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Csak úgy…. – egy szóra! (A Dunai árvízről)
A minap jártomban – keltemben a fülemet megütötte 
egy kisebb társaság beszélgetése, melyben az árvíz volt 
a téma, a Dunán lefolyó árvízzel kapcsolatos munkála-
tok, a híradások a helyszínről a TV-ben óránként, meg 
aztán, amit meséltek mások. Tehát száll a hír, és min-
denki másképp meséli. Sajnos van, aki fellengzősen 
odavetette , hogy csak cirkusz az egész, a híradó csak 
felveri a port. Meg csak üzlet az egész valakinek stb.

Lehet, hogy valakinek ez nagy üzlet. Lehet, hogy 
azok nincsenek is a helyszínen. Lehet, hogy röhögnek 
rajtunk. Az is biztos, hogy nekünk is sokba kerül civi-
leknek, mert az anyagi kár nagyon nagy és az az állam-
kasszából, lesz kifi zetve. 

– Mi voltunk ott! – A Pécs-Hird Polgárőr Egyesület 8 
fővel. Mi dolgoztunk szakadásig. Mi egy civil szervezet 
vagyunk, és bevállaltuk. Regisztráltunk és 2013. 06. 11-én 
1600-kor riasztottak, hogy 1800-kor jelentkezzünk a meg-
jelölt helyen! Másfél óra múlva ott voltunk Mohácson a 
jelzett helyen. Kicsit várakoztunk. Jött a parancs. „Civil 
szervezetek irány Dunaszekcső!” – Indultunk. Konvoj-
ban. Nem tudom mennyien voltunk, de sokan, sokfelől. 

Mi Hirdről 2 kocsival csatlakoztunk a konvojhoz. 
20 perc és megérkeztünk. Rendőrök irányítottak, mert 
már le volt zárva a part, és nem lehetett akárhova par-
kolni. Nyüzsgött a nép! Látható volt mindenki arcán 
az izgalom. A Duna 8-10 óra múlva tetőzik, de most 
csak emelkedik-emelkedik a vízszint. Mi lesz addig? 
Sikerül-e megtenni mindent, hogy medrébe maradjon 
a víz? – Mit kell tennünk? –nagyon hamar kiderült.

 Pár perc és megjelent egy katasztró favédelmis, irá-
nyító, aki kapásból osztotta határozottan a parancsot. 
Mi meg követtük az utasításokat. – És mentünk. Ott a 

homok, ott vannak a zsákok, rövid bemutató és már 
ment is a homok a zsákba. Mindenki lapátolt, pakolt 
sürgött-forgott szótlanul. Mi még kezdetkor egymás-
sal viccelődtünk, de hamar csökkent a humoráradat. 
50-100-280-400 zsák, aztán már nem is számoltuk.

Jött a parancs: – Önkéntesek a gátra! De azonnal! –
Lapátok eldobva, zsák félre, kajás csomag kézbe, kettes 
sorba sorakozó! – és mentünk. Talán 300 m-t mehet-
tünk, mikor egy másik irányító osztotta a parancsot.

– Csomagokat a kerítéshez, álljanak sorba, a gépko-
csiról a homokzsákokat adogatva kiépíteni a gát táma-
szát azonnal, mert átázott a gát és félő, hogy áttör a víz!

Vettük a parancsot. Szó és megjegyzés nélkül. Be-
álltunk, megkezdtük  –, és nyomtuk a zsákokat és csak 
nyomtuk, térdig vízben iszapban, hosszú órákon át, 
csendben, fáradtan, folyamatosan.

Kis pihenő, de már jön is a következő homokzsák 
adag és így tovább, úgy éreztük ennek sosem lesz vége. 

 A pihenő idő alatt, – ami kb. 10 perc volt, – körbe 
néztem, és azt láttam, amit a híradó nem közvetített. 

Már legalább 48 órája folyamatosan dolgozó embe-
rek a végső kimerülés jeleivel küszködve a járdán fe-
küdve egymás hegyén-hátán elaludtak, hogy csak egy 
20 percet pihenhessenek. Voltak ott önkéntes, és hiva-
tásos tűzoltók, katasztrófavédők, civilek, kik a fáradt-
ságtól elanyátlanodva kihasználták a rövid időt ami 
jutott nekik és gyerünk tovább mert jön a víz. A buz-
gárok a töltés átázása volt a rettegés alapja. A munka-
terület fölött kb. 1,5 méterre, a gát szintje alatt 20 cm-
re folyik a víz. Ezt a nagy nyomást, ezt a víztömeget 
nem egyszerű megregulázni, mederben tartani.

Mi csak 12 órát dolgoztunk a gáton folyamatosan. 
12 óra rengeteg idő. Sosem lesz vége. Ezt éreztük mi, 
akik csak rövid ideig, dolgoztunk a gáton, de büszkén 
vállaljuk, hogy tettünk azért hogy ne tegye a víz a mel-
lette élőket földönfutóvá. Aki bármi rosszat merészel 
mondani azokról az emberekről, akik a folyó áradásá-
nak elejétől a végéig dolgoztak, legyenek azok hivatá-
sosak, vagy civilek, annak ajánlom, hogy csak ennyit, 
12 órát dolgozzon olyan körülmények között amit 
ezek az önzetlen emberek bevállaltak.

Minden elismerést megérdemelnek.
Hird. 2013. 06. 14., Csőkör Lajos

Vasasról Hering Gyula és barátai voltak
Pakson és Bátán segíteni a védekezésben
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2  2013. júliusSok Hírünk Van

Vélemény építményadóval kapcsolatban,
a sorházak tekintetében

Sokakat érint a sorházi ingatlanban 
élők építmény adó témaköre. Azért 
írtam így, mert az osztatlan közös tu-
lajdon birtokviszonyt jelent, nem tí-
pust. Ezt régebben tudták. Típusa: 
sorház, ami a csoportház kategóriába 
tartozik, s ma is élő meghatározás.

„A fenti építmény lakásonként, la-
kóházanként elkülönítve nem vallható 
be”. A Pécs M. J. V. Polgármesteri Hiv. 
Adóügyi Osztálya által küldött levélből 
idézve. Komoly dilemma, akkor ho-
gyan? A többi lakástulajdonossal? 
Majd ha akarja. Egyébként a meglévő 
adatok ismeretében, kirovással, kér-
dőív kiküldés- kitöltve visszaküldés.

Ez anno így ment, gond nélkül. A 
módszer, ami kiválasztásra került cso-
dás.

Ahogy történt: össz. háznagyság 
alapján kiszámolt adómennyiség, le-
osztva tulajdoni hányadokra. (Ese-
tünkben kimérték a lakásokat, ezeket 
összeadták, 416,49 m2, ez alapján szá-
moltak adót, és osztották le tulajdon-
hányadokra. 2007 – 2012. között ki is 
jött 117 000 Ft, csak 2012-re 42 000 Ft. 
Így a ház adótartozása kb. 700 000 Ft-
ra jött ki).

Ahogy kellett volna: ö ssz. háznagy-
ság leosztva tulajdonhányadokra, és 
az alapján kiszámolni az adókötele-
zettséget. (416,49 m2 osztva tulajdon-
hányad, – Én 6 lakással számoltam az 
egyszerűség kedvéért, mert a vége 
úgyis ugyanaz. 2012-re kijött volna 
lakásonként 13 880 Ft. Visszamenőle-
gesen pedig alig lett volna fizetési kö-
telezettség, mivel volt 80 illetve 65 m2 

alatti adómentességi kedvezmény. 
Tehát a háznak jóval kevesebb lett  
volna a fizetnivalója).

Milyen jogszabály dönti el, hogy 
melyik számítási módot kell választa-
ni? Minden lakás csak 2012-re 140 m2 
után fizetett, pedig a legtöbbjük alig 
65 m2. (Akié nagyobb, az belső körben 
rendezte volna a különbözetet).

Na de kérem ez nem palota, csak 
egy sima 6 lakásos sorház! Ilyen mó-
don nem is szabadott volna sávos kiro-
vást alkalmazni, csak az utóbbi számí-
tás szerint, vagy kimért adatok alapján. 
Ezen kívül senki nem élhetett jogaival 
a kedvezmények tekintetében, mint 
pld. gyermekek száma, jövedelmi ha-
tárok figyelembevétele.

Csak méltányosság, vagy részletfi-
zetési kérelem, ami csak adható. (kö-
zépkori, földesúri módszerek.) A vá-
ros szépen beáldozott mindent a 
bevétel oltárán, karakán módon. Ha 
korrekt adókirovás lett volna, többen 
rendezték volna kötelezettségüket 
minden reklamáció nélkül.

Mert feltételezem ez az eljárás vo-
natkozott az összes ilyen típusú ingat-
lanra. Ebből csak Vasason van legalább 
3 utca, és Somogyban is, bár ott nem 
tudom mennyi. Ez egy utcában (ná-
lunk kb. 8 tömb, cca. 40 lakással.)

Ezen számítási mód szerint még a 
2013. évi rendelet alapján sem jár sen-
kinek mentesség, pedig az önálló in-
gatlantulajdonosoknak igen. Ezt 
diszkriminatívnak tartom, s szerin-
tem sérti a jó erkölcsbe, és a jogsza-
bályalkotásba vetett hitet. S még a 

megváltozott, 2013-as jogszabályt 
sem ismertették széleskörűen, adjunk 
be új bevallást, vagy automatikusan 
változtattak volna. Mindenki jöjjön rá 
magától. Ez kinek lett volna a dolga? 
A legtisztább lenne központilag min-
den lakóegységet kimérni (hisz jó pár-
nál már megtörtént), még akkor is, ha 
ez plusz költséggel jár is. Ezen tisztá-
zatlan okok miatt is forgalomképtele-
nek az ingatlanok.

A társasházi ötlettel kapcsolatban 
szerintem csak lakógyűlés dönthet 
ezen tulajdonosok körében. Nem hiá-
ba nem lépett eddig ezen kör jó része, 
hiszen igen vegyes a lakóközösségek 
köre. Senkinek nem hiányoznak a víz- 
és hulladékszállítás költségeinek is-
mert anomáliái, plusz közös költsé-
gek, amikről hallani. Megint ki 
fizetne?

Egy idő után már az sem, aki az ed-
digieket nagy nehezen rendezte. Egy-
előre én ezt nem erőltetném, kötelezni 
meg feltételezem, egy lakókra negatív 
hatással bíró új rendelkezést talán még 
sem kellene. Tudom, minden területen 
vannak problémák, de mégis törekedni 
kéne igazságos megoldások keresésére.

Olvastam az előző számban e tárgy-
ban írtakat, tisztelem a törekvéseket, s 
tudom, nem-igen rajta múlik a meg-
oldás.

Nem tudom túltenni magam a tör-
ténteken, a méltánytalanság érzése 
megmaradt, a bizalmam megrendült.

Tisztelettel: Egy sorházi lakó /név és 
cím a szerkesztőségben/

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

SHV_2013-07.indd   2SHV_2013-07.indd   2 2013.06.30.   18:00:182013.06.30.   18:00:18



 2013. július További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 3

A Vasasi Szent Borbála Egyesület egyik célkitűzése létrehozni 
és tartalommal megtölteni Vasason a Bányász Emlékparkot. 
Nehezen haladunk a kijelölt úton, mert céljaink megvalósítá-
sára kevés anyagi forrás áll rendelkezésünkre. Terveink kö-
zött szerepel Magyarországon elsőként egy Bányászhimnusz 
Emlékmű felállítása. Örömmel tapasztaljuk, hogy a vasasi 
lakosok kezdik belakni a Bányász Emlékparkot. Örömükben, 

bánatukban ezt a helyszínt találják a legmegfelelőbbnek érzé-
seik megélésében. Ilyenkor elgondolkodunk azon, hogy Pécs 
városának és a helyi részönkormányzatnak miért nem szív-
ügye a park továbbfejlesztése és benne  közösségi tér kialakí-
tása. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak az em-
bereknek, volt bányászoknak, bányász özvegyeknek és 
szimpatizánsoknak, akik lelkesedésükkel, munkájukkal, 
anyagi támogatásukkal segítik céljaink megvalósítását.

Jószerencsét!
Ruzsicsics Ferenc 

Alfától az Omegáig

2013. június 4-én immár kilencedik 
alkalommal emlékeztünk meg Pécs 
városának egyetlen Trianon Emlék-
művénél a Vasasi templomkertben. 
A templomban kezdődött a meg-
emlékezés. Már jóval előtte megtel-
tek a padok, később az állóhelyek is 
kevésnek bizonyultak. Utoljára ak-

kor voltunk ennyien, mikor Tőkés 
László püspök úrral emlékeztünk 
közösen a Trianoni traumára. A Va-
sasi Bányász zenekar előadásában 
közösen együtt elénekeltük a Him-
nuszt. Felemelő érzés volt az együvé 
tartozás érzését erősítette bennünk. 
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök 

helyettes úr szívre ható beszédében 
felhívta a figyelmet a határon túli 
magyar testvéreink odafigyelésére, 
kiemelte hogy minden magyar fele-
lős minden magyarért. Dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő úr a 
határokon átívelő összetartozást 
erősítette bennünk. A vasasi iskolá-
sok nagyon szép műsort adtak, 
verssel énekkel emlékezve a 93 év-
vel ezelőtt történtekre. A Berze 
Nagy János népdalkar mint mindig 
megható népdalcsokorral emléke-
zett a Nemzeti Összetartozás napjá-
ra. Koszorúzáson még soha ennyien 
nem hajtottak főt az Emlékmű előtt. 
Megemlékezésünk végén a temp-
lomba visszamenve elénekeltük 
együtt a Székely Himnuszt majd pe-
dig a Szózatot. Köszönet Varjú Ist-
vánnak a hangtechnikáért és Dallos 
Attilának aki DVD-én megörökí-
tette megemlékezésünket. A DVD 
nála önköltségi áron megvásárolha-
tó. Végül köszönetet szeretnék 
mondani a Vasasi Szent Borbála 
Egyesület tagságának az önzetlen 
segítségért.

Ruzsicsics Ferenc

Trianoni megemlékezés
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A minap elmentem az erdőbe gombát 
szedni. Reméltem, hogy a gombák nö-
vekedésére még mindig van hatása a 
nem is olyan régen lehullott bő csapa-
dékmennyiségnek, ami árvíz sújtotta 
térséggé változtatta kis hazánk jó pár 
Duna menti települését. De nem sok 
gombát találtam. Pár kisebb vargányát, 
őzlábút, egy-két rókagombát és egy-
két kukacos kékhátú galambgombát, 
és még néhány keserű gombát is. Fel-
tételezem, azért lehet kevés a gomba, 
mert amikor esik az eső, akkor lehűl a 
levegő, amikor meg meleg van, akkor 
meg nincs eső, a gombák növekedésé-
hez pedig a csapadék mellett melegre 
is szükség van. Hol vannak már azok a 
vargányaérlelő meleg nyári záporok?!

Persze a gombahiány másik oka le-
het az is, hogy már lassan erdő sincs. 
Fakitermelés viszont bőséggel van, és 
nagyon nagyüzemben folyik. Akik is-
merik a jó gombatermő helyeket, meg-
lepve tapasztalhatják, hogy jó pár kiváló 
vargányalelő hely eltűnt, mivel ezekben 
az erdőkben tarvágást végeztek, ahhoz 
viszont nagyon sok idő kell hogy az új 
csemeték felnőjenek. Ugyan nem tu-
dom, hova kerül ez a rengeteg kitermelt 
fa, de gyanítom, nem csak a helyi csa-
ládi házak kazánjaiba, kályháiba. Kis 
túlzással állíthatom, ha ilyen ütemben 

folyik a fakitermelés, akkor pár éven be-
lül ki fogják vágni a legutolsó nagy fákat 
is a Mecsekben, és nem hogy vargánya 
nem lesz, de még gyilkos-, sőt piruló ga-
lóca sem, és pirulhat a fejünk, amikor az 
unokáink megkérdezik: Tényleg voltak 
itt valamikor fák, madarak, őzek, nyu-
lak és gombák? Nem is tudom, erre mit 
válaszolhatnék, azt hiszem, csak annyit: 
Igen, valamikor még voltak itt fák, ma-
darak és vadon élő állatok is!

Így hát nem is csoda, hogy a vad-
disznók, őzek bejárnak a somogyi és 
vasasi kiskertekbe, ahol hihetetlen kárt 
okoznak a veteményesekben. Gyakor-
latilag ki vannak kergetve az erdőből 
az állandó favágás, a munkagépek és 
az egyre gyakrabban megjelenő cross-
motorosok fülsiketítő zaja miatt.

Valójában mégsem erről szerettem 
volna írni, hanem a szemétről. Mikor 
beléptem az erdőbe, riadt nyuszi iszkolt 
el előlem a meglepően nagy szemétku-
pac mellől. Újságok, könyvek, mate-
matikai képletekkel teleírt lapok, min-
denféle üdítőspalackok és sok egyéb 
háztartási szemét fogadott a vasasi kül-
fejtés melletti erdőben. Meglep, hogy 
a vashídnál elhelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtő konténerek helyett a papír- 
és műanyag hulladékot némelyek az 
erdőbe hordják. Így aztán az erdő olyan 

szemétteleppé válik, mint azok az épít-
kezési törmelékhegyek, melyek sajnos 
még mindig ott díszelegnek a vasasi 
vasúti átkelő szomszédságában, és ér-
dekes módon nemhogy csökkenne a 
méretük, hanem egyre csak növekedik. 
Bárcsak mindenki, aki az erdőn-mezőn 
jár, vigyázna a tisztaságára, csendjére, 
rendjére! Ugyanúgy, mint mindenki a 
saját otthonában… mert biztos, hogy 
senki sem borítja a szemetet a szobája 
közepére vagy a szépen gondozott vi-
rágoskertjébe. Legnagyobb meglepeté-
semre a Sok Hírünk Van újság márciusi 
száma is ott díszelgett a szemétkupac 
tetején a hűsítő lombok alatt, így ha egy 
nyúl arra járna, egy nyugalmas perc-
ben elolvashatja a címoldalon találha-
tó vezércikket, aminek címe találóan: 
„Bántja a vasasiak szemét a szemét”  De 
valóban, bántja?

Bocz József

A nyulak is olvasnak?

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Minap hallottam a buszon, hogy egy 
idős asszony panaszkodott, mert be-
törtek hozzá. Egyre több a betörés, lo-
pás, ami a biztonságérzetünket rontja. 
Talán, ha több lenne a munkalehetőség 
városrészünkben, s ehhez tisztességes 
bér társulna, a bűncselekmények szá-
ma is csökkenne. Talán a rongálások 
száma, és mértéke is kisebb lenne. A 
rongálásokért többnyire unatkozó, 
magukkal mit kezdeni nem tudó egyé-
nek a felelősek. Szerintem nem ártana 
őket nyaranta munkára fogni, kezdve 
mindjárt a megrongált köztulajdonok 
helyreállításával. Ha nekik kéne rend-
be tenni, talán később vigyáznának rá, 

esetleg lebeszélnék a haverjaikat is a to-
vábbi rongálásokról. Tettenérés esetén 
meg kéne fizettetni a kárt a károkozó-
val, vagy annak szüleivel. A probléma 
ott kezdődik, hogy nehéz a suhancokat 
tetten érni, ha mégis, akkor „nekik jo-
gaik vannak”, és ezt ők sajnos nagyon 
jól tudják. Persze az is meglehet, hogy 
a telefonfülkét, a buszvárót szétverő 
„erős ember” felnőtt korú, alkohol-
lal alaposan feltöltött huligán, akinek 
szintúgy nem mer szólni senki. Pedig 
jó lenne küldeni neki a sárga csekket, s 
ha nem fizet, irány a dutyi. Sajnos erre 
sem nagyon van mód, mert jogrend-
szerünk a gazembereket is védi. Én 
visszahoznám a kényszermunka rend-
szert, már csak ezekét is megnyitnám 
itt a bányát, hogy ezt a sok semmi-

revaló huligánt lezavarjuk oda, hogy 
ledolgozzák az általuk okozott kárt! 
Sok az unatkozó, céltalanul tengő-len-
gő egyén városrészünkben, aki” jobb 
esetben” bódulatig isszák magukat, 
és mata részegen emelik településünk 
fényét. Ezeket is be lehetne fogni pl. 
ároktisztításra, akkor talán kevesebbet 
innának, s több hasznot hajtanának!

Munkalehetőség, tisztességes fize-
tés, rend, fegyelem, elrettentés kel-
lene ide! Nemcsak a suhancoknak, 
hanem némelyik szülőnek sem ár-
tana a nevelés, mert a ménkű nagy 
öntudaton kívül nem képesek mást a 
csemetéjükbe nevelni, s ez meglátszik 
az egész városrész állapotán!

Baracsi Attila
Vasas
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A Vasasért Egyesület,
mint a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 azonosítási 

számú, „A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerősítése” tárgyú 

„Építő közösségek a családokért” c. pályázat
kedvezményezettje.

A Vasasért Egyesület által elnyert „Épí-
tő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében júliusban is 
számos ingyenes program indul.

Már elindult klubjaink, melyekre vár-
juk sok szeretettel. Csatlakozni folya-
matosan lehet: 

Férfiak „mentálhigiénés” klubja
„Ez a Jóska, Ez a Gyurka,
Ez meg itt a véres hurka!
Jóska, Gyurka, véres hurka,
Milyen jó a májas hurka!” 

Ebben a melegben hurkát nem, de hogy 
valami finomat készítünk a FŐZŐ KLUB 
FÉRFIAK foglalkozásán az biztos. Készült 
a 14 állandó tag ajánlásával.
Időpont: július. 07., 14:00 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Rácz Gábor, fozoferfi@gmail.com

Életkészségek facilitált csoport (Tár-
sas lény)
Ha fiatal vagy, a mindennapi problémái-
kat jól szeretnéd megoldani, és szeretnél 
jobban megbirkózni a “parás” helyzetek-
kel, akkor Te is gyere el hozzánk.
Időpont: július 9, 16:00 (minden kedden, 
előjelentkezés szükséges)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház (7691 
Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Dahn Nóra, info@kobeko.hu, 06-
72/337-838

Nevelési, pályaválasztási tanácsadás 
(Elég jó szülő)
Személyes tanácsadás gyermeknevelés-
sel, iskola-, óvodaválasztással, továbbta-
nulással kapcsolatosan.
Időpont: július 9., 16:00 (minden ked-
den, előjelentkezés szükséges)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház
 (7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Gondosné Nagy Emese, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838
Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: július 11, 10:00 (kéthetente 
csütörtökön)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)

Érd.: Murányiné Molnár Ildikó, 
info@kobeko.hu

Szülőklub
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az 
ízlésedet, a jókedvedet, az ötleteidet, kér-
déseidet, problémáidat.
Időpont: július 11., 10:00 
(kéthetente csütörtökön)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Fogtné Áman Krisztina, fakriszti@
gmail.com és 
Tóthné Göndöcs Zsuzsa 
tothnegondocs@gmail.com

Családi egészségvédelem 
előadássorozat 
Tények és hiedelmek az egészségről. 
Állatok a „ családban”
Hogyan gondozzuk háziállatainkat, hogy 
nekik is és nekünk is jó legyen?Milyen sza-
bályokat tartsunk be, ha a lakásban akarunk 
kisállatot tartani?Milyen betegségeket kap-
hatunk el állatainktól, hogyan előzzük ezt 
meg?Ezekre, és a hallgatók által feltett kér-
désekre válaszol Dr. Hartung István állator-
vos  julius.18-án 15.30-17.30-ig a Kossuth 
Művelődési Házban.az előadás ingyenes, 
minden érdeklődő gazdit szeretettel várunk!

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…
Jakab Barbara gyógytornász előadása és 
bemutatója az otthon, egyedül is végez-
hető tornagyakorlatokról. Nem csak be-
tegeknek! Július 26-án 18. órakor a Kos-
suth Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
0-99 éve korig!

Időpont: július 12, 18:00 (kéthetente 
pénteken)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász  utca 47.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Kamaszklub (LAN-party)
Ha szeretnél számítógépes hálózatban 
együtt játszani a Veled hasonlókorúak-
kal, akkor itt a helyed.
Időpont: július 12, 20:00 (kéthetente 
pénteken)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Rab Attila Ákos, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Pletyka (F)észek
Helybeli nők osztják meg egymással örö-
meiket, gondjaikat, problémakezelő és 
háztartási praktikáikat. Ha szívesen be-
szélgetnél, jó ötleteidet mond el minden-
kinek, mások magánéletéről ne beszélj 
senkinek.
Időpont: június 15. 14:00 (kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Szülésfelkészítés
„Magasztalni kell az anyát, akinek sze-
retete nem ismer határt és emlőin ne-
velkedik az egész világ.” (Gorkij). Az 
új szemléletmódú szülésfelkészítésben a 
hangsúlyt az ösztönösségre, a belső fo-
lyamatokkal való együttműködésre és a 
gyakorlatiasságra helyezzük, tényszerű és 
egyszerű információkkal. Közelebb kerül 
a Nő Önmagához, a Gyümölcshöz, akit ér-
lel, ill. a Párjához. A szülés alatt nem csak 
gyermek születik, hanem a Nő Anyává, a 
Férfi Apává születik újjá.
Időpont: előre egyeztetett időpontban 
(Előreláthatólag augusztus vége)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Harmat Hajnal, 06 30 223 89 10

Valamennyi programunkról 
érdeklődni lehet az alábbi 

elérhetőségeken:
Tel: 06-72/337-838

Email: info@kobeko.hu, jelentkezes@
kobeko.hu

Web: www.kobeko.hu

A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő 
közösségek a családokért” című TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projekt-
jében megtartott valamennyi foglalkozás 
alatt a gyerekeknek ingyenes és szakszerű 
felügyeletet biztosítunk a Teaház (játszó-
ház és gyermekfelügyelet) keretében.
A részletekről érdeklődni:
Nagy Emese, önkéntes és szakmai koor-
dinátor. Vasasért Egyesület, Kossuth Mű-
velődési Ház 
7691 Pécs-Somogy,
Búzakalász út 47.
Tel: 06 72 337 838
E-mail: nemeset@kobeko.hu   
Web: www.kobeko.hu

Kobeko programok
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2013. 06. 16-án szombaton reggel 
0730-kor bejelentést kaptunk egy édes-
anyától, aki kétségbeesetten telefo-
nált, hogy fia eltűnt. Reggel az 520-kor 
a Budai vámtól induló 13 sz. helyi já-
rati busszal nem érkezett meg Hirdre, 
holott anyjával egyeztetett telefonon, 
hogy azzal jön haza a 18 éves fiatalem-
ber, aki barátaival egy szórakozóhe-
lyen volt előző éjjel. 

Azonnal értesítettem kollegámat, 
hogy induljunk a megkeresésére, köz-
ben eszembe jutott, hogy az egyik pol-
gárőr hölgytársunk a Budai vámnál 
volt GYES előtt a buszpályaudvaron 
forgalmista, hátha a kapcsolatai segít-
ségével információhoz jut, hogy az a 
buszsofőr látta-e a fiút.

Én azonnal indultam a társammal, 
a szolgálati kocsinkkal a keresésére. 
0820-kor bejelentkeztünk a 107-re, a 
rendőrségre, ők közölték, hogy éppen 
most veszik fel az eseményről a jegy-
zőkönyvet az édesanyától, köszönve 
segítségünket, kérték, hogy azonnal 
jelezzük az eredményt. Először Hirden 
érdeklődtünk vendéglőkben, majd a 
járókelőktől, hogy nem látták-e a kere-
sett személyt, eredménytelenül.

Nemsokára agilis polgárőr hölgytár-
sunktól értékes információt kaptunk. 
Kapcsolatot teremtett munkatársai-
val telefonon, és a buszsofőr közölte a 
hölggyel, hogy látott hasonló fiatalem-
bert akkor reggel a buszon, véleménye 
szerint igen rossz állapotban, aki le-
szállt a danitz-pusztai megállóban. 

Azonnal indultunk a helyszínre, 
ott kutattunk a környezetben, keres-
tük kb. 50 m-es körzetben, hátha el-

feküdt a fűben, de eredménytelenül. 
Úgy gondoltuk, azért végigmegyünk a 
busz vonalán és figyelünk, hátha egy 
másik buszra felszállt és valahol le-
szállva gyalogol hazafelé. Sajnos ez is 
eredménytelen volt. 

Visszamentünk lakhelyére, érdek-
lődtünk, nem ért-e haza időközben. – 
Sajnos még nem! – volt az elkeseredett 
válasz.  Ekkor már fél-11 volt. Csapa-
tunkban tanakodás következett. Szinte 
az összes polgárőrtársam között rádió-
kon, telefonokon forrt a vonal, kinek 
milyen ötlete van, mit tegyünk? – Hisz 
nem tűnhet el csak úgy senki sem! 
Rossz hangulat telepedett ránk. – És 
jött az új ötlet, – nem adjuk föl!  He-
lyettes kollegám és még három polgár-
őrtársam délután indulnak a tovább-
keresésre. 1630-kor, a 4 fő gépjárművel 
járőrözni indult, tovább keresni sze-
gény srácot. Kiinduló pont, a danitzi 
helyi járatú buszmegálló, ahol utoljára 
látták.  A keresés vezetésével helyettes 
polgárőr társamat bíztam meg, aki az 
alábbi formában intézkedett:

– 3 fő járőr gyalogosan induljon a 
vasút vonalán Hird irányába és jobb, 
valamint bal oldalán keressenek nyo-
mokat. – 1 fő gépjárművel menjen Hird 
irányába a 6-os útvonalán lassan, a kö-
zeli homokbánya bekötőjéhez, és figyel-
je mindkét oldalt. Kb. fél óra gyalogolás 
után 1710-kor, aki a gépjárművet vezette 
és a homokbánya irányába indult, je-
lezte rádión, hogy félútig érve észlelte a 
keresett személyt, aki életjelet adott ma-
gáról, integet a fűből. Gyorsan kiszállt 
a gépjárműből és azonnal a helyszínre 
ment, megállapította, hogy a talált sze-

mély az a fiú akit kerestünk. Azonnal 
vízzel kínálta a kiszáradáshoz közel álló 
fiút, majd besegítette a gépjárműbe és 
árnyékos helyre szállította, ahol megál-
lapította, hogy mentőre nincs szükség, 
bár a naptól kicsit megpirult. 

Értesítette rádión társait, majd jelen-
tette a 107-en a rendőrségnek, hogy a 
keresett személyt megtaláltuk. A rend-
őrség utasítására, a csapat 1730-kor a 
lakhelyére szállította, ahol szülei már a 
családdal együtt kitörő örömmel várta. 
A rendőrség járőreinek megérkezéséig 
a Polgárőrök helyszínen tartózkodtak. 
A Rendőrjárőrök jegyzőkönyvet vettek 
fel az eseményről, és távozás előtt meg-
köszönték munkánkat.

Csapatom részletesen jelentette az 
eseményeket, melyeket élesben követ-
tem az akció második felében rádión 
keresztül. Személyesen is megköszön-
tem munkájukat és példás tenni aka-
rásukat és a csodálatos eredményt. 
Ez volt egyik bizonyíték, hogy a Pol-
gárőrségre igen is szükség van, mert a 
rend és biztonság fenntartása mellett 
az ehhez hasonló esetek megoldása is 
feladatunk. Úgy gondolom, és büszkén 
állíthatom, hogy e nemes feladatunk-
nak maximálisan eleget tettünk. 

Jó egészséget, és meggondoltabb 
életformát kívánunk fiam!

Pécs-Hird, 2013. 06. 18.                                                                                                         
Csőkör Lajos 

Pécs-Hird Polgárőrség elnöke

MEGLETT A FIÚ! BOLDOGAN TUDATJUK:
– EZ A NAP EGY SZERENCSÉS NAP VOLT!

Köszönet
Búcsúztató

a vasasi Bányász-emlékműnél

Legendás a bányász-szolidaritás, egy-
másra-figyelés, összetartozás. Ha baj 
van, azonnal közösséggé formálód-
nak, még most is, 20 évvel a bányabe-
zárások után is.

Ahogy az elhunyt férjem búcsúzta-
tóját kérés nélkül, szívből jövő szere-
tettel, és lelkesedéssel megható mó-
don megszervezték, olyan magától 
értetődően, mintha mindig is ez lett 
volna a feladatuk.

Munkatársak, bányászok, barátok 
voltak. Ebben a letaglózó történetben is 
a tapintat, és az összehangoltság, se gí-
teniakarás jellemezte tevékenységüket.

Ez a szívhez szóló búcsú Róluk is, 
a Bányásztársadalomról, az Emberről 
szólt.

Nevek említése nélkül, őszinte 
tisztelettel, és főhajtással fejezem ki 
köszönetemet azoknak, akik ezt a 
megindító szertartást létrehozták, és 
mindazoknak, akik részvételükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Lovász Gézáné

Valójában nem találok sza va kat, me-
lyek kifejezhetnék barátainknak, is-
me rőseinknek, a polgárőrségnek há-
lánkat, hogy segítettek fiam keresésé-
ben. Még egyszer ez úton is: 
NAGYON-NAGYON KÖSZÖNÖM!!

                         - Az édesanya -
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Pór Bertalan utca: Utca a Hird nevű 
városrészben, a Vöröshegy utca és a 
Zengő utca között [2000, 2003: ~, u].

Pór Bertalan (1880−1964) festő-
művész a modern magyar festészet 
megújítói közé tartozik. Már elismert 
portréfestő volt, amikor a Nyolcakhoz 
kapcsolódott. Konstruktív szellemű, 
logikusan komponált képei érzékeny 
emberlátásáról tanúskodnak.

Szabadföld utca: Utca a Hird nevű 
városrészben, a Kápolna tér és a Pór 
Bertalan utca között [1988, 2003: ~, 
út].  A Szabadföld korábban Hird kül-
területéhez tartozó szántó volt [1857, 
1876: Szabad föld 1857, 1856: Csordási, 
szántó és legelő]. A szabad föld olyan 
növénytermesztésre használt terület, 
amely kívül esett a nyomáskényszeren. 
Ezért nevezték nyomáson kívüli föld-
nek is. A szabad földek Hirden is egyéni 
birtoklású földek voltak, így birtokosuk 
tetszés szerinti művelést végezhetett raj-
tuk. Lehetséges, hogy itt a szabad föld 
irtásparcellát jelentett eredetileg. Hird 
helynevei között ugyanis máig élő név a 
Cser alja dűlőnév [1876: Cser alja 1857: 
Cserallyai rétek, rét]. A Cser alja nevű 
hely fölött régen csererdő volt a mostani 
Szabadföld közelében. A hirdi Szabad 
föld tehát irtásföldet is jelenthet. Az ir-
tott erdő területe korábban faluközössé-
gi birtok volt.

Szövőgyár utca: Utca Hird városrész 
ÉK-i részén, a Tömörkény István utcá-

tól a vasútvonalig [1982, 2003: ~, u]. Az 
utcában létesült a Kendergyár (kender-
feldolgozó üzem).

Tátika utca: Kis utca Hirden, a Koszto-
lányi Dezső utca és a Harangvirág utca 
között [2000, 2003: ~, u]. A tátika vi-
rágról kapta nevét. – A tátika: virágos 
kerti növény; fehéres vagy sárga és kár-
min színű ajakos virága van. Ha ezt ösz-
szenyomjuk, a virág szinte tátog. Ezért 
a neve: tátogó, tátika vagy oroszlánszáj 
(Kickxia).

Tömörkény István utca: Utca a Hird 
nevű városrészben, a Hatos út és a 
Szövőgyár utca között [Kor.: Rózsa 
Ferenc utca, u 1995, 2003: ~, u]. Tö-
mörkény István (1866−1917) író és 
régész, aki 1892-től a Szegedi Napló 
munkatársa, 1904-től haláláig a szege-
di Somogyi Könyvtár igazgatója volt. 
Elbeszéléseiben hitelesen és megkapó-
an ábrázolta az Alföld, a „homokvilág” 
népének küzdelmes életét. Részt vett a 
Szeged környéki ásatásokban. Régé-
szeti írásai is értékesek. Rózsa Ferenc 
(1906–1942) építészmérnök a magyar 
munkásmozgalom egyik vezető sze-
mélyisége volt. (L. még az Alsómalom 
utca névnél!)

Túra utca: Kis utca a Hird nevű vá-
rosrészben, a Hármashegy utca és a 
Vöröshegy utca között [Kor.: Zrínyi ut-
ca, u 1995, 2003: ~, u]. Mai nevét a túra 
köznévről kapta. – A túra: testedzés vé-

gett, természetjárásként vagy sportból 
végzett hosszabb kirándulás.

Vöröshegy utca: Utca a Hirden, a Pór 
Bertalan utca és a Zámor utca között 
[1995, 2003: ~, u]. Az utca (út) a Vörös-
hegy nevű szőlőhegyről kapta a nevét. 
A szőlővel beültetett domboldal Hird 
belterületétől ÉK-re esik, és vörös talajá-
ról kapta nevét [1856: Vöröshegyi, szőlő 
1857, 1876: Vőrős hegy, szőlő préshá-
zakkal 1865: Vörös hegy ].

Zámor utca: Utca Hirden, az Újte-
lep nevű városrész Ny-i határvonalán 
[Kor.:Toldi utca, u 2000, 2003: ~, u]. Az 
utca az Ámor nevű határrészről kaphat-
ta nevét. Hird határában több Ámor ne-
vű hely van, de ezek a belterülettől K-re 
esnek. Nem tudjuk, miért került át ez a 
név a belterület Ny-i részére. A Zámor 
az Ámor dűlőnévből jöhetett létre. (L. a 
nyelvjárási zacskó > acskó - típusú pél-
dák téves szóhatáreltolódásainak ide is 
tartozó jelenségét!)

Zengő utca: Utca a Hird nevű város-
részben, a Hatos út és a Szövőgyár utca 
között [Kor.: Szabadság utca, u 1995, 
2000, 2003: ~, u]. A névazonosság meg-
szüntetése céljából került sor (1991-ben) 
a korábbi utcanév megváltoztatására. 
Pécsett ugyanis már korábban létezett 
a Szabadság utca név. Az új utcanévben 
szereplő Zengő előtag a Mecsek innen 
is jól látható csúcsának a neve. A Zengő 
tulajdonnevünk a zeng ige folyamatos 
melléknévi igenevéből keletkezett. Tu-
lajdonképpeni értelme: ’visszhangos’. A 
név előzménye a Zengő-hegy névforma 
lehetett. Ebből a szerkezetből jöhetett 
létre jelentéstapadással a Zengő név. A 
hegy Árpád-kori neve: Mons Ferreus 
’Vashegy’ (l. a Mecsek utca szócikkben!)

Bocz József

Hird utcaneveinek eredete 2. rész
Sorozatunk negyedik írásában bemutatjuk Hird utcaneveinek eredetét, Pesti 

János: Pécs utcanevei 1554−2004 című könyv segítségével. A könyvet a 
KRONOSZ Kiadó boltjában Pécs, Nagy Jenő u. 12-ben megvásárolhatják, 
de a somogyi, vasasi és hirdi (református) könyvtárban is megtalálhatják, 
elolvashatják.

Zongora a Berzében
Igen a már eddig ott lévő pianínó mellé 
egy szép zongorát kaptunk a Berze N. J. 
Művelődési Házba. Hálás köszönet érte 
a vasasi Szebényi családnak, akik meg-
váltak eme gyönyörű családi darabjuk-
tól. A népdalkar máris jelezte, hogy 
használni fogják, ehhez azonban a zon-
gorát fel kell hangolni. Találtunk is ked-
vező áron zongorahangolót, ám, ha 
Kedves Olvasóink közül ehhez segítsé-
get kapunk, akkor azt hálás szívvel 

vesszük, és jelen soraimmal azt tiszte-
lettel kérem, ha tudnak, segítsenek.

Ha már lúd, legyen kövér, tartja a 
mondás, mert a felajánlásokat illetően 
a somogyi Kossuth L. Művelődési Ház 
a szomszéd utcából egy jó állapotú 
pingpong asztalt kapott a Dusa család-
tól. Nekik is tisztelettel köszönjük, és 
ezúton is biztatunk, kicsit-nagyot jöjje-
nek hozzánk játszani, akár kinn, vagy 
benn az asztalokon. Ezt már Vasason is 
megtehetik a Berzében, mert hála az 

újabb asztalnak, oda is jutott egy ping-
pong asztal, így előzetes egyeztetés 
után ott is várjuk a sportolni vágyókat. 
További információ: telefonon: 337-
838; levélben: info@kobeko.hu, illetve 
személyesen a Kossuthban.

Köszönettel:
 BERÉNYI ZOLTÁN

Vasasért Egyesült
elnök 
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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
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet, a hónap első és harmadik 
vasárnapján 10 órakor gyermekfoglalkozás

Evangélikus istentiszteletek május
Vasason az evangélikus templomban július és 
augusztus hónapban az Istentiszteletek betegség 
miatt elmaradnak

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (07.07.) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

Vasárnap (07.14.) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (07.21) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

Vasárnap (07.28) 11.00 liturgia 9.45 liturgia 8.30 liturgia

Vasárnap (08.04.) 11.00 Mise 9.45 Mise 8.30 Mise

júliusi miserend  www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

A Napsugaras Ősz Asszonyklub az 
idén is háromnapos kiránduláson volt.

Június 7-én reggel indultunk kü-
lön busszal Hirdről. Első állomásunk 
Veszprém városa volt. A gyönyörű 
belvároson keresztül felmentünk a 
várba, onnan gyönyörű kilátás nyílt 
a völgyhidra, a városra, és környé-
kére. István király és Gizella királyné 
szobra is a vár legmagasabb pontján 
áll. Veszprémből Herendre utaztunk, 
a világhírű porcelán manufaktúrát és 
porcelán múzeumot néztük meg. Elő-
ször egy rövidfilmmel indult a látoga-
tás, melyben a feltaláló nagyapa meséli 
unokájának a porcelánkészítést, majd 
az életben is láthattuk hogyan készül 
a porcelán masszából a tányér, bögre, 
különböző figurák, a kézzel áttört vá-
zák, és ezek festése.

A múzeumban pedig összegyűjtve 
a sok csodálatos porcelán tárgy me-
lyek Herenden készültek 1826 óta (ez 
az alapítás éve). Búcsúzóul minden 
látogatót vendégül látnak egy kávéra, 
vagy teára az Apicíus étterem és ká-
véházba, ahol természetesen herendi 
porcelán csészékkel és csészealjakkal 
történt a kínálás. Ezután Zirc követke-
zett, az apátság és apátsági templom 

látnivalói után az Arborétum sok szép 
és ritka növényével.

Estére értünk Győrbe a szállásunk-
ra a Hotel Sziesztába. 

Másnap délelőtt győri városnézés, a 
vár legmagasabb pontján a győri szé-
kesegyház, és fő nevezetessége, Szent 
László hermája. Majd városnéző kis-
vonatba ülve egy órán keresztül jártuk 
a várost.

Délután a Szent Márton hegyen 
épített pannonhalmi apátságot néztük 
meg. Az épület együttest lentről is és 
ahol lehetett bentről is megnéztük he-
lyi idegenvezetőnkkel. A templom és 
altemplom, ahol Habsburg Ottó szíve 
nyugszik, a könyvtár a több ezer kötet 
könyv és régi iratok, képek gyűjtemé-
nye (pl. tihanyi alapító levél). A kolos-
tor egy részét is láthattuk, a kápolnát 
ahol II. János Pál pápa imádkozott 
ottlétekor. A szerzetesek gyógynövé-
nyek termesztésével és feldolgozásá-
val is foglalkoznak. A kis boltjukban 
lehetőség nyílik gyógynövények és ab-
ból készült áruk vásárlására (pl: méz, 
gyertyák, szappanok, krémek).

Vacsora után eredeti úti tervünk 
szerint rövid látogatást tettünk volna a 
szomszédos Szlovákiába egy kis sörö-

zésre, de sajnos az árvíz miatt ez nem 
sikerült. A hidak le voltak zárva, mert 
ottlétünkkor tetőzött Győrben a Duna.

Vasárnap reggel már hazafelé ké-
szülődtünk. Délelőtt Pápa városát 
néztük meg helyi idegenvezetőkkel. 
Református templom és kollégium, 
katolikus kis templom és a székesegy-
ház, mely sok rosszat túlélt (törökdú-
lás, villámcsapás, bombázások).

Egy ipari műemléket is megnéz-
tünk a Kékfestő Múzeumot. Egy régi 
szakma minden kellékét, gépeit, min-
táit, meg ami még szükséges volt a 
kékfestő ruhaanyagok előállításához. 
Művészi fokra emelt kékfestő mintá-
zatú vásznakat is láthattunk.

Következő állomásunk Keszthely, a 
Festetics kastély. Parkjában sétálva, az 
épületegyüttest kívülről megcsodálva 
töltöttünk el másfél órát, de volt aki 
lesétált és megnézte a Balatont. 

Este 8 órára érkeztünk haza. Az 
idén is sok szép élménnyel és ismeret-
tel gazdagodtunk és nagyon jól érez-
tük magunkat. A kirándulás fő szer-
vezője klubunk elnöke volt. Köszönet 
neki és segítőinek is. 

A Napsugaras Ősz Asszonyklub
nevében: Békefi Ernőné

Kirándulás Észak-Dunántúlon
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KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmazza.)Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 
Ft; Vastag = 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft A/4 = 100 Ft A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  
(minimum 5db esetén) Nyomtatás:  = Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 
kép – 100 Ft = Oldalanként = Színes:  A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 – 20 Ft A/3 lap 
– 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 
200 Ft/1. oldal (100Ft minden további) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Igazolványkép készítés: 
(Kép után szerkesztése + 100 Ft) 250 Ft Internet használat: (Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/
óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 12-
es betűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önélet-
rajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-16:30,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

A Kossuth Művelődési Ház nyitva tartása:
H-P: 9:30 – 19:30 – Irodai szolgáltatások igénybe vehetők 10:00 – 16:30 között

 

BEFOGAD-LAK 
LÁT-LAK: ismerkedés, önismeret, 
önreflexióval kapcsolatos játékok 
MEGHALLGAT-LAK: kognitív képes-
ségek vizsgálata 
ALAKÍT(A)-LAK: asszertivitási kész-
ségeket erősítő játékok 
KIJÁTSZA-LAK: szerepjáték 
MEGMOZGAT-LAK: sport foglalko-
zások
RAJZOL-LAK, FORMÁL-LAK: honis-
mereti, identitást erősítő játékok
MEGMOZGAT-LAK: sport foglalko-
zások

LÁTOGAT-LAK 
Helytörténeti séták 
Zsolnay-negyed: múzeumpedagógiai 
foglalkozás 
Utazás Budapestre: séta a Budai vár-
ban, a Buda-vári Labirintus rendhagyó 
történelem és művészet-történeti órára.
Vadregényes Ormánság felfedezése: 3 
napos biciklis kalandtúra.

RAVASZ KAMASZ (14-18 év) 
A program célja olyan készségek meg-
ismerése és elsajátítása, melyek előse-

gítik a mindennapi stressz-
helyzetek és konfliktusok 
kezelését. Javul a résztvevők 
kommunikációs készsége és 
önismerete is fejlődik. A fog-
lalkozás hatására hosszú tá-
von fokozódik a résztvevők: 
gondolataink és érzéseink 
tudatosítása, helyzetértéke-
lés, feszültség-levezető tech-
nikák, gondolataink pozitív 
irányba terelése, relaxáció, 
csoportos problémamegol-

dás, önérvényesítés, hatékony kom-
munikáció, empátia, aktív figyelem, 
prioritások felállítása.

HARAP-LAK: közös sütés, főzés, 
minden uzsonna.

Nyaraltat-lak
A Vasasért Egyesület Tea-Háza „Nyaraltat-lak” programja június 24-től au-
gusztus 16-ig bővített nyitva tartással működik. Az ifjúsági klub hétfőtől pén-
tekig 15:00 és 20:00 között tematikus foglalkozásokkal vár minden kedves gye-
reket és fiatalt. 

Foglalkozásvezetők 
P.Kovács Tiborné Drámapedagógus 
Gondosné Nagy Emese Pszichopedagógus 
Fóris Eszter Drámapedagógus 
Dahn Nóra Mentálhigiénikus 
Gerendás Judit Gyógytornász fh. 
Lévai Mónika Szociális segítő 
Nagy Emese Szociális munkás, ifjúságsegítő 
Sudár Zsolt Szociális munkás 
Sántavy Péter Közösség szervező 
Előjelentkezés szükséges! Bővebb információ: e-mail: info@kobeko.hu, 
tel: 72 337 838, web: www.kobeko.hu 
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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
Gyermekorvosok, Somogy, Vasas, Hird: 
Dr. Támuly Éva, Dr. Papp Eszter.
Vasas: 337-754; Hird: 337-901. 
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POLGÁRŐRSÉG, VASAS: 0-24-ig, 
30/641-27-50

POLGÁRŐRSÉG, HIRD: 0-24-ig, 
20/388-8679

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.

R E C E P T

KRUMPLIS LÁNGOS
Hozzávalók:

50 dkg liszt, 30 dkg langyos, áttört főttkrumpli, fél 
kocka friss élesztő (2,5 dkg), 1 teáskanál só, csipet-
nyi cukor, langyos víz, olaj a kisütéshez. A tetejére 
tejföl, reszelt sajt, fokhagyma, só ízlés szerint.

Elkészítés:
A lisztet egy tálba szitáljuk, elkeverjük a főtt krump-
lival, a sóval és a kb. 1 dl langyos vízben csipetnyi 
cukorral felfuttatott élesztővel. Az egészet sima 
tésztává gyúrjuk. Meleg helyen letakarva 30 percig 
kelesztjük. A megkelt tésztát meglisztezett gyúró-
deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagra kinyújtjuk. A 
legnagyobb pogácsaszaggatóval korongokat szag-
gatunk belőle, amiket kézzel óvatosan széthúzoga-
tunk úgy, hogy a tészta ne szakadjon el, aztán a tész-
tadarabokat a forró olaj felületre engedjük. Amikor 
barnulni kezdenek, megfordítjuk a lángosokat, és a 
második oldalukat is aranysárgára sütjük, majd pa-
pírtörülközőre szedve lecsepegtjük őket.

JAVULÓ TELJESÍTMÉNY SZORONGÁS NÉLKÜL! 
Az iskolai terhelés, a teljesítmény elvárások a kortárs cso-
portba való szerep megtalálása rengeteg stresszt okoz a fia-
talokban. Ez legtöbb esetben testi oldalon is megjelenik, 
különféle pszichoszomatikus tüneteket formájában, pl. fej-
fájás, hasfájás, alvászavarok, magatartásproblémák, vagy a 
tanulási teljesítmény romlásában. 

A fenti tünetek elsősorban azt jelentik, hogy a fiatal nem 
rendelkezik az őt érő stressz elkerüléséhez, oldásához és el-
viseléséhez megfelelő eszközökkel. Amennyiben a terhek 
nem csökkenthetőek, akkor marad a másik út, tehát a 
stressz tűrőképesség, a problémamegoldó technikák fejlesz-
tése. Ennek kiváló módszere a szakember által vezetett au-
togén tréning. Megtanulásával képesek lesznek a résztve-
vők ellazítani magukat, meg tanulnak koncentrálni, 
elmélyülni. A gyakorlatok elsajátításával jelentősen csök-
kennek, némely esetben teljesen eltűnnek, a negatív testi 
tünetek, feloldódik a teljesítményt blokkoló szorongás, je-
lentősen javul a koncentráció, nő a teljesítmény. A módszer 
nagyszerűen felhasználható intenzív nyelvtanuláshoz is. 
A Kossuth Művelődési Házban július 11.-én 14 órától 
induló 8 alkalmas alap-
gyakorlatok elsajátításá-
val a 14-24 év közötti fia-
talok ingyenesen egy 
olyan képesség birtokába 
juthatnak, amit egész 
életük során hasznosíta-
ni tudnak majd.
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Futóverseny
XX. K &H maratonváltó, Budapest: Szerkesztőségünk 
csapatai idén is jól teljesítettek
2013. június 9-én a 20. jubileumi maratonváltót rendezték 
Budapesten, ahol három csapattal is képviseltettük magun-
kat. Az árvíz miatt új, rövidített távot kellett a csapatoknak 
megtenni, a „félmaraton” így 3×5300 m lett, természetesen 
az egyéni versenyzők 4 kör alatt lefutották a 21 194 métert. 
Az első igazi forró nyári nap eléggé megnehezítette min-
denki dolgát, de így is rekordlétszám és jó hangulat volt. 
Első számú férficsapatunk: Papp Ferenc, Schneider Pál, 
Feitscher Dávid kiváló 1.03.27-es idővel a média kategóri-
ában ezüstérmet szerzett, az összesített versenyben 9. lett 
a több száz csapat közül! A második férfi csapat: Bodor 
Miklós, Csirszka Odett, Berényi Zoltán összeállításban, 
1.27.16-os idővel a média kategóriában 14. helyezett lett, 
összesítésben ez a 261. helyhez volt elég. Női csapatunk: 

Migléczné Taar Éva, Tóthné Dobos Éva, Taar Ilona 1.34.51 
alatt teljesítette a távot, ami közepes időeredmény, mégis, 
meglepetésre, a médiacsapatok versenyében dobogóra áll-
hattunk, igazán jó érzés volt! Papp Ferenc pedig a csapat-
verseny mellett egyéniben is végigfutotta a távot, 1.41.53-as 
jó teljesítménnyel ért célba. Eredményes és kellemes nap 
volt. köszönöm mindenkinek a részvételt! Taar Ilona 

 ABLAKCSERE akció
Hőszigetelt 6 kamrás műanyag 

ablakok gyártása, forgalmazása, szak-
szerű beépítése, 20 éves nemzet közi 

tapasztalattal.
 INGYENES szaktanácsadás, árajánlat.
Hőszigetelt biztonsági bejárati 

ajtók nagy választékban!
Redőnyök, szúnyoghálók

 06-30-997-6521, 06-30-713-1199

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

cseréje konyhában, 
WC-ben, fürdőszobában, 
vízvezeték csere épületen 

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

Véradás Vasason
A Magyar Vöröskereszt
szervezésében a vasasi

Berze Nagy János Művelődési Házban
(Szövetkezet u. 13 – volt tűzoltó szertár).

Ideje: 2013. július 22. 15-17-ig.
Várjuk minden segíteni akaró
és tudó véradó jelentkezését.

Magyar Vöröskereszt 

Nem is egy. Kettő. Az egyikben 19 fiú, a 
másikban 25 lány koptatta az iskolapa-
dot. Helyesbítek: nem koptatta, hanem 
tisztán tartotta. Akkor ez volt a szokás.

1949. június 10-én aztán hímzett 
kis tarisznyát akasztottak a nyakukba 
2 filléressel és két apró pogácsával. És 
volt sok virág a kertekből, meg könny-
hullatás, mert az azért valami, hogy ők 
már nem elemisták, hanem általános 
iskolások, akik ezután középiskolában 
tanulhatnak tovább.

Voltak, akik tovább is tanultak, s lett 
belőlük tanító, tanár, technikus, még 
mérnök is. A többieket várta a m unka, a 
bánya, a kenderfonó. Elmúlt 40 év, mire 
észbe kaptak, hogy szétszóródtak, mint 
a pitypang virága. „Össze kéne jönni!”-
pattant ki az ötlet, s megindult a szerve-
zés, egymás keresése.

Bizony voltak nehézségek (mi a ne-
ved? Hol laksz?) Mert megőszültek, s 
uram bocsá’ meg is kopaszodtak az ifjú 
fejek, de örömmel ölelgették egymást 
a régi padtársak, barátok. Tele volt a 
terem, ahol összegyűltek, beszámoltak 
az elmúlt évtizedekről, megtapsolták az 
első dédmamát, megkönnyezték azo-
kat, akik már nem lehettek velük. Még 
ott ült az asztalfőn néhány tanár, noha 
közülük is elment már néhány. 

Jól érezték együtt magukat, már éjfél 
is elmúlt mire Margit néni, a hajdani 
b-sek osztályfőnöke takarodót fújt. A 
Zorn-közt, -nem szégyen, diszkréten 
végigénekelték. Meg is egyeztek, hogy 
5 év múlva újra találkoznak. Az élet 
közbeszólt. Rövid időn belül újra ösz-
szejöttek egy vasasi lány, később egy 
hirdi fiú sírjánál. „de jó, hogy még ve-

lünk lehettek! Nem szabad ennyi időt 
várni!” De dacosan kivárták a 45. majd 
az ünnepléssel az 50. évet is. Közben a 
létszám egyre fogyott. Ekkor elhatároz-
ták, hogy ezután évente találkoznak. 
Még jó, hogy Zornné Sáska Erzsi akti-
vitása nem csökkent, és mindig akadt 
segítője is.

Idén a 64. évet zárták le, örömmel 
és meghatottsággal. Margit néni súlyos 
betegsége miatt már másodszor hiány-
zott „igazoltan”. Kilencen ülték körül az 
asztalt, és köszöntötték a 93 éves Huba 
János tanár urat. Jöttek Budapestről, 
Pécsről, idén Komlóról már nem. Jöt-
tek kocsival, és bottal, ki hogyan tudott, 
Jöttek, mert a szívük visszahúzta őket 
az iskola falai közé.

Zárásként mondta az egyik fiú: Írd 
meg, hogy volt egyszer egy osztály...” 
Hát megírtam.

Korcsmárné Weyse Klára

Volt egyszer egy osztály...

SHV_2013-07.indd   11SHV_2013-07.indd   11 2013.06.30.   18:00:202013.06.30.   18:00:20



12  2013. júliusSok Hírünk Van

ok
o m o g y ird a sa s

írünk anSS VVHH VVHS
WWW.SHVONLINE.HU

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.

MASSZÁZS
Hirden

Svédmasszázs, illóolajos 

relaxációs masszázs,

nyirokmasszázs,

talpmasszázs, Reiki, Chi Kung

ARADI GERGŐ – 

gyógymasszőr

30/337-3202

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

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

Nyilvántartás: 7-től 10-ig, 
garantáltan friss kenyérrel, 
péksüteményekkel, 
zöldséggel es gyümölccsel!

A VASASI
PATIKA
szombaton is nyitva van! 

7.30‒11.00
72/537-033

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók könyvelését, 

bérszámfejtését. 

Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
 Tel.: 06/308205590

mail:cseszti@freemail.hu

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAKI VIZSGA

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

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