekedés 
tört ki. Már nem emlékszem nevekre, 
de a táncoló tömeg kört alakított, és a 
kör közepén két félmeztelenre vetkőzött 
srác vérben forgó szemmel verekedett, 
és hogy még izgalmasabb legyen, vastag, 
úgymond igazi bányászszíjjal estek egy-
másnak. Én sosem voltam egy dalia, így 
csak ültem a dobok mögött, és görcsösen 
szorítottam magam alatt a dobszéket. 
Pár perc kemény bőr a bőrön csattogás 
után szétvált a két legény. Váratlan for-
dulat történt. Az egyik legény kiszemelt 
magának egy üveget, letörte a nyakát 
az asztal szélében, és elindult a színpad 
felé. Meg az is meghűlt bennem, gon-
dolhatjátok, de basszusgitárosunk, Zsa-
lakó Pisti, aki elsőnek állt a színpadon, 
higgadtan, mosollyal az arcán annyira 
a lelkére beszélt az üveges legénynek, 
hogy az megfordult, és hazafelé vette az 
irányt, már ahogy tudta.

– Ki ragasztotta rád a „Stupli” nevet?
– Kedves barátom, Kréta. Bár min-

dig utáltam ezt a nevet, ennyi év után 
csak nevetek rajta.

– Mikor és miért hagytátok el Ma-
gyarországot, mi volt „disszidálásotok” 
története, dióhéjban?

– 1987 áprilisában hagytuk el Ma-
gyarországot. Hogy miért?… A jobb 
élet reményében. Ausztriában töltöt-
tünk nyolc hónapot, nagyon kemény 
volt, mindig azt mondtam, ha ezt ki-
bírjuk, mindent kibírunk az életben. 
Azt hiszem, ez így is van.

– Ausztrália azt adta számodra, 
amit vártál, nem bántad meg, hogy ki-
költöztetek? Jobb ott élni, mint Magyar-
országon?

– Igen, Ausztrália nagyon szép, és 

nagyon szeretek itt élni, itt minden 
van, ami csak létezhet a mi csodálatos 
bolygónkon. Magyarország a szülőha-
zám, ahonnan sosem fogok elszakad-
ni, szívem mélyén most is őrzöm szép 
emlékeimet, és ezt soha, senki el nem 
veheti tőlem.

– Volt-e és van-e honvágyad, nem 
gondoltál arra, hogy visszajöjjetek Ma-
gyarországra?

– Természetesen volt honvágyam, de 
az idő nagy úr, és huszonöt év távlatából 
mondhatom, már nem költöznék visz-
sza. Azt hiszem, az első hazalátogatáso-
mig, ami tizenegy év után volt, sok min-
den megváltozott, de főleg én magam.

– Most is zenélsz? Milyen a zeneka-
rod felállása, milyen számokat játszo-
tok? Énekelsz is?

– Igen, most is zenélek, ha egyszer 
belekóstolsz a zene világába, nem tu-
dod csak úgy lerázni, elfelejteni. Sze-
rencsémre 1988-tól Ausztráliában is 
zenélek, különböző helyekre eljutot-
tam, többek közt Adelaide, Sydney, 
Day-Dream Island, tavaly októberben 
Pápua Új Gineában zenéltem. Sok, na-
gyon ügyes kollégát ismertem meg a 
huszonöt év alatt. Most is fejlesztem 

magam, pár éve konga dobokon zené-
lek, és énekelek. Pillanatnyilag duó fel-
állásban vagyok egy lengyel kollégával. 
Continentál zenét játszunk, egy kicsit 
mindenből. Pár hete egy angol gitáros-
sal is próbálok valami mást, kellemes 
zenét, sok-sok harmóniával.

– Szerinted a ’70-es évek (Laser) ze-
nei hangulatát lehet-e reprodukálni?

– Nem, ami volt, azt nem lehet töb-
bé visszahozni, ez mindenben így van 
sajnos.

  Zenei élet Vasason az 1970-es években

A Laser együttes (2. rész) 
Egy somogyi srác Ausztráliából

A júniusi SHV-ben Bérczes Lászlóval idéztük vissza a Laser együttes ’70-es 
évekbeli emlékeit, most Duga Ferencet (Stuplit) a Laser volt dobosát kérde-
zem – aki jelenleg az ausztráliai Gold-Coastban lakik – a ’70-es évekbeli és 
a jelenlegi életéről.
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– Kik laknak még Brisbane-ben a 
vasasiak és somogyiak közül? Szoktatok 
találkozni?

– Sokan laknak Brisbane-ben vasasi-
ak, pécsiek, néha összefutunk partikon, 
de 2005-ben leköltöztem a Gold-Coast-
ra, ami száz kilométerre van Brisbane-
től délre, így már nem tudunk annyit 
együtt lenni.

– Sportolsz?
– Nem sportolok, ha időm engedi, ki-

megyek horgászni vagy vadászni, ez elég 
sport nekem, hogy mozogjak eleget.

– Mit üzensz a régi Laser-rajongók-
nak, ismerősöknek?

– Mit üzenek? Élvezzék életük min-
den egyes percét, szeressék és becsüljék 
egymást minden körülmények között.

– Ausztrál szemmel milyennek látod 
a magyarokat és a magyar helyzetet?

– Erre nehéz válaszolnom, mert nem 
vagyok benne. Úgy érzem, keményen 
küzdenek ők is, mint mindenki más, saj-
nos a mai világban már egyre nehezebb, 
és a fiatal generációnak a mai problé-
mákkal kell megküzdeniük.

– Hogy telik egy átlagos napod?
– Reggel korán kelek, dolgozom, 

hazamegyek, család, zene, computer, 
tévé, hétvégeken zenélek. Feleségem-
mel, Valcsival, és kutyusommal, Léná-
val, lemegyünk a tengerpartra, amikor 
tehetjük, szeretem a jó kikapcsolódást. 
Nézni a csillogó vizet, hallgatni a ten-
ger morajlását.

– Úgy tudom, most egyszerűbb ki-

költözni Ausztráliába a magyaroknak. 
Erről mondanál valamit?

– Talán könnyebb, de csak akkor, ha 
van sok-sok pénzed. Beszélgettem új ki-
települt magyarokkal… nem túl rózsás 
a helyzet. Nagyon fontos a nyelvtudás, 
az én időmben nem egészen így volt. Így 
élünk mi itt, Ausztráliában. Szeretettel 
üdvözlöm a régi ismerőseimet, baráta-
imat Magyarországon.

Duga Ferenc
A riportot Bocz József készítette

Vasason és Somogyban több olyan épület van, amely 
alkalmas nagyobb rendezvények szervezésére. Sajnos 
ez Hirdről nem mondható el, csak a Harangláb utcai kis 
épület alkalmas zártkörű rendezvények megtartására. 
Tudom, régi vágyuk a hirdi lakosoknak, hogy végre 
rendelkezzenek egy olyan helyiséggel, épülettel, 
amelyben lehetőségük lenne bálok, lakodalmak és 
egyéb közösségi rendezvények megtartására. Erre 
minden bizonnyal a kenderfonó gyár utcafronti épülete 
lenne a legalkalmasabb. Megszerzése érdekében néhány 
évvel ez előtt felvettem a kapcsolatot a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat igazgatónőjével, de sajnos nem volt 
lehetőségem akkor előrébb jutni az ügyben.  

Néhány éve viszont megvette a gyárat egy hirdi 
illetőségű cég, az RFC Promotion Kft . 

Nagy örömömre szolgált, hogy a cég elkötelezett 
ügyvezető tulajdonosa, Petrovics Gábor megkeresett. 
Elmondta, hogy a valamikori ebédlő-iroda épületet 
a hirdi közösség részére felajánlaná használatra, 

szeretné ha valamilyen formában az épület felújításra 
kerülne. Cége jelentős adókat fi zet a városnak, és 
kérte, hogy az önkormányzat valamilyen formában 
támogassa a közösséget segítő elképzeléseit.  Komoly 
szándékát és elkötelezettségét azzal is bizonyította, 
hogy az együttműködés megteremtéséhez, a épület 
felújítására és a későbbi üzemeltetésére létrehozott egy 
céget Hirdi Faluház Nonprofi t Kft . néven. A 2012-es 
év végén két ízben is tárgyalást folytattunk Páva Zsolt 
polgármester úrral és ígéretet kaptunk arra, hogy a 
város megvizsgálja és kidolgozza az együttműködés 
formáját. Ezzel a feladattal a polgármesteri kabinet 
vezetőjét fogja megbízni. 

Jelenleg itt tartunk, és remélem, hogy a későbbiek 
során további fejleményekről  is tudok majd 
beszámolni.

Huba Csaba

Új év- új hírek a kendergyári épületről

SHV_2013-01.indd   5SHV_2013-01.indd   5 2013.01.06.   17:03:492013.01.06.   17:03:49



6  2013. januárSok Hírünk Van

Bizony nem is oly rég, 2012. májusá-
ban, amikor megalakult az egészség-
megőrző egyesületünk, sokan fan-
tazmagóriának tartották, hogy a 
vasasi volt gyógyszertár elhagyott, 
kifosztott épülete rendezett  otthona 
lesz egy bizakodó kis közösségnek. 
Olyan közösségnek, mely mögött 
nincsenek tehetős támogatók, poli-
tikai akarat, csak hit és szándék arra, 
hogy jobbá, szebbé váljon körülöt-
tünk a világ és mi magunk is. Most, 
hogy visszatekintünk az elmúlt 2 év-
re elmondhatjuk, hogy a hit csodák-
ra képes és teremtő ereje van. 

Lássuk, mi valósult meg eddig az 
álmainkból! Az épület belülről telje-
sen megújult. Az alsó részben egy 
tágas közösségi tér került kialakítás-
ra, ahol már nagyszabású nyitó ren-
dezvény megtartására is sor került 
szeptemberben. Ugyanitt lehetőség 
van mozgásformák gyakorlására 
(bár a téli hónapokban a fűtés  
egyenlőre még nehézségekbe ütkö-
zik). A pályázati forrásból minden 
igényt kielégítő, szépen felújított fel-

ső épületrészben kisgyermekes in-
tézmény kezdheti meg a működését 
februártól bölcsőde jellegű családias 
szolgáltatással. Az udvar, a kert is 
egyre szépül, alakul. Zöldségeskert, 
virágoskert, komposztos került ki-
alakításra. A LÉPJ-Légy Pécs Jövője 
pályázat kapcsán permakultúrás 
(önfenntartó öko) kert kialakítását 
vállaltuk, melynek keretében ősho-
nos, ellenálló gyümölcsös ültetése, 
bozótkomposztos zölségeskert és 
fűszerspirál kialakítása mellett házi-
szárnyasok is élővé teszik majd az 
udvart. Ősszel lekvárt, ívólét, gyógy-
teákat és aszalványokat készítettünk. 
A munkálatokba jórészt olyan ön-
kénteseket vontunk be, akiknek az 
értelmes és hasznos elfoglaltság egy-
ben a szociális ellátások továbbfo-
lyósítását is biztosította. Sok-sok ál-
munk van még a jövőt illetően is és 
várunk mindenkit közénk, aki szí-
vesengondolkodik és cselekszik is 
velünk azért, hogy rendezettebb, 
szebb világban élhessünk egészsége-
sen és harmonikusan

Egyesületünk által nyújtott prog-
ramok és szolgáltatások jelenleg a 
következők, melyekre szeretettel 
várunk mindenkit:

Havi rendszerességű túráink 
(melyeket kellemes erdei sétáknak 
is hívhatunk) szakavatott vetetővel, 
6-12 km-es távokon. Érdeklődni: 
06/30/603-6507 telefonon 

 Jóga foglalkozásokat keddi és 
pénteki napokon este fél hattól a 
kösségi házban (Bethlen G. u. 8.) 
tartunk. Érdeklődni: 06/30/603-
6507 telefonon (tavasztól légzés és 
tartásjavító torna is indul!)

A családi napközi februártól 
várja a kicsiket ingyenes szolgálta-
tással (az étkezést kivéve) szép kör-
nyezetben rengeteg új játékkal, 
hangulatos  berendezéssel. Érdek-
lődni: 06/30/512-8820 telefonon.

Várjuk a tavaszi munkák kez-
detétől az önkénteseket is a ker-
tünkbe és a ház körüli teendőkre. 
(Érdeklődni: 06/20/3909-754 és a 
06/30/603-6507 telefonon

Napüdvözlet Egészségmegőrző 
és Életmód Egyesület Pécs-Vasas, 
Bethlen G. u. 8. (Szőts Rózsa elnök)

Mi újság a házunk táján?!

December 15-én a Plébániaudvarban lévő Karitas-
házban 100 db élelmiszercsomag kiosztására került 
sor. A csomagok készítéséhez az anyagi forrást  a Vasa-
sért Egyesület pénzbeli hozzájárulása, és a Karitas cso-
port által szervezett ruhabörzék során összegyűlt ado-
mány képezte. Az élelmiszerek beszerzését és a 
csomagok elkészítését barátaink, munkatársaink, hoz-
zátartozóink végezték. Köszönjük önzetlen és áldoza-

tos munkájukat, valamint a magánszemélyek adomá-
nyát, mellyel hozzájárultak a rászoruló emberek 
megsegítéséhez. Reméljük,  amennyire szerény lehető-
ségeink engedték, szebbé tettük a nehezebb sorban élő 
embertársaink Karácsonyát. Külön köszönjük a fiatal 
polgárőrök segítségét, és példaértékű hozzáállásukat.

Áldott, békés, boldog új évet kíván a Vasasi egyház-
község Karitas csoportja !

Karácsonyi adományosztás Vasason

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI 
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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Nagy sikerrel debütált december 15-
én hagyományteremtő rendezvé-

nyünk. A Vasasi Bányászzenekar 
remek hangulatú ünnepi műsort 
adott, és a Berze-Börzén óriási ér-
deklődés mellett sokan cseréltek il-
letve jutottak hozzá jó állapotú já-
tékhoz, ruházati cikkekhez. Ezen a 
napon ráadásképpen reggel 8 órától 
a Kossuthban nyolc ember – akik 
egy pécsi nagy cég dolgozói voltak 
– egy vállalati önkéntes program ke-
retében az előteret és a konyhát fes-
tették ki. Ezen felül 20-20 somogyi 
és vasasi iskolás gyereknek hoztak 
karácsonyi ajándékcsomagot. Sajnos 
nem tudtak délután 3-ra átjönni a 
Berzébe, de a börzére felajánlottak 
ők is rengeteg kiváló, újszerű állapo-
tú játékot, ruhákat, könyveket – kö-
szönet érte. Itt a köszönetnél tartva 
külön köszönet a helyi iskoláknak, 
óvodáknak, civil szervezeteknek a 
díszek elkészítéséért, de nagy öröm 

volt látni, hogy számos helyi lakos is 
feltette a fára díszeit, és volt , aki egy 
fényfüzért hozott ajándékba. Kö-
szönjük a rendezvény előkészítés-
ében fáradozók segítségét: a Kóta 
családnak a felajánlott fát, és annak 
felállításában a segítséget, amit Lu-
kács János segítsége nélkül nehezen 
tudtunk volna megcsinálni. A Ru-
zsicsics családnak a gulyás elkészíté-
séért, Szigetvári Péteréknek a börze 
levezényléséért. Végül, de nem utol-
só sorban köszönöm a művelődési 
ház dolgozóinak, önkénteseinek, a 
Tea-ház klubtagjainak, a kitartó 
munkáját, akik szinte mindenhol se-
rényen tevékenykedve adtak fiata-
los, vidám lendületet.

 Berényi Zoltán
intézményvezető-elnök

Mindenki Karácsonyfája – Berze-Börze

Sűrű volt a programja a Napsuga-
ras Ősz Asszonyklub tagjainak de-
cemberben.

Az énekkar már november ele-
jén elkezdte a karácsonyi műsorok 
összeállítását és a próbákat.

December 9-én a Hirdi Refor-
mátus imaházban volt Adventi 
hangverseny, melyen a Hirdi óvo-
dások, iskolások és énekkarunk is 
műsort adott.

December 14-én az „Idősek Ka-
rácsonya” került megrendezésre, 
amely a Településrészi Önkormány-
zat anyagi támogatásával, valamint 
egyesületünk rendezésében való-
sult meg. Településünkön minden 
70 évet betöltött lakos névre szóló 
meghívót kap. 

Egyesületünk immár tízedik éve 
felvállalja az ajándékok megvásárlá-
sát, a megvendégeléshez a kalácsok, 

üdítők stb. beszerzését, majd tála-
lását a vendéglátás lebonyolítását, a 
vendégekhez sok-sok kedves mo-
solygós szeretetteljes beszélgetést. 

Zsúfolásig megtelt a faluház. 
Huba Csaba Önkormányzati kép-
viselőnk bevezető szavai után a 
Hirdi óvódások és kórusunk ka-
rácsonyi műsora következett. A 
meghívottak közül immár sokadik 
alkalommal Jambrik Rózsi néni 
mondott el egy gyönyörű Várnai 
Zseni verset, majd Kungl Jánosné 
mondta el gondolatait a szeretetről, 
megértésről és az egybetartozásról.

Ezután egy vidámabb az Asz-
szonyklubunk által összeállított 
visszaemlékezés / 

Fiatalkorunktól-napjainkig / ke-
rült bemutatásra, melyben népda-
lok, magyar nóták és régi slágerek 
szerepeltek Vörös Zoltán harmoni-

ka kíséretével. Az éneklésbe a ven-
dégek is bekapcsolódtak.

Úgy érezzük sikerült jó érzéseket 
és 2-3 gondtalan órát ajándékozni a 
megjelenteknek.

December 16. Adventi hangver-
senyen a Katolikus Templomban. 
Itt még annyival bővült a műsor, 
hogy a végén orgona kísérettel 
közösen énekeltük el a világ le-
gismertebb karácsonyi énekét a 
Csendes éj-t.

Úgy érzem az idei évben is jó pél-
dát mutattunk abból, hogy a közös-
ségtől nem csak kérni és elvárni, de 
a közösségért tenni és adni is kell!

Kívánok minden kedves olvasónak:
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

A Napsugaras Ősz
Asszonyklub nevében

Békefi  Ernőné  

„Kicsik vagyunk mi a földön s gyenge emberek
  Fogja össze szívünk-lelkünk örök szeretet!”

Nem csak „várakoztunk” tettünk is
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Köszönet
Szeretném megköszönni a 
Baptista gyülekezetnek, hogy 
számomra egy automata mo-
sógépet adományozott. Nagy 
szükségem volt egy mosó-
gépre, mivel a régi tönkre 
ment, betegségem és anyagi 
helyzetem nem tette lehető-
vé, hogy másikat vásároljak, 
ezért mégegyszer szeretnék 
köszönetet mondani, önzet-
len és gyors segítségükért.

Andrea

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
szeretett gyermekünk, Rózsa Bakacsi Ger-
gő emlékére állított tábláért: Orsósné Bartó 
Csillának, Gyúróné Kulcsár Emmának, Lo-
bodáné Somlai Erikának, Kálmánné Kelemen 
Csillának, Fazekas Imrénének, Fazekasné Le-
idecker Barbarának, Hollósiné Roubál Rená-
tának, Dallosné Szalma Andreának, és Barbul 
Erzsébetnek. Szeretnénk köszönetet mondani 
a pénzbeli adományokért is a Somogyi Lovas 
Betyárok egyesületének, a Hauni Hungária 
kft  vezetőségének és dolgozóinak, a vasasi ál-

talános iskola tanárainak, a diákok szüleinek, és minden embernek, aki ado-
mányával segíteni próbált. Az összegyűlt pénzt szeretett gyermekünk, Gergő 
sírjának megcsináltatására költöttük. 

Köszönettel: a gyászoló család

A Vasasi Iskola hírei
December hónapunk a karácsonyra való készülődés 
jegyében telt.

Az iskola karácsonyfáját Bandicz Tibor és neje aján-
lotta fel. Nagyon szépen köszönjük kedvességüket!

December 8-án, szombaton a Szent Borbála-napi 
ünnepségen – az időjárással is dacolva –, Menyhárt 
Kinga, Messzinger Mariann és Dézma Balázs adott 
elő egy szép ünnepi műsort a „D” utcai Kultúrházban. 
Felkészítő tanáruk Majoros Istvánné Gizi néni volt.

Decemberben a „D” utcai kultúrházban a 
Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet bábelőadá-
sát tekintették meg az alsó tagozatosok az ovisok-
kal együtt. A jó hangulatú műsoron valameny-
nyi kisgyerek remekül szórakozott. Köszönjük 
a bábosoknak és Tóth Zoltán lelkipásztor úr-
nak, hogy ekkora örömöt szereztek számunkra.

December 15-én karácsonyi játszóházzal hangolód-
tunk a karácsonyra. Lehetősége nyílt mindenkinek 
– kicsinek és nagynak –, hogy elkészítse karácsonyi 
ajándékait szeretteinek. Közben lazításként szóra-
koztató, játékos sportvetélkedőkön is részt vehettek 
a gyerekek. S ha mindez nem lett volna elég, versel-
hettek is.

December 21-én tartottuk hagyományos karácso-
nyi műsorunkat. A színes és változatos, közel két órás 
műsorfolyamra méltán lehet büszke valamennyi sze-
replő és pedagógus, szülő és nagyszülő, barát és isme-
rős, szóval mindenki, aki részt vett, vagy látta. A mo-
solygós, boldog arcok mindent elárultak! (Érdemes 
ezeket a fényképeket a Facebookon megkeresni!)

Az iskola dolgozói boldog új esztendőt kívánnak 
minden kedves olvasónak!

Pécsi Tornagála
Újabb remek eredményt értek el Somogyi Attila bá-
csi tanítványai a Budai-Városkapu Iskolában decem-
ber 8-án szombaton megrendezett Pécsi Tornagálán.
Ezüstérmet nyert az I-II. korcsoportos csapat Pohl 
Dominik, Hollósi Barnabás, Ábel Donát, Zsag-
ár Patrik, Bálint Gergő, Felhoff er Rajmund, Benkő 
Sándor, Pápai Ferenc, Pohl Tamás összeállításban.
Egyéni eredmények: arany érmes:  Ábel Donát I. kor-
csoport ezüstérmes: Bálint Gergő I. korcsoport 4. he-
lyezett: Pohl Dominik I. korcsoport 4. helyezett: Pohl 
Tamás II. korcsoport 6. helyezett: Hollósi Barnabás I. 
korcsoport Gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk! To-
vábbi szép sikereket kívánunk!
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KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 Ft; Vastag: 800 Ft. 
Az ár a felhasznált lapokat, a spirált és az elő,- hátlapot is tartalmazza. 
Laminálás: A/4 = 100 Ft, A/5 = 50 Ft, A/7 = 20 Ft. 
Nyomtatás: Oldalanként – Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft; A/4 kép = 30 Ft; A/3 = 20 Ft; 
Oldalanként – Színes: Rövid határidőn belül, előre bejelentés alapján! A/4 = 30 Ft. 
Fénymásolás: Oldalanként: A/4 = 10 Ft; A/4 lap = 15 Ft; A/3 = 20 Ft; A/3 lap = 25 Ft. 
Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal; A/3 = 25 Ft/ oldal. 
Fax fogadása és küldése: Belföld: 100 Ft/ oldal; Külföld: 300 Ft/ oldal. 
Igazolványkép készítés /digitális önéletrajzhoz,vagy pendrive-os elvitelre, 
e-mailes átküldésre/: 250 Ft; Kép utánszerkesztése + 50 Ft. 
Internet használat: Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes! =150 Ft/óra. 
Géphasználat, dokumentumok szerkesztése: = 100 Ft/óra. 
Iskolai jegyzetek digitalizálása: begépelése 12-es betűméretben – 50 Ft/ oldal. 
CD- írás, másolás: – Hozott cd-re = 200 Ft; – Cd – vel = 400 Ft.
KARRIER: Önéletrajz írás és tanácsadás,  Motivációs levél írás és tanácsadás = 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 11:00-19:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/ 337-838

Nagyon köszönjük a kedvességét, 
hogy időről-időre megszabadítja 
szeretteink sírját, pénztárcánkat és 
gyermekeink/unokáink lelki vilá-
gát azzal, hogy rendszeresen elviszi 
a sírról az általunk vett és szívvel- 
lélekkel készített kis ajándékokat. 
Nem értjük mi okból, mi célból. 
Talán bosszúból? Talán, mert szük-
sége van némi jövedelemre a meg-
élhetéshez? Nálunk most jött el az 

a pont, amikor úgy érezzük, hogy 
már nincs tovább!! VÉGE!! Szeret-
nénk nemcsak otthon emlékezni 
szeretteinkre, hanem itt kint a te-
metőben is, azáltal, hogy a sírt fel-
díszítjük, virágot, mécsest, apró kis 
meglepetéseket helyezünk rá. De 
így nem lehet, ha valaki mindig el-
viszi a számunkra fontos kis apró-
ságokat és a csupasz sírral szembe-
sülünk következő látogatásunkkor. 

Mi lesz akkor a sírokon, ha majd 
mindenki otthon fog emlékezni? 
Csupasz, komor sírok, se gyertya, 
se fény, csak sötétség…. Ezért kér-
jük, hogy ami kikerül, maradjon is 
ott! Ne háborgassa családunk lelki-
világát! Előbb-utóbb találkozunk 
Tisztelt Sírlátogató! Mert addig jár 
Kedves a temetőbe, amíg TUD!

Köszönettel:
Szeremlei család

A helyi polgárőrség 
járőrei december 
hónapban 226 órát 

töltöttek a településen szolgálatban.
Az év végi rendezvényeken is 

megfelelő létszámmal részt vet-

tünk. Sokan elismerik a munkán-
kat, de csak akkor lesz rend és biz-
tonság, ha önök is figyelnek 
magukra és egymásra, a szomszé-
dokra. 2013-ban is tegyünk közö-
sen a településért. Nagyon köszön-

jük azoknak,  akik még anyagiakkal 
is segítik munkánkat, fenntartá-
sunkat. 

Ezúton kívánunk Sikerekben, 
Eredményekben Gazdag Boldog Új 
Évet Mindenkinek.

Vezetőség 

Vasasi Polgárőrség 

Tisztelt Sírlátogatónk!

Idén is lesz Wass Albert maratoni felolvasás 2013. feb-
ruár 15-én, pénteken este 6 órától másnap este 7 óráig. 
2012-ben 44 település több ezer magyarja adott aján-
dékot egymásnak az erdélyi író és más szellemóriása-
ink műveinek felolvasásával. Várjuk azok jelentkezé-
sét, akik szeretik és ismerik Wass Albert műveit és 
kedvenc olvasmányaikat szívesen megosztanák má-

sokkal, valamint azok jelentkezését is, akik még nem 
ismerik, de szívesen meghallgatják mások felolvasását.  
Visszavárjuk a tavalyi résztvevőket is. Jelentkezni a 
Kossuth Művelődési Házban lehet telefonon (337-
838), vagy személyesen, továbbá a 20/5457133, vagy a 
30/6036507-es telefonszámokon. 

Kocsisné Nagy Margit

Wass Albert maratoni felolvasás

SHV_2013-01.indd   9SHV_2013-01.indd   9 2013.01.06.   17:03:512013.01.06.   17:03:51



10  2013. januárSok Hírünk Van

januári miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
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 Istentisztelet
Református templom, Hird: minden vasárnap, 10 órakor, 
a hónap 1. és 3. vasárnapján ugyanakkor gyermek-
foglakozás is.

Evangélikus Istentisztelet
Evangélikus templom, Vasas: jan 13 és 17-én lesz is-
tentisztelet 11 órától

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (01. 06.) 11.00 
mise

9.45
mise

8.30
mise

Vasárnap (01.13.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (01.20.) 11.00
mise

9.45
mise

8.30
mise

Vasárnap (01.27.) 11.00
liturgia

9.45
liturgia

8.30
liturgia

Vasárnap (02.03.) 11.00
mise

9.45
mise

8.30
mise

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat 
a Szendrey Júlia utca felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033
H., Sz. P.: 13.00-17.00; 
K., Cs.: 8.00-12.00

DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268
H., Sz., P.: 08:00-12:00; 
K., Cs.: 13:00-17:00
DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708
H., Sz., P.: 8.00-12.00, 
K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvos: 
Vasas: 337-754; Hird: 337-901
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.
 I. sz. Gyermek körzet: Dr. Támuly Éva: 
II. sz. Gyermek körzet: Dr. Papp Eszter

POLGÁRŐRSÉG: 0-24-ig, 
30/641-27-50

Képrejtvény
E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a fotó? A megfejtéseket a szer-
kesz tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelődési Ház, Somogy, 
Búzakalász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes meg-
fejtők között meglepetés ajándékot sorsolunk ki.

A múlt havi rejtvény megfejtése: A vasasi kiserdőben lévő Bányászem-
lékmű. A szerencsés nyertesek: Patyi József és Madarász Dezső, somogyi 
lakosok. A nyereményt átvehetik a vasasi, vagy somogyi gyógyszertárban.

Egyszerű ősi recept egy félévszázados könyvből

ARANYGALUSKA
1dl langyos tejben 4 dkg cukrot és 2 dkg élesztőt el-
keverünk, és kovászt készítünk (felfuttatjuk). 50 dkg 
liszttet egy mély tálban a maradék tejjel, kovásszal 
és egy mokkás kanál sóval kb. 25-30 percig dagaszt-
juk. A vége felé, 5 dkg olvasztott vajjal átdolgozzuk. 
Egyenletes meleg helyen 1 óra hosszat kelesztjük, 

amíg háromszorosára kel. Olvasztott vajba mártott 
evőkanállal, az előzőleg vajjal kikent kuglóf, vagy őz-
gerinc formájú sütőedény aljára a tésztából egy sort 
szaggatunk. Ezután jól meghintjük darált, cukros dió-
val, majd újból egy sort szaggatunk rá, és újból bőven 
meghintjük cukros dióval, amíg a tészta el nem fogy. 
Újból jól megkelesztjük, majd lassú tűznél megsütjük. 
Kiborítva vaníliás cukorral megszórjuk, majd mele-
gen tálaljuk. Nem vágjuk, hanem tépjük. Vaníliamár-
tást adunk hozzá.
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Asztalitenisz hírek
Kozármisleny kupa

2012. december 28-án rendezték meg a kozármislenyi 
tornateremben a „Kozármisleny-asztalitenisz kupát”,  
négy csapat szereplésével, melyre a Vasasi-bányász asz-
talitenisz csapatát is meghívták (Bocz József, Mátyus 
Árpád, Papp György, Papp Károly). Egyéni eredmé-
nyek: 1. Gyimesi Gergő (Kozármisleny), 2. Bocz József 
(Vasas), 3. Papp Károly (Vasas). Páros eredmények: 1. 
Gyimesi Gergő–Cserfai Tibor (Kozár misleny), 2. 
Bocz–Papp (Vasas) 3. Kovács-Shiffler (Kozár misleny).

u

A segédmunkás és a kavics
Az alábbi történet sok éven keresztül terjedt a bányá-
szok körében, hogy pontosan kivel történt, mikor és 
melyik üzemben, azt nem tudom, de minden bizony-
nyal igaz lehetett, mert nagyon sok bányász ismerte és 
terjesztette ezt a vicces történetet.

Aki bányánál dolgozott, akár a napon, akár a föld 
alatt, annak el kellett végeznie alkalmanként egy min-
denre kiterjedő egy-, vagy háromnapos biztonságtech-
nikai tanfolyamot, amiből a végén vizsgázni is kellett. 
Történetünk főhőse is egy ilyen tanfolyam résztvevője 
volt, ő segédmunkásnak jelentkezett a kőművesek mel-
lé. Egy biztos, nagyon komolyan vette az előadásokat, 
még jegyzeteket is készített. Egyik kedvenc tantárgya a 
villamossági érintésvédelem volt, bár nem konyított a 
villanyszereléshez, de nagyon figyelt az oktató minden 
szavára, és azokat meg is jegyezte. Ez esetben a téma az 
áramütött ember kiszabadítása az áramkörből volt.

Az oktató elmondta, hogy az áramütött személy 
izomgörcs ( rángatózás) miatt nem képes kiszabadulni 
az áramkörből, ezért azt valakinek a lehető leggyorsab-
ban ki kell onnét szabadítania, de úgy, hogy a segély-
nyújtó saját testi épségét ne veszélyeztesse! A legegysze-
rűbb mód, ha lekapcsoljuk az áramkör főkapcsolóját, ha 
ezt nem tudjuk megtenni, akkor valamilyen szigetelő 
anyaggal kell eltávolítani az áramkörből (pl.: lapátnyél, 
száraz fa, többrétegű ruha, műanyag anyagok, papír, 
stb., lényeg, hogy az ne vezesse az áramot). A vizsga si-
került és barátunkat felvették a Mecseki Szénbánya épí-
tési üzemébe. 

Történt egy alkalommal, hogy munkásunk betono-
zásnál segédkezett a bánya udvarán. Éppen talicskázta 
a sódert, amikor észrevette, hogy a kőműves brigádve-

zető nagy bajban van. Kezével fogja a betonkeverő ki-
öntő vaskerekét vöröslik a feje, és láthatóan izomgör-
csök gyötrik, ugyanis az egyik lába a földön van a másik 
lábával pedig veszettül rángatózik. Azonnal tudta, hogy 
ez az áramütés tipikus esete, és késlekedés nélkül el kell 
távolítani az áramkörből, mielőtt még nem késő. 

Tudta, hogy ki kell húzni a konnektorból a betonke-
verőt, de azt nem találta –, így felvette a közelben he-
verő lapátot, mint az életmentés egyetlen és utolsó esé-
lyét. És bumm, lesújtott a mit sem sejtő brigadérosra, 
természetesen a legnagyobb jóakarattal, és így sikerült 
őt eltávolítani az „áram forrásától”. Szegény úgy elte-
rült, mint egy béka, és úgy nyüszített, mint egy kisku-
tya, de él és ez a fontos –, gondolta hősünk elégedetten.

– A vállam! – üvöltötte a brigadéros, eltörted te fél-
eszű, mi ütött beléd, megbolondultál?

– Mér, hát nem az áram rázta?
– Nem, te tökkelütött. Belement a szandálomba egy 

kavics és azt próbáltam kirázni.
A brigádvezető vállkulcs-csontja eltörött a rámért 

lapátütéstől vagyis az „áramkörből való kiszabadulás-
tól”, hősünket pedig áthelyezték egy másik munka-
helyre, de egy életre megtanulta, hogy amit lát az nem 
mindig az, aminek látszik.

Bocz József

Bányabeli vidám történetek

S P O R T H Í R E K
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

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: havonta, 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 

Murányi Éva  +36/30/595-62-47

 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

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.

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 
cseréje konyhában, WC-

ben, fürdőszobában, vízve-
zeték csere épületen belül, 
épületen  kívül, szennyvíz-
csatorna, csapadékcsator-

na fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
Műszak i  v i zsga

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1500 Ft/kg, hárs: 1500 Ft/kg,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1200 

Ft/kg Schweitzer Antal,
Vasas, Berkenyés u. 32.

/focipálya felé/ 
06-72-337-034 , 06-30-9392-842
Elcserélném, Budai-Vámnál lévő
1,5 szobás, alacsony rezsiköltségű

8. emeleti lakásomat,
Vasasi, családi házra.

30/266-6653

Vasas- Somogy, Hírdiek figyelem!
A Globusbau – Pécsiglas 

kiterjeszti  az üvegező szolgáltatását
a pécsi keleti városrészre! 

Ingyenes felméréssel vállalunk.
Üveges szolgáltatásokat,

szobafestést, mázolást, kerítés
és házfestést, hőszigetelést. 30 éve 
készítünk ajtóvédő előtetőket, fe-
lülvilágítókat, szélfogókat, terasz-
fedéseket, polikarbonát és plexi 
szerkezeteket. Vállaljuk, üveg és 
fémkorlátok készítését, újra üve-
gezését, javítását, kosarasgéppel, 
ház mellett lévő veszélyes, nem 

dönthető fák favágását fentről da-
rabolással, és lakás zavarok elhárí-

tását, javításokat, karbantartást.

Pécs Zsolnay u. 25.
Tel.: 72 33 33 66 napközben, vagy

20 957-7166  weblap: www.pecsiglas.hu

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033
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