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Jószerencsét!
Megint egy réges-régi történettel 
hozakodok elő. A családomnak se 
beszéltem róla, de mélyen a szí-
vembe van vésve. Nem akarom 
magammal vinni a sírba, megosz-
tom lapunk olvasóival.

B.-ék  itt laktak a kolónián. Csen-
des, szorgalmas népek voltak. A 
pénzt nem a kocsmába vitték, ha-
nem megtakarították, s vettek Hir-
den egy házhelyet. A telekre lassan 
kis ház is került, meg gyümölcsfák, 
B. bácsi kedvencei. Minden idejét 
közöttük töltötte, leste virágzásu-
kat, termőre fordulásukat. Itt kez-
dődött a baj. A gyümölcsöket nem-
csak a madarak szerették, hanem 
a gyerekek is. A fi nom almákért, a 
hamvas barackért felmásztak a ke-
rítésre, s onnan dézsmálták meg B. 
bácsi kincseit. Ebből  született meg 

a szörnyű ötlet, b. bácsi áramot ve-
zetett a kerítésbe.

Egy szép nyári napon zápor 
mosdatta a kerteket, tette még kí-
vánatosabbá a gyümölcsöket. A zá-
por már elvonult, a nap is kisütött, 
amikor a kis gyereksereg felkereste 
B-.ék kertjét. A járdán még ott vol-
tak a tócsák, abban állva kapaszko-
dott fel egy kisfi ú a kerítésre. Csak 
egy sikoly, s a gyermek áramütöt-
ten, holtan maradt a kerítésen.

A riadalmat, a szülők fájdalmát 
nem akarom itt leírni, nem is lehet. 
B. Bácsit rendőrök vitték el, nem-
sokára megszületett a bírói ítélet is. 
Akkori szokás szerint nem börtön, 
hanem több évi bányamunka.

Telt-múlt az idő. Petőfi  aknán 
dolgozva a felolvasó felé jártam, 
kiírni az előző napi kereseteket. 
Emberfeletti, mondhatnám halál-
hörgésre lettem fi gyelmes. A bá-
nyamentők akkor hoztak ki egy 

embert. Szenesben volt, derekából, 
a vérvörös sebekből fogpiszkáló-
ként álltak ki a bordák. Rászakadt 
a támfal, suttogta valaki, és szabá-
lyosan félbetörte Addigra a mentő 
is ott állt, szirénázva, bontott piros 
zászlóval, de hogy mi történt utána, 
nem tudom, mert engem a büfében 
mosdattak eszméletre. A szeren-
csétlen már a mentőben meghalt. 
B. bácsi volt. Később beszélték, 
hogy a büntetéséből már csak egy 
nap volt hátra. Életért-életet. „Oda-
fenn” szigorúbban ítélkeznek.

Soha nem mentem le a bányá-
ba, pedig módom lett volna rá. Sőt 
munkahelyemet is otthagytam. De 
amíg ott dolgoztam, s láttam a kas-
ba beszállni az embereket, mindig 
összeszorult a szívem, s magam-
ban imaként suttogtam: Bányászok, 
jószerencsét!

Korcsmárné Weyse Klára

Én mindig ott vagyok…

2013. 08. 19-én ez évben már másodszor gyújtották fel 
a Petőfi -akna és Fenyő utca közötti részt. Szomorúan 
láttam, amikor felértem a tűzhöz, hogy csak nekem és 
még rajtam kívül pár lakosnak volt a kezében LAPÁT, 
hogy segítsünk az oltásban, nehogy tovább terjedjen, 

akár a házakig. Legnagyobb meglepődésemre nagyon 
sokan nézelődni jöttek. Volt, akit csak a kíváncsiság 
hajtott, nem a segítség. Ez a Vasasi összetartás. Nagyon 
sajnálatos dolog volt az is, pár lakost látni, miközben 
„mi” szenvedünk a munkában, ők kisgyermekkel ér-
keztek, és akadályozták a tűzoltók munkáját és nézték, 
hogy milyen „szépen ég”. Nekem egy feladatom volt, 
helyismeretem végett a tűzoltók irányítási munkáját 
segítettem, még papucsban is. Aznap, még hallottam 
a szirénákat délelőtt, követtem a hangokat, amik az M 
utca felé vezettek. Ott is sajnálattal láttam, hogy fel-
gyújtották a házát, egy ismerősömnek.

A három tűz szerencsére nem okozott személyi sé-
rülést.

Ezt egy tűzoltó ismerősöm mondta: Következőre jö-
vünk, már fejből tudjuk, merre kell menni.

Meg szeretném kérni a vasasiakat, hogy máskor na-
gyobb összetartást bizonyítsanak egymás iránt!

Köszönettel: Ifj . Rózsa-Bakacsi Ferenc 
Vasasi Lakos
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2  2013. szeptemberSok Hírünk Van

Valami elindult Somogyban…
Aki mostanában elmegy a somogyi Kossuth Művelődési Ház előtt, mindig láthat az udvaron néhány gye-
reket játszani, pár fi atalt a domboldalon kertészkedni. Sőt, az utcán kis csapatok sétálnak, bicikliznek 
szinte minden nap. Kik ők, mit csinálnak a nyári szünetben? – erről kérdezem a művelődési ház „Teaház” 
programjának vezetőjét, Nagy Emesét.

– Mivel nem vagy helybeli, először kérlek mutatkozz be, 
és áruld el, hogy kerültél kapcsolatba a Vasasért Egyesü-
lettel, mióta, milyen minőségben tevékenykedsz nálunk?

Nagy Emese vagyok, a Pécsi Tudományegyetemen 
végeztem először ifj úságsegítő, később szociális munka 
szakon. Akkoriban kezdtem önkéntes munkát vállalni 
több szervezetnél is, ahol főként gyerekekkel, fi atalok-
kal foglalkoztam és 2011 januárjában így kerültem a 
Vasasért Egyesülethez is. 

Kezdetben még csak ketten segítettünk be a Tea-ház 
programba, de idővel, a gyereklétszám növekedése és 
a hatékony munkamegosztás miatt, egy kis csapatot 
gyűjtöttem össze és ennek szervezése azóta is az én 
kezemben maradt. Egy önkéntes csapat folyamatosan 
változik, cserélődik – az akkoriból például már csak 
én maradtam itt – de arra törekszem, hogy most vi-
szonylag állandó, stabil csapatot alakítsunk ki. Külön 
öröm számomra, hogy immár több, lelkes helybéli is 
segíti munkánkat. 

Jelenleg a Tea-Ház vezetése és az önkéntesek szer-
vezése mellett, pályázataink szakmai koordinálását is 
én végzem. 

– Milyen programokat, foglakozásokat kínált most, 
a vakációban a teaház, és mi az, amire a legnagyobb 
igény, érdeklődés van? Mennyi, és kb. milyen korú gye-
rek jár ide rendszeresen, vagy alkalmanként? Milyen 
ellátást kapnak? 

– Nyáron bővített nyitvatartással működünk, hét-
főtől péntekig 1500–2000 között. Idén is változatos, szí-
nes nyári programokat kínáltunk a gyerekeknek, akik 
jellemzően 8–18 évesek, de többségében a 10-14 éves 
korosztály jelenik meg. 

Az iskolai napközi idején jelentősen kevesebben 
voltak,  átlagosan 5 fő, majd, amikor véget értek az is-
kolai programok, látogatóink száma egy-egy rendez-
vényen elérte a napi 20-at is. Általában ugyanazok a 

gyerekek jönnek Hozzánk, illetve mondhatni, hogy 
akik voltak már Nálunk, előbb-utóbb visszatérnek. 
A nyár folyamán sok új arc jelent meg, folyamatosan 
jönnek új látogatóink, aminek nagyon örülünk. Ez 
nem csoda, hiszen idén különösen sok programot kí-
náltunk.

Ezeket korcsoporti bontásban szervezzük, ám van-
nak olyan nagyobb események, amelyeken kicsit és 
nagyok együtt is szívesen részt vesznek. Olykor lelki 
támaszra, tanácsokra, információkra van szükségük, 
egy jó beszélgetésre az élet nagy dolgairól, tanulmá-
nyokról, szerelemről, baráti/családi konfl iktusokról, 
máskor inkább feszültség-levezetésre vagy feltöltő-
désre, élménykeresésre. 

A Tett-Hely Ifj úsági Szolgálat végpontjaként kap-
csolatban állunk más ifj úsági szervezettel is, tavaly óta 
már többször kölcsönösen vendégül láttuk egymást a 
pécsi Menedék Ifj úsági klubbal, és a hálózat segítségé-
vel szerveztük meg a Sokszínűség napját, ahol tanzán, 
spanyol és lengyel önkéntes diákok mutatkoztak be.

Havonta, a gyerekek és az önkéntesek közös szü-
linapozásakor tortával/süteménnyel, fi nom ebéddel 
ünnepelünk. Ezen kívül minden alkalommal biztosí-
tunk ingyen uzsonnát és teát vagy szörpöt, lehetősé-
geinkhez mérten. 

– Milyen munka folyik a „kertészetben”, a termést ki 
használja, és mire?

– Az ökokertünk egy úgynevezett közösségi kert, 
ami lehetőséget ad a szabadidő  közös eltöltésére, ahol 
megbecsüljük egymás munkáját, közösségteremtő 
ereje és nevelő funkciója mellett friss zöldséggel, fű-
szernövénnyel lát el. A kertben önkéntesek tevékeny-
kednek, illetve időnként mi, munkatársak is szívesen 
besegítünk. A termények egy részét a Tea-Házban 
használjunk fel és már többször küldtünk haza ízelítő-
ként a gyerekekkel a családi asztalra pl. tököt, cukkinit, 
uborkát. A kertben lévő terményeket természetesen 
meg is lehet vásárolni helyben és a pécsi piacokon is.

Ezúton szeretném megköszönni Kovács Ágnes 
anyukának, hogy a kertben kialakított egy kis részt, 
külön a Tea-Ház részére. 

Emellett köszönjük az eddig felajánlott gyümölcs-
adományokat, melyeket továbbra is szívesen foga-
dunk.

– Mik voltak a nagyobb rendezvények? Ezekre hogy 
választottátok ki a résztvevőket, kellett-e fi zetni érte?
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– Idén nagyon sok programot kínáltunk az orfűi 
strandoláson keresztül, a biciklitúrákon át rengeteg 
közösségfejlesztő játékig. „Ki mit tud?”, egyéni, csapat 
és sorversenyeken mérhették össze erejüket és tudásu-
kat, rátermettségüket. Emellett volt kirándulás, piknik 
a Galambkilövőn, jó néhány alkalommal lovaglás, ál-
latsimogatás és sétáltatás a Misinában, művelődhettek 
a Zsolnay-negyedben, és végül *az NCSSZI IFJ-GY-
13-B-11592 számú „BeVárLAK” című tábor kereté-
ben felfedezhették a helyi értékeket, megtekintették a 
helyi múzeumokat, kiállításokat, részt vettek sok já-
tékban, kézműveskedtek, túráztak, majd egy izgalmas 
lovas programmal zártunk a Kóta Lovas-tanyán. 

A résztvevők a Tea-Házból kerülnek ki és mivel 
programjaink teljesen ingyenesek, lehetőségeink kor-
látozottak, tehát a jó viselkedés mindenképpen ösztön-
ző. Ilyen esetben a rosszcsontok is angyallá változnak. 

Történtek azonban visszaélések is, volt rá példa, 
hogy a gyerek azt mondták a szülőknek, hogy a Tea-
Házba jönnek, ahova el is engedték, ők azonban más-
hova mentek bandázni. Ha kétségük van, hívjanak 
bizalommal a 72/337-838-as telefonszámon. Célunk, 
hogy minden gyerek biztonságban töltse szabadidejét. 

Hogyan tovább? Mi folytatódik ősszel is, kiket vártok?
A Tea-Ház évközben hétfőn, szerdán és pénte-

ken 1600–1900 között várja látogatóit csocsóval, ping-
ponggal, társasjátékkal, igény szerint tantárgyi korre-
petálással. 

Hamarosan ifj úságsegítő szakmai gyakorlatosokkal 
bővül a csapatunk, és terveink szerint továbbra is kí-
nálunk egy-egy élménygazdag, külső helyszíni prog-
ramot is.

Mivel nagyon jó kis önkéntes csapatunk van, volt rá 
példa, hogy szerveztünk programokat együtt a helyi 
 fi atalokkal, akik valamilyen módon kötődnek a Kos-
suth Művelődési Házhoz és ezt szívesen bővítenénk a 
jövőben, akár egy kis közösség kialakítása érdekében is. 

Várjuk tehát mindazon fi atalokat, akik szívesen bő-
vítik önkéntes csapatunkat, és mindazon gyerekeket, 
akik örömmel töltik hasznosan szabadidejüket és ré-
szesei szeretnének lenni egy ifj úsági klubnak.

– Azt hiszem, abban mindenki egyetért, hogy ez egy 
nagyon hasznos, jó kezdeményezés. Egyre kevesebb 
gyerek megy nyaralni, az iskolai napközis tábor is csak 
3 hét volt, akik ide jártak, itt egész nyáron jó körülmé-
nyek között, felügyelet mellett, értelmesen, kelleme-
sen tölthették el az idejüket. Ha csak egy-két gyereket 
mentetek meg a csellengéstől, attól, hogy unalmukban 
rossz társaságba keveredjenek, butaságokat csináljanak 
– drogozás, dohányzás, grafi ttizés, stb. – már megérte! 
De bízunk benne, hogy itt többről is szó van, további 
jó munkát, jó szórakozást, egyre több tagot kívánok!

Taar Ilona

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., 10:00-19:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Irodai szolgáltatások igénybe vehetők naponta 13:00 – 17:00 között

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Gyermek és Ifjú-
sági Alapprogram támogatásával, a Nemzeti Család- és Szociálpoliti-
kai Intézet közreműködésével valósul meg.
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– Mikor, milyen hangszerrel, hol és 
kikkel kezdted a zenélést?

– Öt év zenetanulást követően 
(harmonika, szolfézs), minek utána 
híre kelt, hogy egész jól megszólal-
tatom az expandert, elhívott egy 
akkor már a maga szintjén jól pros-
peráló, mai kifejezéssel élve „báli” 
zenét játszó banda („Royal”/Schlégl 
Ervin & Co.) akikkel városi, vidéki 
bálokon és heti rendszerességgel 
Balogh tánctanár úr celebrálásával 
a Vasutas klubban működő táncis-
kola („Koszorúcska”) rendezvénye-
in muzsikáltunk. Mindez nyolcadi-
kos koromban történt, és ha az 
iskolaigazgató fülébe jut, nem 
úszom meg rovó nélkül.

– Elmondanád a „Laser” alapítá-
sának történetét dióhéjban?

– Jött a gimi, és miután akkoriban 
a herfli nem volt éppen divathang-
szer, megvettem Szemen Gabi 
(„Hobby”) 12-húrosát, amit ő Kapo-
nyától örökölt. Gimis osztálytársam-
mal és barátommal, Zsalakó Pistivel 
(hegedűs, a továbbiakban „Zsala”), 
aki szintén vett egy gitárt és szép 
énekhangja volt, elkezdtünk Beatle-
seket, Simon & Garfunkeleket pen-
getni, aminél jobb iskola nem is kell 
a többszólamú, vokális énekléshez 
(később ez lett az erősségünk). Ket-
ten már voltunk, kellett egy dobos 
meg egy basszista. Nosza, szóltunk 
jó cimboránknak Jehunak, (Ferecskó 
Józsi), aki úgy dobolt, mint anyám, 
csak sokkal lelkesebben. Kukáztunk 
neki valami rozsdás „Dubán”-t, 
amin hetente ronggyá verte a bőrö-
ket. Zsala basszusgitárossá avanzsált, 
Kis Sunyiló (Balázs Karcsi, szegény 
már rég elment) elkötötte bátyja gi-
tárját, amit mi erősítő helyett szék-

lábhoz kötöttünk, úgy nem zavart 
annyira (amint gyorsan nyilvánvaló 
lett, hatalmas oltást kapott zene ellen 
és a védettsége gyorsan kialakult). 
De azért elindult a „bakterház” és 
működött is. Óriási önbizalommal 
még egy rajongó lagziját is bevállal-
tuk (ez volt az első), ahol csak har-
monikatudásom és korábban szer-
zett rutinom mentett meg bennünket 
a balhétól. Kellett egy név. Már nem 
emlékszem, mi motiválta a kissé fel-
lengzős név választását. Talán az 
Omega elhíresült fénytechnikája ins-
pirált bennünket erre.

Szóval tovább csiszoltuk a tudá-
sunkat, és bár mindig akadtak mo-
bil tagok (Duga Gábor gitár, Teme-
si Gábor zongora vagy Dingó Jani 
dob), ment a szekér. Amikor Dingó 
elment vendéglátózni, véletlenül 
felfedeztem, hogy gyerekkori bará-
tomnak, Duga Ferinek (csak azért 
is Stupli [dugót jelent]) óriási tehet-
sége van a dobhoz. Nem kellett rá-
beszélni, hogy cuccot vegyen, ő lett 
a végleges dobos, stúdióra járt, 
mindemellett szép énekhangja volt. 
Később még öt évig vendéglátóz-
tunk együtt. Azóta „kenguruvá” 
változott. Pár éve hazalátogatott, 
beszállt egy menetre a Szúnyogban. 
Briliánsan dobol. A zenekar későb-
bi történetét Bérczes Laci már el-
mesélte az első, Laser-ről szóló írás-
ban. Ő lett az énekes frontember a 
Laserben, miután zenekara, a 
Savages felbomlott Dunda (Meződi 
József) távozása után, aki az Apos-
tolban csinált karriert.

– Van-e valamilyen említésre mél-
tó történeted a '70-es évekből, illetve 
„Laser-korszakodból”, amit szívesen 
megosztanál velünk?

– Sok lenne, de tudok diszting-
válni.

– Miért neveznek Krétának?
– Zsala volt a keresztapa. Rejtő 

egyik figurája (Ives őrnagy [inkog-
nitóban Kréta]) minden keze ügyé-
be eső tárggyal rajzolt, és én is foly-
ton a táblán karakíroztam idiótább 
osztálytársaimat a gimiben. Hát így.

– Jelenleg is zenélsz? Hol, kikkel, 
milyen zenei stílust játszotok?

– Huszonhárom profiként ledol-
gozott év után (ABC presszó, Kike-
let bár, Szliven étterem, a harkányi 
Bányász, Napsugár étterem, bár, 
Diana étterem, Marica, Balaton, 
helyettesítés német hajón stb.) már 
csak évek óta szombat–vasárnap a 
harkányi Sziget csárdában („Szú-
nyog”) Bérczes Lacival, Mufics Ti-
bivel vagy Kicsivel (Boda Lajos 
Muficcsal), néha egyedül, kisebb 
bulikon.

– Hol dolgozol, amikor nem ze-
nélsz?

Zenei élet Vasason az 1970-es években

A Laser együttes (3. rész)
Újra együtt a Laser? – Beszélgetés Tóth József Krétával

Eddig két alkalommal idéztük fel a Laser együttes 1970-es éveit. Ezúttal 
Tóth Józsefet (Krétát), a „Laser” volt gitárosát kérdezem a ’70-es évekbeli és 
a jelenlegi zenész életéről.
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– Tíz év óta a helyi közlekedésnél 
dolgozom egy csuklós Mercedesszel. 
Szakmunkás bizonyítványom van 
róla; a másik szakmám, a hivat ásos 
zenész („A” kategóriás előadóművé-
szi engedélyem van), már kevéssé 
látszott biztos megélhetési alapnak.

– Igaz-e a hír, hogy a Laser ismét 
összeáll egy nosztalgia bulira?

– Igen, szeretnénk egy „nosztal-
gia” bulit játszani a régi törzshe-
lyünkön, a vasasi Bányász Művelő-
dési Házban, még idén, a pontos 
dátum az újság következő számába 
lesz közölve Zsala interjújában.

– Kikből fog állni a mostani Laser, 
és milyen zenéket fogtok játszani?

– A legtöbben fel fognak lépni 
azok közül, akik valaha játszottak a 

Laserben, még ha csak egy-két szám 
erejéig is. Így elsősorban Zsala, 
Nyalóka (Balogh Dezső) Duga Ga-
bi, Duga Karcsi, talán Abortusz (Ti-
szai Feri) is eljön, Kicsi, talán Din-
gó. Duga Feri sajnos kétévente nem 
tud hazajönni, őt Mufics Tibi pótol-
ja majd, és természetesen Bérczes és 
jómagam adjuk a mindenkori ke-
mény magot, hiszen mi azóta is 
gyakran játszunk együtt. A reperto-
árban (a teljesség igénye nélkül) a 
régi sikernótákból válogatunk, így 
Purple, Creedence, Smokie, Slade, 
Sweet, Stones, Christie, Animals, 
Bill Haley, Elvis, Beatles, Bee Gees, 
de játszunk „Laseren túli” számo-
kat, így Hungáriát, Saragosát, kora-
beli és mai diszkóslágereket is.

– Mit üzensz a régi Laser-ra jon-
góknak?

– Gyertek minél többen! A zene 
az a kapocs, ami összehozhatja a régi 
cimborákat, barátokat még egyszer.

Bocz József

Szent István nap Somogyban
Idén augusztus 19-én tartottuk Szent István napi 
megemlékezésünket, melyet 14.30-kor szentmisével 
kezdtünk, majd a templom előtti Hősök kertjében 
ünnepi műsorral és kenyérszenteléssel folytattunk. Az 
új kenyeret Kövesi Ferenc plébános úr áldotta meg. 
A műsorban közreműködött a vasasi Berze Nagy Já-
nos Népdalkar Mesterné Strausz Emőke vezetésével, 
valamint a Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 

Irodalmi köre. Az ünnepi beszédet Vókó János nyu-
galmazott címzetes igazgató úr mondta.

Ezúton is köszönetet mondunk a szereplőknek, 
akik színvonalas műsorukkal hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez, valamint minden megjelent kedves 
vendégünknek, akik velünk együtt ünnepeltek. 

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület 

Köszönet 
A vasasi „B” utca lakói köszönik a közmunká-
soknak, hogy rendbe tették az utcát, a lakatlan 
házak, lakások előtt kiirtották a gazt. Így sok-
kal rendezettebb, barátságosabb lett az utcánk!


Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Polgár 
Judit Kút utcai lakosnak, amiért  több, mint 
100 könyvet adományozott a vasasi könyvtár-
nak, és sok ruhaneműt a vasasi Caritas jóté-
konysági szervezetnek !

Vasasért Egyesület, Vasasi Caritas csoport.

Képrejtvény
E-havi találós kérdésünk, hol készült ez a 
fotó? A megfejtéseket a szer kesz tőség cí-
mére kérjük elküldeni. Kossuth L. Művelő-
dési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47. vagy a 
mihir2007@free mail.hu e-mailra. A helyes 
megfejtők között meglepetés ajándékot 
sorsolunk ki. A múlt havi rejtvény megfejté-
se: A vasasi Bányászotthon udvara. A sze-
rencsés nyertes:  Prohászka Edéné, Vasas. 
Nyereményét a gyógyszertárban veheti át.
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Vasas
Polgárőrségi hírek

Augusztusban a polgárőreink 217 órát 
töltöttek közterületi szolgálatban. Ez 

általában 4 nap szolgálat egy hónapban fejenként, mi-
vel nyaralás és  pihenés időszaka ez, elég nehéz feladat 
ennyien felügyelni, megelőzni, hogy nagyobb baj ne 
történjen a településen ,és hogy az emberek biztonság 
érzete javuljon. Sajnos, bár elég sok itt élő társunknak 
ideje lenne rá, igényli is a nyugalmat, biztonságot, de 
nemigen jelentkeznek hozzánk, pedig össze kell fog-
nunk és minél többen fi gyelnénk, annál hatékonyab-
bak lehetnénk. Jöjjenek hozzánk havi akár 1 alkalom-
mal is, sokat segít bárki. Szeptember 14-én országos 
takarítási szombat lesz sok-sok településen, melyet a 
polgárőrök szerveznek és vezényelnek le. Várunk min-

denkit 9 órára a Berze Nagy János Művelődési Ház elé. 
Főleg azokat a fi atalokat, akik 2016-tól érettségiznek 
hisz nekik 50 óra közmunkát kell leigazolni. Ezt mi 
tudjuk igazolni. 

Nyáron alatt több alkalommal erdőtűz volt a terü-
letünkön. Szerencsére nagy erőkkel kivonultak a tűz-
oltók nekünk csak a helyismerettel kellett segítenünk 
őket, meg azzal, hogy  nem engedtük  közel a lakosokat 
a sötétben a tűzhöz. Volt olyan, aki chipssel és 2 sörrel 
érkezett a helyszínre. Ezt csak azért adom közre, hogy 
van még tennivalónk, a fi atalok nevelésében. Sok szü-
lő azt sem tudja, hogy gyermeke hol van és kivel, mit 
csinál. Néha 1-1 órás beszélgetés hasznos lenne.

Nagy örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a szolgá-
lati autónknak egy helyi család garázst biztosított in-
gyenesen, hogy megóvjuk a kocsit. Köszönet érte.

 Bármiben segíthetünk, hívjanak.
Vezetőség

HŐSÉG
Nagyon meleg nyarunk volt, időnként szinte kibírha-
tatlan volt a hőség. Akinek volt lehetősége vízparton 
nyaralni, bizonyára örült a jó időnek, de aki itthon, 
munkával töltötte a nyarat, az bizony nehezen viselte a 
kánikulát. Az utóbbi években egyértelművé vált a Föld 
globális felmelegedésének hatása szűkebb környeze-
tünkben is. Úgy tűnik, hogy az elkövetkező években, 
évtizedekben fel kell készülnünk arra, hogy a nyaraink 
egyre melegebbé válnak.

A településeink fenntartását végző közmunkások a 
nagy hőség ellenére is kitartóan végezték munkájukat 
és ezt az időnként emberpróbáló erőfeszítésüket  a la-
kósság nevében is megköszönöm nekik. A közterüle-
tek fűvágási munkáin kívül számos más karbantartási 
munkálatot is elvégeztek.

A közterületekre kiültetett virágok, cserjék és fák is 
nagyon nehezen bírták ezt a nagy meleget. Már a múlt 
esztendőben vásároltunk egy köbméteres műanyag 
tartályt, ami a kis teherautóra felhelyezve alkalmas volt 
a növények öntözésére. A tartály megtöltése a temetői 
közkútról történt, de ezt a Temetkezési Vállalat nem 
nézte jó szemmel és a vizet lezárta. Próbáltam egyez-

kedni az önkormányzati tulajdonú céggel és a Tettye 
Forrásház Zrt.-vel is, de nem sikerült megegyeznünk. 
Reisch Dezsővel átnéztük a részönkormányzatok által 
adott támogatási összegek felhasználását, vajon ki-
gazdálkodható-e egy robbanómotoros szivattyú, hi-
szen ásott közkutak, patakok több helyen fellelhetőek 
a településeken. Ez látszott a legjobb elképzelésnek. 
Két nap sem telt el és a megtakarításokból kedvezmé-
nyesen vásároltunk egy nagy teljesítményű HELKON 

szivattyút, ami képes a tartályt öt perc alatt megtölte-
ni. Ma már nem lehet gond a növények öntözése és a 
„vizes” napokon is biztonságot jelenthet, ha rendelke-
zünk egy szivattyúval.

Huba Csaba

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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„A Vasasért Egyesület által elnyert 
„Építő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében szeptem-
berben is számos ingyenes progra-
mon vehetnek részt.

Mediációs segélyszolgálat
Ami nem öl meg az megerősít!
A mediáció egy olyan módszer, melyben 
a kapcsolati problémák kimondásra ke-
rülnek, de nem a bűnbak megtalálása, 
hanem egy közösen elfogadható megol-
dás megtalálása a cél, így egy válságos 
helyzet nem feltétlenül a kapcsolat „ha-
lálát” sokkal inkább a megerősítését je-
lenti. Szükséges, hogy minden résztvevő 
beleegyezzék a mediációba, valamint 
közöttük még egy minimális párbeszéd 
legyen.
Időpont: bejelentkezés szerint
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: dr. Fűtő Mihály,  
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: immár minden csütörtökön 
10:00-tól (rugalmas időkeretben)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Murányiné Molnár Ildikó, 
info@obeko.hu

Kamaszklub (LAN-party)
Ha szeretnél számítógépes hálózatban 
együtt játszani a Veled hasonlókorúak-
kal, akkor itt a helyed.
Időpont: szeptember 13, péntek 
(kéthetente) 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 

(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Érd.: Tóbi Antal, info@kobeko.hu, 
06-72/337-838

Családi egészségvédelem 
Ép fogsor, friss lehelet!
Előadó: Dr. L elkes Lívia fogorvos, utána 
beszélgetés, a résztvevők kérdezhetnek!
Időpont: szeptember 6. péntek 18:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Időskori egészségvédelem
Előadó: Dr. Bősz Nanetta belgyógyász, 
utána beszélgetés.
Időpont: szeptember 20. péntek 18:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Taar Ilona, tel 20 545 95 31

Férfiak „mentálhigiénés” 
klubja – főző klub
„Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt”. Pe-
tőfi Sándor: Szeptember végén (Koltó, 
1847. szeptember.)
Mielőtt ez pont így bekövetkezne, gye-
re inkább a Férfi Főző Klubba! 
Időpont: 
szeptember 28. szombat, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com, 
2013.09.26.ig
Készült a 14 állandó tag ajánlásával.

Életkészségek facilitált csoport 
(Társas lény)
Ha fiatal vagy, a mindennapi problémá-
ikat jól szeretnéd megoldani, és szeret-
nél jobban megbirkózni a „parás” hely-

zetekkel, akkor Te is gyere el hozzánk.
Időpont: minden kedden 16:00-tól, 
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: minden kedden 16:00-tól, 
előjelentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Gondosné Nagy Emese, info@
kobeko.hu, 06-72/337-838

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 
projektjében megtartott valamennyi 
foglalkozás alatt a gyerekeknek ingye-
nes és szakszerű felügyeletet biztosítunk 
a Teaház (játszóház és gyermekfel-
ügyelet) keretében.

A részletekről érdeklődni:
Nagy Emese, 
önkéntes és szakmai koordinátor
Vasasért Egyesület, 
Kossuth Művelődési Ház 
7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász út 47.
Tel: 06 72 337 838
E-mail: nemeset@kobeko.hu   
Web: www.kobeko.hu

Kobeko programok

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.
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Olvasói hozzászólás a „Vasas utcaneveinek eredete” című íráshoz
Az alábbi idézet szó szerint a Pécsi Bányásztörténeti 
Alapítvány közreműködésével jelent meg 2008-ban 
Pilkhoffer Mónika: BÁNYÁSZAT ÉS ÉPÍTÉSZET Pé-
csett a 19-20. században című könyvéből:  

„A legnagyobb építkezés Vasason az 1920-as 
évek elején a Wiesner-telepen zajlott. A ko-
lóniát a DGT pécsi bányaüzemeinek igazga-
tójáról, az 1900-ban elhunyt Wiesner 
Rajmárról nevezték el, akinek a nevéhez töb-
bek között a bányatelepi utcák és üzemi épü-
letek neveinek, feliratainak magyarosítása, 
valamint a Társaság iskoláiban a magyar ok-
tatási nyelv bevezetése kötődik.   Érdekes, 
hogy az utcák eredeti, ABC szerinti elneve-
zése – az „A” utca egyik részének Bethlen 
Gáborra, másik részének Bencze Józsefre 
történt keresztelésétől eltekintve – egyedül 
Vasason maradt meg.” 

Ezért is van az, hogy az „A” utca csak ez a pár ház és 
ahogy az SHV cikkben olvasható „Kis utcácska (in-
kább köz) a Vasas nevű városrészben, a Bencze József 
utca és Bethlen Gábor utca között”. Az is köztudott 
remélem, hogy amikor a rendszerváltás éveiben átke-
resztelték Pécs utcáit, az „A” utca is „támadás” alá ke-
rült! Bányaárok utcának akarták ugyanis átnevezni, 
ami híresen lokálpatrióta Kistamás Gyuszi bácsinak 
köszönhetően nem történt meg – szerencsére. Mert én 
a mai napig örömmel mondom ki, hogy az „A” utcá-

ban lakom (és persze kaján vigyorral nézem a kérdező 
arcát…) 

A másik a Legény utca. Az SHV cikkben így szerepel:
„…Régebben fiú kollégium volt itt, az utca 
erről kapta nevét...”  Köztudott, hogy itt ko-
rábban a bánya legényotthona működött sok 
éven keresztül és csak jóval később lett ez a 
pécsi Egyetem egyik kollégiuma. A legény-
otthon szintén a Wiesner-telep része volt, 
annak a szélén. A Hajadon utca és Legény 
utca (Újtelep) lakásai később épültek, vala-
mikor az '50-es években (amikor Gúbér / 
Fenyő utca). 

A fentebb említett könyvben a legényotthon is szóba 
kerül, így ír erről: 

„Az 1920-as évek elejének számottevő építő-
tevékenysége következtében 1924-ben már 
355 lakás állt az 5 vasasi kolónia ( Licht-
telep, Viktória-telep, Thommen-telep, Új-
Thommen telep, Wiesner-telep) bányászai-
nak rendelkezésére, mely lakásszám 1931-re 
380-ra változott. Ezen kívül a legényotthon-
ban 114 nőtlen munkás lakhatott.”

Remélem hasznos kiegészítést adhattam az utcaneve-
inket bemutató sorozathoz.

Sashegyi József

Múlt havi számunkban volt cikk a 
vasasi utcanevekről, ehhez szeretnék 
hozzászólni. Mi, a Bethlen Gábor 
utca lakói idén ünnepelhetünk, hi-
szen 1613. október 23-án, azaz kerek 
400 éve választották Bethlen Gábort 
erdélyi fejedelemmé. Ezért 2013-
at Erdélyben és Magyarországon is 
Bethlen emlékévnek nyilvánították, 
sok ünnepséget, rendezvényt tar-
tanak a tiszteletére az egész Kárpát 
medencében. Kolozsváron egész 
alakos szobrot kívánnak neki emel-
ni, amit közadakozásból készítenek 
el. Nemrégen nyilatkozott a Kossuth 
Rádióban a Bethlen Alapítvány ve-

zetője, hogy a pénz nagy része már 
megvan, de még kellene hozzá, jó 
lenne, ha minél több ember hoz-
zájárulna valamilyen kis összeg-
gel. Milyen jó lenne,ha mi, a vasasi 
Bethlen utcai lakosok is küldenénk 
adományt, ország-világ láthatná, 
hogy megbecsüljük utcánk névadó-
ját! Októberben, ha lenne iránta ér-
deklődés, mi is tarthatnánk egy sze-
rény ünnepséget, saját szervezésben,  
utána egy kis erdélyi töltött káposzta 
mellett leülhetnénk elbeszélgetni 
egymással! Aki támogatja az ötlete-
met, keressen meg a 72-537-033- as 
telefonon, vagy személyesen a Beth-
len Gábor utca 43-ban! 

Taar Ilona

Ünnepeljünk mi is!
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Hagyományos és új utak az egészségmegőrzésben címmel
a Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület szervezésében 

harmadik alkalommal kerül megrendezésre az alternatív egészségnap

2013. szeptember 28-án (szombaton) 9.30-as kezdettel. 
Egész napos családi program lesz nem csak vasasiaknak!

(helyszín: Bethlen G. u. 8. egyesületi székház)

Előadások hangzanak el
10.00 Dankó Zsuzsanna – A népi gyógyászat  és helye napjainkban
11.00 Szőts Rózsa: Jóga- a testi-lelki EGÉSZ-ség egyik legősibb univerzális módszere
13.30 dr. Andrásfalvi Bertalan – Néphagyomány és jövendő
15.00 Batánovics Angéla - Kineziológia-a lelki problémák oldásának  útja
16.00 Császár Levente: A mese mindenkié

Kedvcsináló bemutatók a test és lélek edzéséhez
(ha be kíván kapcsolódni kényelmes ruházat ajánlott)

 jóga és 3-1-2 meridián torna  

Kóstoljon bele az egészséges életbe! Gasztronómia az egészség szolgálatában!
élő ételek, italok kóstolója vegyszermentes magyar alapanyagokból finomságok

Tegye meg az első lépést az egészségéért! Konzultációk, kezelések, beszélgetések:
Reflexológus, csontkovács, fülakupunktúrás addiktológia,  frissítő- és gyógymasszázs, fitoterápia 

szaktanácsadás, kineziológia, akupresszúra. A vizsgálatokra, kezelésekre reggel fél 10-től lehet bejelentkezni, 
a helyszínen érdeklődni a: napegyesulet@gmail.com elérhetőségen, vagy a 06/30/603-6507-es telefonon. 

Vidám gyerekprogramok egész nap, mert az egészség és a vidámság együtt jár!

Záró programként közös éneklés lesz az Ősforrás zenei műhely közreműködésével
Belépő: 400 Ft (gyermekeknek ingyenes)

FOGADÓÓRA
Huba Csaba

önkormányzati képviselő
2013. szeptember 16-án (szerdán)
FOGADÓÓRÁT TART

Hirden
1600  órától 1700  óráig 

a Harangláb utcai faluházban,
Somogyban

1715  órától 1815  óráig
a részönkormányzat irodájában 

(Búzakalász u. 3.), és
Vasason

1830  órától 1930  óráig 
a Berze Nagy János
művelődési házban.

JÓGA- AZ EGÉSZSÉG ÉS 
HARMÓNIA ÚTJA

2013. szeptember közepétől 
6 hónapos alap ismereteket adó 

jógakurzus indul
a Napüdvözlet Egyesület 

székházában (Vasas, Bethlen G.u.8.) 
keddi és pénteki napokon

17,30-18,45-ig.

A jóga a sportoktól abban külön-
bözik, hogy a gyakorlatokat légzés-
szinkronnal, lassú mozgással, illetve 
pózkitartással végezzük. Nem fára-
dunk el, nem égetjük el az energiá-
inkat, sőt a gyakorlás végére ener-
gikusak, kipihentek leszünk. Egyes 
speciális gyakorlatok különféle 
civilizációs betegségeket (pajzsmi-
rigy, vérnyomás, emésztési gondok) 
gyógyítanak, mások a légző-kapaci-
tásunkat növelik, a relaxációk pedig 
idegi feszültségeinket oldják. 

Bárki jógázhat kortól, nemtől és 
vallási hovatartozástól függetlenül, 
sőt a jóga mindenkit segít fejlődni 
azon az úton, amelyiken éppen halad. 

Jelentkezni lehet 
06/30/603-6507-es telefonon

Szőts Rózsa jógaoktatónál

 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

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók könyvelését, 

bérszámfejtését, valamint szöveg-

szerkesztést és fénymásolást.

Csaba Eszter
Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

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

mail:cseszti@freemail.hu

R E C E P T

Tökfasírt
Hozzávalók: 50 dkg gyalult tök, 5 
evőkanál liszt, 12 dkg sajt, 2 tojás, 
kapor, só, őrölt bors, étolaj
Elkészítés: A tököt enyhén lesózzuk, 
fél óráig állni hagyjuk, majd kicsavar-
juk, és egy egy tálba rakjuk. Hozzáad-
juk a lisztet, a durvára reszelt sajtot, a 
felvert tojást és az apróra vágott kap-
rot, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 
Forró olajba evőkanállal beleszaggat-
juk, lapos, kerek formára igazítjuk. 
Mindkét oldalát ropogósra sütjük. 
Melegen fogyasztjuk. Jó étvágyat!
Megjegyzés: A tököt lehet helyettesí-
teni cukkinivel vagy patiszonnal. 
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Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

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

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

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 szeptember 
8-án és szeptember 22-én 10.30 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (08.31.)

Vasárnap (09.01.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

17.00 Mise

Szombat (09.07.)

Vasárnap (09.08.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (09.14.)

Vasárnap (09.15.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (09.21.)

Vasárnap (09.22.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (09.28.)

Vasárnap (09.29.)

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

–

8.30 Mise

szeptemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

A Szentírásban található Habakuk 
könyve i. e. a VII. században íródott. 
A könyv szerzője, Habakuk próféta a 
Szentlélek sugalmazására a következő-
ket írja az utolsó idők hitel-csapdáiról: 
„És felelt nékem az Úr és mondta: Írd fel 
e látomást, és vésd táblákra, hogy köny-
nyen olvasható legyen. Mert e látomás 
bizonyos időre szól, de vég felé siet, és 
meg nem csal; ha késik is, bízzál benne, 
mert eljön, el fog jönni nem marad el! 
… Jaj annak, aki rakásra gyűjti ami nem 
az övé! De meddig? És aki adóssággal 
terheli magát! Avagy nem támadnak-e 
hirtelen, akik téged mardossanak, és 
nem serkennek-e fel, akik háborgassa-
nak téged? És zsákmányul esel nékik.” 
(Hab 2,2-3.6-7; Károli ford. szerint)

Ha valaki ennek az idézetnek minden 
sorát és szavát megfontolja, megértheti, 
hogy a prófétai látomás a végidőben fog 
teljesedni, mert „a vég felé siet”, nem 
csal meg, egészen biztos be fog követ-
kezni, ezt háromszor erősíti meg. Az, 
hogy valaki „rakásra gyűjti azt, ami 
nem az övé, ezt természetesen nem-
csak hitelfelvételre lehet érteni, de az 
„adóssággal terheli magát” kifejezések 
pontosítják, hogy erről van szó. Gon-
doljunk arra, hogy akik néhány évvel 
ezelőtt svájci frankban vettek fel a laká-
sukra vagy autójukra a hitelt, azokat az 
árfolyam megugrása mennyire „mar-
dosott”, és akik háttérben a szálakat 
mozgatják a szerencsétlen kiszolgálta-
tott emberek kizsákmányolására, azok 

mennyire tudják háborgatni ezeket az 
embereket, míg végül sokakat zsákmá-
nyul ejtenek. Egy férfivel beszélgettem, 
hogy miért árulja a házát, melynek ja-
vítására, rendbetételére a korábbi évek-
ben ilyen jellegű hitelt vett fel. Azt vá-
laszolta, hogy az eddigi évek során már 
a felvett összeg másfélszeresét fizette 
vissza a banknak, és még van bőven, 
amit fizetnie. A havi részlete évek óta 
akkora, hogy a felesége hat éve Német-
országban kénytelen beteget gondozni, 
és így fizetik a törlesztő részleteket. Vé-
gül oda jutott, hogy egy speciális cégnek 
fogja eladni a házát, amelyik kifizeti a 
bankot és számára lehetővé teszi, hogy 
a saját házában bérlő lehessen élete vé-
géig, és így majd a jelenlegi banki rész-
letének csak a felét, vagy egyharmadát 
kell fizetnie hónapról hónapra. A fel-
nőtt gyerekére semmit sem tud hagyni. 
Hány ilyen ember van, aki azt kérdezi, 
hogy ki tudhatta előre, hogy ilyen gaz-
dasági világválság, vagy bármi másnak 
is nevezhető spekuláció révén emberek 
ezrei ide fognak jutni? Teljes együttér-
zéssel vagyok az ilyen becsapott és ki-
forgatott emberek iránt, mégis láthatja 
az olvasó, hogy a Biblia ír erről a hitel 
vagy adósság-csapdáról a végső időre 
nézve, és figyelmeztet a veszélyre. Az 
hogy a végső idő mi alapján azonosít-
ható, ezt bármely Bibliát olvasó ember 
felismerheti a bibliai próféciák ismerete 
nélkül is, hogy ha elolvassa a 2Tim 3,1-5 
szakaszt az Újszövetségből. 

Ha valaki a Szentlélek világosságát 
kérve naponta tanulmányozza a Szent-
írást, megértheti az Úr szavának taná-
csait életének különböző területeire 
nézve, és azokból a döntéseihez vilá-
gosságot nyer. 

Tisztelettel és szeretettel: 
Pongrácz Róbert  a Keresztény 

Advent Közösség lelkésze Pécsváradról

Felhasznált irodalom: Szent Biblia, 
fordította: Károli Gáspár, Bp., 2002. / 
E cikk teljes terjedelmében elérhető a 
szentirascom.blogspot.com oldalon, a 
szerző blogján más evangéliumi írása-
ival együtt, amelyek a www.szentiras.
com weboldalon olvashatóak.

Mit ír a Biblia a hitel csapdájáról?

Targoncák, munkagépek, személy 
és tehergépkocsik, robogók,

motorkerékpárok, mezőgazdasági 
kisgépek javítása, szervizelése, vizs-
gáztatása kedvező áron. Személy-

autó olajcsere 2500 Ft + anyagkölt-
ség. Érdeklődni: 06-30-5200-878,

info@targoncatech.hu
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S P O R T H Í R E K

Foci hírek

Új idény, új kihívások

Augusztus 25-én, Sásdon kezdte meg 
idei hadjáratát a Vasasi Bányász a megyei IV. osztályban.

A nyáron alig történt változás a játékoskeretben, Buzádi 
már nem erősíti tovább a csapatot, azonban a tavalyi 
bronzérmes csapat magja együtt maradt. Ugyanez elmond-
ható a bajnokság csapatairól is, a Bányásznak jórészt a ta-
valyi ellenfelekkel kell felvennie a harcot. Akad azonban új 
kihívó is, a sásdi és a himesházi csapat igen erős, bizonyíték 
erre az első fordulóbeli mérkőzés, ahol a vasasiak jó első 
félidőt követően végül kikaptak Sásdon.

Az első félidőben több nagy helyzetig és Veres révén ka-

pufáig is jutó Bányász a második félidőben egy védelmi 
megingásból gólt kapott és már nem tudott egyenlíteni. 

A Vasasi Bányász legutóbb a 2011/12-es idényt kezdte 
vereséggel.

A szeptemberi program:
08.25.: Sásdi VSK – Bányász TC 2-0 (0-0)
09.01.: Bányász TC – Mároki SE   16:30
09.08.: Himesháza KSE – Bányász TC  16:30
09.14.: Ivándárda SE – Bányász TC  16:30
09.22.: Bányász TC – Báta KSE  16:00
09.29.: Kisnyárádi SE – Bányász TC 16:00

Köszönjük a Csaba Szóda, a Vasasi Gazdabolt, a Vali bolt  
és a Vasasi Gyógyszertár támogatását!
További információk, képek és beszámolók a www.shvonline.hu oldalon!

2013. július 27-én, immár másodszor 
sikerült teljesítenem a Nagyatádon 
megrendezett IRONMAN Országos Baj-
nokságon a triatlon klasszikusnak mon-
dott IRONMAN távját.

Az időjárás július végéhez hűen forró 
volt: olyan igazi „aszfaltolvasztó” meleg. 
Még a gyékényesi bányató vize is 26,4 fo-
kos volt, de egy az IRONMAN távot telje-
sítő ember ne a kifogásokat keresse, ne 
panaszkodjon, ne magyarázkodjon, ha-
nem konok elszántsággal darálja le a tá-
vot. Persze lehet előre terveket, álmokat 
szőni az időeredményről, ideális felkészü-
lésről, az egymásra épülő edzésekről, 
megfelelő időjárásról, a technika (bringa) 
állapotáról, minőségéről, de egy magam-

fajta amatőrnek az igazi célja minden 
esetben „csak” a teljesítés lehet. Ez idén, 
hála Istennek újra sikerült. Újra átélhet-
tem a célegyenesben, és csak ott tapasz-
talható csodálatos érzést. A minden kínt 
feledtető öröm a célszalag átszakításával 
újra az enyém lehetett.

És még mielőtt valaki azt hinné, hogy 
ez egy egyéni verseny, akkor ideje, hogy 
megtudja: NEM AZ, mert kell egy CSA-
PAT. Bár a pályán neked kell 3,8 kilomé-
tert úsznod, 180 kilométert bringáznod 
és 42 kilométert futnod, de segítők, 
CSAPAT nélkül ez nem menne. Ők, akik 
feladják a frissítődet. Ők, akik biztatnak, 
hogy jól nézel ki, de te érzed, tudod, 
hogy ez a drukkolás része, akik elviselik, 

hogy a felkészülés során hosszú órákra 
elmész edzeni… Igen, ez a CSAPAT ne-
kem a családom. Az IRONMAN célsza-
lagját ugyan egyedül szakítottam át, de 
az érem, a diploma az Övék is.

Köszönöm azoknak is, akik gondoltak 
rám és szurkoltak nekem. Ha Isten meg-
tart, akkor szeretnék még beszámolni 
hasonlóan nagy további próbák teljesíté-
séről is.                Bertalan Csaba

Helyi atlétáink megint megmutatták, 
miért is ők a legjobb itthon és a nemzet-
közi versenyeken is helyük van!

Czuth Réka: Összetett Európa Kupa 
I. osztályában, egyéniben 20. helyen 
végzett, míg a magyar csapattal 7. he-
lyen zárták a versenyt! A junior Európa 
Bajnokságon szintén 7 próbában indult 
ahol az előkelő 16. helyen végzett. 

Itthon is hozta magát Réka, ugyanis 
az Egyetemi bajnokságon meghívott-
ként a 7 próbában 5121 ponttal a 2. 
lett. Majd a Felnőtt magyar bajnoksá-

gon hármasugrásban 12,47 cmmel a 3. 
helyet szerezte meg. Magasugrásban 
1,70 cmmel a 4. helyen végzett. 

Kovács Dóra: A Junior magyar bajnok-
ságos 1500 m-en 4:56-al a 3. helyen 
végzett és így tagja lett az U20-as válo-
gatott viadalon résztvevő csapatnak. A 
viadalon szintén 1500 m-en a 6. helyen 
érkezett be 4:55-el. 

Kovács Ferenc: A Junior magyar bajnok-
ságos 800 m-en 10. helyen végzett 1:59-el, 
ő is tagja lett a magyar csapatnak. A viada-
lon 800 m-en 7. helyen ért célba 1:54-el. 

A Felnőtt magyar bajnokságon 800 m-en 
sajnos nem tudott döntőbe kerülni. 

Srp Miklós: Gyalogló Európa Kupán a 
felnőttek között egyéniben az 56. lett, 
míg a magyar csapattal a 13. helyen jött 
be 1:38:53-al. Az egyetemi bajnokság-
ban, az ELTE színeiben 1. helyen végzett 
10 000 m-es gyaloglásban 47:05-el. Az 
U23-as magyar bajnokságon, nem gya-
loglásban indult, hisz azt már Áprilisban 
megnyerte, hanem 3000 m akadályfu-
tásban ahol 11:19-el bejött a 6. helyen. 

A versenyzőknek gratulálunk és további 
sok sikert, mind a hazai bajnokságokon, 
mind a nemzetközi megmérettetéseknek. 

IRONMAN másodszor

Atlétáink ismét az Elit-osztályban!

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.

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

Választási malacok eladók!
érdeklődni: 06-30-452-4160

Kútfúrást vállalok!
Érd: 06-70-269-0119

A somogyi  Kolping házban
1 lakás/ 2 szoba, konyha,

fürdőszoba / kiadó

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

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

Lapostetők-
palatetők 

szigetelése
szakszerűen, kedvezõ áron,

12 év garanciával,

ingyenes felméréssel.

Gangloff Kft.

06-30-460-8629

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

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033
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