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Halottak napi séta a hirdi öregtemetőben

Néhanap jó elmenni ezekbe az 
„öregtemetőkbe” Nem a holt lelkek 
bolyongását keresni, hanem az el-

múlt IDŐ nyomában járva a KOR-
ral találkozni. A köveken, halmo-
kon a feliratokon elidőzve egy kicsit.

„Az időben minden megmarad, 
de olyan színtelen lesz, mint azok a 
nagyon régi fényképek, melyeket 
még fémlemezre rögzítettek. A 
fény, az idő lemossa a lemezről a 
vonások éles és jellegzetes árnyala-
tait. Forgatni kell a képet, s a világí-
tás bizonyos fénytörése szükséges 
ahhoz, hogy a vak fémlemezen 
megismerjük azt, kinek arcvonása-
it egyszer magába szívta a tükörlap. 
Így halványodik el az időben min-
den emberi emlék. De egy napon 
fény hull valahonnan, s akkor 
megint látunk egy arcot.”

(Márai Sándor:  A gyertyák csonkig égnek)
Fotók: Sashegyi József

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba önkormányzati képviselő
2013. november 19-én (kedden)

FOGADÓÓRÁRA VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET:
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.

A Laser ismét 
remek volt

Telt házas, kitűnő 
hangulatú, a '70-es 
évek hangulát fel-
idéző házibulit va-
rázsolt ismét a 
Laser, a régi törzs-
tagok legnagyobb 
örömére. 
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Új buszok a 13-14-15-ös vonalon, januártól várható
a város közlekedésének gyökeres átszervezése

Én is csak szüleim elmondásából tudom, hogy Vasas 
és Pécs között elsőként  megjelenő közösségi szállítást 
egy Bódog nevű vállalkozó végezte a ’40-es évek vé-
gén. Majd megjelentek a fapados „nylon” buszok, a 
Csepel alvázra szerelt bódés buszok. Érdekességük 
volt, hogy a kifelé nyíló ajtó nyitásával hajlott le az a 
rácsos vaslépcső, amely segítette a felszállást, és az 
irányjelzője egy az oldalfalból kipattanó piros lapocs-
ka volt. Az ’50-es évek végén, a ’60-as évek elején a 
vasasi buszok a Széchenyi térről, a Nagy Lajos Gim-
názium előtti megállóból indultak. Ez az indulási 
pont az évek során egyre inkább a város széle felé to-
lódott ki. Indultak buszok a vasútállomásról, a 48-as 
térről, a Zsolnay mauzóleum bejáratától és végül nap-
jainkig a Budai állomásról. Az utazás a vasasi-
somogyi-hirdi lakók számára ezáltal nehézkesebbé 
vált, a városközpont már nem volt közvetlenül elérhe-
tő, át kellett szállni, a megállókban eltöltött várakozá-
si idő megnőtt és az utazási költség is drágább lett, 
hiszen két vonaljegyet kellett vásárolni a belvárosba 
jutáshoz. Ez az állapot napjainkig konzerválódott. Ez 
sok bosszúságot okoz még ma is a naponta utazók-
nak. Senki nem szeret esőben, szélben, hófúvásban 
várakozni. Némileg javított a helyzeten, hogy meg-
épült a Tesco áruház, így már egy lekésett busz utáni 
várakozás idejére be lehet húzódni melegebb helyre, 
korábban csak a már lebontott sarki kocsma adott 
menedéket.

Az utasok helyzetét még tovább súlyosbította, hogy 
a város buszállománya elöregedett, a város anyagi 
helyzete is válságosra fordult. Köztudott, hogy még a 
szo cialista városvezetés idején a város buszait eladták 
egy cégnek, majd visszabérelték. Az eladási tranzak-
ció következménye volt, hogy a városnak kb. 1 milli-
árd forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. En-
nek rendezése nem történt, nem történhetett meg, így 
az adóhivatal lefoglalta a buszokat. Ezekkel a lefoglalt, 
öreg, üzemképtelen buszokkal kellett fenntartani egy 
nagyváros mindennapi közlekedését. Nem volt köny-
nyű feladat. Mindennaposak voltak a késések, járatki-
maradások. Az állam ez évben átvállalta a város adós-
ságának 70%-át és további jelentős anyagi segítséget 
nyújtott, így megnyílt annak lehetősége, hogy a város 
tömegközlekedését fokozatosan megújítsa a városve-
zetés.

Ennek jelei már láthatóak.  Egyre többször találkoz-
hatunk a város utcáin az új, korszerű Credo buszokkal, 
amelyek lassan leváltják a jó öreg Ikarusokat és Mer-

cedeseket. Október 17-én a Budai vámnál egy sajtótá-
jékoztató keretében adta át a város a forgalomnak azt 
az 5 db. Credo City Econell típusú szóló járművet, 
amelyek kifelezetten a 13-14-15-ös vonalakon fognak 
járni. Ezzel már 35 új busz szolgálhatja a város közle-

kedését és várhatóan januárban újabb 5 db. hazai gyár-
tású, Volvo típusú csuklós busz is meg fog érkezni.

Ezek a buszok korszerű motorral, légkondicionáló-
val vannak ellátva, az alacsony padlója miatt könnyű 
a le- és felszállás, a kihúzható feljáró segítségével ba-
bakocsival, kerekes székkel is könnyedén használha-
tóak. Takarékos fogyasztásuk, alacsony szerviz költ-
ség igényük miatt gazdaságosak. A belső terük 
rendkívül tágas. A buszokat felszerelik GPS-el, han-
gos tájékoztató rendszerrel, a rongálásokat megelőző 
kamera-rendszerrel és elektronikus kijelzőkkel. Nem 
elhanyagolható tény, hogy a járműveket a győri szék-
helyű Kravtex Kft. gyártja, így hazai embereknek ad 
munkalehetőséget.

A járműpark megújítása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a város tömegközlekedése korszerűbb, az utasok 
igényeit mind inkább kiszolgáló legyen.  A szakembe-
rek további átfogó, a város egész közlekedését megújí-
tó változtatásokat terveznek. Ezek a változtatások 
mind a buszvonalak átszervezését, mind a menetren-
dek megváltoztatását érintenék. A hónapok óta tartó 
előkészítő szakmai munka jó ütemben halad. A Tüke 
Busz Zrt. és a Pécs és Térsége Közösségi Közlekedésé-
ért Egyesület lelkes, fiatal szakemberei már kialakítot-
tak egy „fonódó” közlekedési rendszert, amely alapja-
iban kívánja javítani a város tömegközlekedését.

Már a járatok útvonalának tervezésekor nyomaté-
kosan kértem, hogy olyan útvonalterveket készítse-
nek, amelyek lehetővé teszik a peremkerületi városré-
szek lakóinak a városközpontba történő közvetlen 

Fotó: Laufer László
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bejutást. Kértem, hogy a tervezet kialakításának folya-
matába vonjanak be illetve folyamatos tájékoztatást 
kértem. Ezáltal a helyi lakosság kívánságait, érdekeit 
mind inkább figyelembe tudják venni és ennek hoza-
dékaként remélhetőleg egy utasokat jobban kiszolgáló 
útvonal hálózat és menetrend fog majd életbe lépni. 
Mind a Tüke Busszal mind az egyesülettel sikerült jó 
kapcsolatokat kialakítani és igyekeznek a felmerült kí-
vánságokat teljesíteni.

Kérem, hogy a következőkben leírtakat még ne ve-
gyék „készpénznek”, mert még elképzelhetőek válto-
zások. Nagyon sokan érdeklődnek nálam az új tö-
megközlekedés kialakításával kapcsolatban, ezért 
próbálom a jelenlegi elképzeléseket felvázolni. A vá-
ros egész tömegközlekedésének átszervezését nem 
tudom itt most ismertetni, pusztán a Vasast, Somo-
gyot és Hirdet közvetlenül érintő elképzeléseket érin-
teném. A végleges tömegközlekedési koncepciót rö-
vid időn belül a Közgyűlés fogja tárgyalni, akkor válik 
véglegessé. Bevezetésének tervezett időpontja 2014. 
év első hónapjaiban várható.

A leglényegesebb változás lenne, hogy a Budai vámnál 
történő átszállás megszűnik, a 13-14-15-ös járatok a Fő-

pályaudvarig közlekednek. További előny, hogy egy vo-
naljeggyel vehető igénybe az utazás.  Vonalak röviden: 
   13: Harangláb utca-Kenderfonó-Vasas-Somogy-

Budai állomás-Zsolnay szobor-Főpályaudvar
13A: Kenderfonó-Vasas-Somogy-Budai állomás-

Zsolnay szobor-Főpályaudvar
113: Harangláb utca-Kenderfonó- Budai állomás-

Zsolnay szobor-Főpályaudvar
   14: Petőfi-akna-Somogy-Budai állomás-Zsolnay 

szobor-Főpályaudvar
104: Petőfi-akna-Somogy-Budai állomás-Konzum 

áruház-Vásárcsarnok-Főpályaudvar-Uránváros 
végállomás (csak a reggeli csúcsidőszakban 2 db. 
járat)

  15: István-akna-Somogy-Budai állomás-Zsolnay 
szobor-Főpályaudvar

15A: Somogy-Budai állomás-Zsolnay szobor-
Főpályaudvar

Remélem a településeink lakói szívesen fogadják eze-
ket a változásokat és remélem végre elfelejthetjük a 
Budai állomáson ért rossz élményeinket.

Huba Csaba

Közbiztonság, közrend???!!! 
A múlt havi számban megjelent egy be-
számoló arról, hogy a részönkormány-
zat tárgyalta a településrész közbizton-
ságát. A rendőrség itt megnyugtatott 
bennünket, hogy a statisztika nagyon 
kedvező, alig vannak „elkövetések”, a 
lakossági bejelentések száma pedig jó-
val elmarad az országos átlagtól.

A jó statisztika a bűnözőkben, sza-
bálysértőkben, rongálókban valószí-
nűleg nem tudatosult, mert bár ko-
moly erőfeszítések árán sikerült 
elérnie egyesületünknek, hogy az 
EON az elcsúfított berendezését az 
épületünk előtt lefesse, néhány nap 
után újra kidekorálták. Az ominózus 
gyűlés után néhány napra a kerítést is 
felszakították és elvitték az önkénte-
sek, közmunkások által megtermeltek 
egy részét. Továbbra is kocsmának 
nézik az épület előtti gondozott zöld-
területet és nem zavartatva magukat, 
hogy kisgyermekes intézmény van a 
hallókörükben fennen trágárkodnak, 
isznak és szemetelnek.

Mi az, amit tehetünk mi, rendben 
és nyugalomban élni kívánó emberek, 
civil szervezetek?

Először is minden alkalommal te-
gyünk bejelentést és feljelentést a rend-
őrségen, közterület felügyeletnél, pol-
gárőrségnél és minden hatóságnál, ami 
csak szóba jöhet. Legalább a statiszti-
kájukat rontsuk, hogy ne mondhassák, 
hiszen innen nem is ment jelzés felé-
jük. Nagyon fontos, hogy a bejelentése-
ket írásban tegyük meg, így a kivizsgá-
lás nem maradhat el, még ha meg is 
szűntetik bizonyítottság hiányában az 
eljárást, legalább próbálkoznak a felde-
rítéssel, illetve tudhassák hivatalosan 
is, hogy baj van itt, nincs rend. És 
előbb-utóbb a hazug embert úgyis 
utoléri a végzete és a rendőrség is csak 
megunja egyszer a tehetetlenkedést, a 
jogszabályok mögé bújást, kihúzza a 
mellét és a kiállásával, jelenlétével távol 
tartja a renitenskedőket.

Addig is tegyünk bejelentést és ke-
ressük az összefogás, a közös fellépés 

lehetőségeit. Tartsunk fórumot, olyat, 
melyben mi is szóhoz jutunk és nem 
csak a rendőrség megnyugtató statisz-
tikáját kell hallgatnunk órákon ke-
resztül és bármilyen intézkedési terv, 
vagy célkitűzés nélkül távoznunk, 
mert a testület több időt nem tud 
szánni erre a problémára.

Van egy facebook oldal, Pécs-Vasa-
siak Oldala. Használjuk ezt a felületet 
(ha engedik ezt az újságot is—miért 
ne engednék, az SHV-nél nincs cen-
zúra (a szerk.) az információk, beje-
lentések összegyűjtésére, az összefo-
gásra a cselekvés elindítására. 
Keressük egymást, azok, akik nem 
mindegy, hogy milyen környezetben 
és milyen minőségben élhetünk. És ne 
féljünk! Gondoljunk arra, hogy a kutya 
is csak a reszkető, bizonytalan embert 
támadja meg. Nem nekünk van félni-
valónk. Az igazság, a becsület, a tiszta-
ság természetéből adódóan végül min-
dig felülkerekedik.

Szőts Rózsa
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– Hogy múltak a napjai régebben, 
és hogyan telnek mostanában?
– Ha igaz, hogy még sokan meg-
ismernek, emlékeznek a régi, aktív 
életem somogyi vonatkozásaira, az 
örömmel tölt el. Ha az olvasókat 
érdekli a régi idők történései, azok 
a ma már szépkorúak emlékei, az 
nemcsak külön öröm a magam 
és a hozzám hasonlóak számára, 
hanem biztató a jövőre nézve is. 
Nincs tudatos, kitartó jövőépítés a 
múlt ismerete nélkül.

A kérdése egy nyolcadik x-ét ta-
posó ember számára ezernyi dolgot 

ébreszt fel. Olyanokat is, melyek 
már szunnyadó állapotban vannak. 
Az érdeklődés olyan, mintha álmá-
ból ébresztenék az embert. Men-
jünk sorjában és tényszerűen:

– 7 évig tanítottam Somogyban, 
és voltam az iskola igazgatóhelyet-
tese (1966–1973);

– a Művelődési Osztályt négy és 
fél évig vezettem (1997–2001).

Nem kérdezte, de a teljesség 
kedvéért megemlítem, hogy 50 és 
fél éves munkaviszony után vonul-
tam vissza. Szinte kizárólag egész-
ségügyi okok miatt. Tönkremen-
tek az ízületeim, nem tudok járni. 
Autós nyelven szólva totál káros a 
futómű.

– Kérem, meséljen a gyer mek ko-
rá ról, ifj ú éveiről.

– Nem hiszem, hogy az életraj-
zom különösebben érdekes lehet. 
Röviden: Gyöngyös melléken szü-
lettem, kétéves korom óta élek-kö-
tődök Somogyhoz. Itt nőttem fel, 

itt jártam általános iskolába. Va-
sason kezdtem tanítani 1956-ban 
tanítóként, közben elvégeztem a 
Tanárképző Főiskolát fi zika–tech-
nika szakon.

A tanítás mellett Lukács Károly 
kollégámmal megalakítottuk a Va-
sasi Kézilabda Szakosztályt. Karcsi 
a lányokkal, én a fi úkkal foglalkoz-
tam.

Nagyon jó szívvel emlékszem 
gyerekkoromra, ifj ú éveimre, annak 
ellenére, hogy rányomta a bélyegét 
a II. világháború, a szegénység, a 
nem kis megpróbáltatást jelentő 
Rákosi-rendszer. A szép emlékeim 
megtestesítői a szüleim, a rokonsá-
gom, a gyerekkori és a későbbi ba-
rátaim, a játszó- és sporttársaim, az 
EMBEREK.

Az apám bányász volt. 1955-ben 
két hónapig a nyári szünetben én 
is dolgoztam csillésként. Ezer szál-
lal kötődtem a bányászokhoz, eh-
hez a sokszínű, különleges, rend-
kívül összetartó csoporthoz. Ez a 
kötődés ma is bennem van. Régi 
igazság, hogy az ember emlékei a 
legdrágább, és soha el nem vehető 
vagyona, kincse.

1963-ban nősültem, a feleségem 
is somogyi, bányászcsaládból szár-
mazik. 50 éve élünk együtt, kettő 
fi am, 4 unokám van. A mai na-
gyon mozgásszegény, kínkeserves 
életemben ők jelentik a boldogsá-
got. Visszavonultan élek, mert ezt 
kényszerítette rám a sors. 

– Miért a tanári pályát válasz-
totta, és milyen tantárgyakat taní-
tott?

– A pedagóguspálya választásá-
ban meghatározó volt a gyereksze-
retet. A műszaki, természettudo-
mányos érdeklődésem, és a jelentős 
sport iránti szeretet mellett ezek 
határozták meg az életemet. Idő-
södve a közéleti, a vezetői munka 
vált uralkodóvá. Az 50 éves mun-
kaviszonyomból 40 évig voltam 
vezető. Sokat tanultam, képeztem 
magam, hogy minél tudatosabban 
tudjam vezetni a rám bízott közös-
séget, intézményt. Több tanfolyam 
és továbbképzés után 1981-ben 
szereztem egyetemi diplomát Sze-
geden. 

Hobbiként fotóztam, megalakí-
tottam, és legalább 20 évig vezet-
tem a somogyi fotószakkört. Szép 
idő volt, csodálatos emlékekkel, 
nagyszerű barátokkal.

Portré

Spolár tanár úr
Spolár Jánost olvasóink közül sokan ismerhetik, ő jelenleg is somogyi lakos. 
Hét évig tanított a Somogyi Általános Iskolában, ahol igazgató helyettes is 
volt, ezenkívül aktív résztvevője volt a helyi közéletnek, Somogyban fotószak-
kört, Vasason kézilabda-szakosztályt vezetett, majd négy és fél évig vezetője 
volt a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályának.
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– Hány évet dolgozott a pedagó-
guspályán?

– A hosszú pedagóguspálya öt 
intézményhez kötődik (Vasas, So-
mogy, Egyetem utca, Felsővámház 
utca, Jókai). A leghosszabb ideig – 
17 évig – a Jókai igazgatója voltam. 
Innen kerültem a Polgármesteri 
Hivatal Művelődési Osztályára. 
Ez a munkakör szakmailag ter-
mészetesen kötődött az iskolához, 
az oktatáshoz, de összességében 
egészen más volt. Sok tapasztala-
tot szereztem, nagyon szerteágazó 
kapcsolatrendszer kiépítését kö-
vetelte meg tőlem. A munkámnak 
ezt a részét nagy örömmel és talán 
eredményesen sikerült megvaló-

sítanom. Nemcsak a város gazda-
godott vele, hanem jómagam is. 
Megismertem a fél országot, kül-
földön is sokat jártam, sok embert 
ismertem meg. Barátokat, tiszte-
lőket szereztem a városnak és ma-
gamnak.

– Manapság hogyan telnek a 
napjai?

– Most épp egy sokadik műtétből 
lábadozok. Remélem, nemsoká-
ra ismét „felpattanhatok” a kis pi-
ros EL-GO-ra (elektromos gokart 
mozgáskorlátozottaknak), amit én 
csak MUKI-nak nevezek.

Nagyon várom, hogy ismét ba-
rangolhassak Somogy, Vasas, Hird 
általam régóta ismert utcáin. Rá-

köszönhessek az emberekre, el-
csodálkozhassak azon, hogy még 
megismernek régi tanítványaim, 
ismerőseim. Ezek a motorizált sé-
ták jelentik a mindennapjaim de-
rűs, optimizmust adó perceit, órá-
it. Ez is egy életforrás, egy „kút”, 
melyből sok minden meríthető.

Azt mondtam, nincs tudatos jö-
vőépítés a múlt ismerete nélkül. A 
hozzám hasonlóak, a velem egyko-
rúak pedig ebből képesek újra töl-
tődni, erőt meríteni. 

Mindenkinek kívánok mozgal-
mas, élményekben és sikerekben 
gazdag sok szép évet. A régi köszö-
néssel: Jószerencsét!

Bocz József

Margit néni
1923-2013

Két évszám, s közötte egy élet. Egy élet, amit arra 
szánt, hogy gyermekeket neveljen, tanítson.

A háború alatt került Vasasra, szinte az iskolából, 
még mint Udvari Margit, az édesanyjával. 

Mosolygós, kedves arcára sokan emlékezünk. Ve-
le örültünk, amikor férjhez ment Temesi Károlyhoz, 
aki szintén itt tanított Vasason. Vele örültünk, ami-
kor megszülettek a fiai. Nemcsak tanító volt, hanem 
nevelő is. Tovább is képezte magát, ezzel is példát 
mutatva a tanítványoknak. Tanulni és tanítani: ez 
volt a mottó. Magyar-történelem szakos tanár lett.

De legtöbben nevelői munkájára emlékezünk. 
Őhozzá oda lehetett menni minden problémával. 
Meghallgatott és eligazított lelki kérdésekben is. Vi-

gasztalt, ha szomorúak voltunk, letörölte a bánat 
könnyeit. Segített, ahol kellett, rendezett színdara-
bot, szervezett tánccsoportot, begyűjtve a vasasi ha-
gyományokat. Egy szavára ugrottunk, ha kért vala-
mit, szereplést, versmondást, éneklést. Minden 
jobban ment, ha ő irányított. 48 évig tanított, nyug-
díjazása után még a napköziseket is elvállalta, hogy 
gyermekek közelében lehessen. Évente találkoztunk, 
mindegyikünkre emlékezett, még a fiúkra is, akik-
nek a férje volt az osztályfőnöke.

Most elment. Csöndesen, ahogy élt. Sírja mellé 
nem állhatunk, de a szeretet és a hála virágaival ki-
béleljük végső nyughelyét szeretett férje mellett. Kö-
szönjük Margit néni szeretetedet, hűségedet a falu-
hoz, a gyermekekhez. Most Rád gondolunk, s úgy 
suttogjuk: hiányzol! Pihenj békében!

Korcsmárné Weyse Klára

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) 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 Önéletrajz 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
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A Vasasért Egyesület által elnyert „Épí-
tő közösségek a családokért” című 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 szá-
mú projektjének keretében novembe-
rében is számos ingyenes programon 
vehetnek részt.

Önismereti És Munkaerő Piaci Tech-
nikák Álláskeresőknek
A munka világába való beilleszkedés-
hez, napjainkban újra és újra kell értel-
meznünk, önmagunkat, képességein-
ket és ismereteinket. Az álláskeresés 
mindemellett komoly megterhelést je-
lentő munka. Ismereteink gyorsan el-
avulnak, lelki erőnk, türelmünk pedig 
egyre fogy. Foglalkozásaink célja, hogy 
képes legyen önmaga képességeinek 
feltárására, önbecsülése megtartására 
és az önérvényesítésre, hogy megújult 
energiákkal, új technikával felvértezve 
hatékonyabban megtalálja az önnek 
leginkább megfelelő állást vagy célra-
vezető képzést. 
Időpont: november 11-15 között, 
naponta 9:30-tól 15:30-ig
Jelentkezési határidő: 
november 6, 16:00
Helyszín: Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Facilitátor: Dahn Nóra

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: immár minden csütörtökön 
10:00-tól (rugalmas időkeretben)
Helyszín: Vasasért Egyesület 
Egyesületi Székháza 
(7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Érd.: Pölhe Lajosné Brigitta, 
tel.:  70 252 69 98 

Szülőklub
A nyári szünet után ismét vár a Szülő-
klub. Hozd magaddal akár gyerkőcödet 
is, az ízlésedet, a jókedvedet, az ötletei-
det, kérdéseidet, problémáidat.
Időpont: november 8, 22. péntek 
17:00 (kéthetente pénteken)
Helyszín: Vasasért Egyesület 

Egyesületi Székháza  (7691 Pécs-
Vasas, Bencze J. u. 6.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com

Családi egészségvédelem előadások
A magas vérnyomás és tárbetegségei kor-
szerű kezelése
Előadó: dr. Lukács Ádám gyógyszerész
Időpont: november 8. péntek, 18:00
Helyszín: Vasasért Egyesület 
Egyesületi Székháza 
(7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Korunk népbetegsége a cukorbetegség. 
Korszerű kezelések, azokhoz való hozzá-
jutás lehetősége. Mit fizet a társadalom-
biztosító?
Előadó: Bodor Attila gyógyszerész
Időpont: november 22. péntek, 18:00
Helyszín: Vasasért Egyesület 
Egyesületi Székháza 
(7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Érd.: Taar Ilona, tel.: 20 545 95 31

Férfiak „mentálhigiénés” klubja – 
főző klub
Időpont: november 30. szombat, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com, 
határidő: 2013.november 28-ig
Készült a 14 állandó tag ajánlásával.

Pletyka (F)észek
Helybeli nők osztják meg egymással 
örömeiket, gondjaikat, problémakeze-
lő és háztartási praktikáikat. Ha szíve-
sen beszélgetnél, jó ötleteidet mond el 
mindenkinek, mások magánéletéről ne 
beszélj senkinek.
Időpont: november 9, 23. szombat, 
17:00 (kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Kamaszklub (LAN-party)
Ha szeretnél számítógépes hálózatban 

együtt játszani a Veled hasonlókorúak-
kal, akkor itt a helyed.
Időpont: november 15, 29. péntek, 
19:00 (kéthetente) 
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Tóbi Antal, info@kobeko.hu, 
06-72/337-838

Elég jó szülő (Nevelési, pályaválasztási 
tanácsadás)
Az egyéni és csoportos tanácsadások 
célja, a szülő gyermek bizalmi kapcso-
lat kiépítésének tudatos elősegítése. A 
gyerekek testi, szellemi és érzelmi fej-
lesztésének módszerei és lehetőségei a 
családban. Minden kérdés megbeszé-
lésre kerül, amely a család élethelyzeté-
ből gyermek életkori sajátosságaiból 
adódik.
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

Családi Összhangzattan 
Néha a legjobb családban is különböző 
elképzelések, értékek és érdekek ütköz-
nek meg egymással. Néhol a generációk 
közötti különbség, máshol egyes család-
tagok deviáns viselkedése (pl. alkoholi-
zálás, agresszió stb.) vagy a szociális 
helyzet (pl. munkanélküliség stb.) okoz 
válságot.  A családi gondok megoldásá-
ra nyújt segítséget csoportos illetve ké-
rés szerint egyéni tanácsadásunk.
Időpont: minden kedden 15:00-18:00 
bejelentkezés szükséges
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Aki az Ön segítségére lesz: jogász, 
terapeuta, pszichológus

Valamennyi programunkról érdek-
lődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06-72/337-838
Email: info@kobeko.hu, 
jelentkezes@kobeko.hu
Web: www.kobeko.hu

Kobeko programok
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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 „Építő közösségek a családokért” című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú 
projektjében megtartott valamennyi foglalkozás alatt a gyerekeknek ingyenes és szakszerű felügyeletet biztosítunk 

a Teaház (játszóház és gyermekfelügyelet) 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 

A Vasasért Egyesület önkéntesek jelentkezését várja 
ifj úsági munkára, elsősorban Somogy, Vasas, Hird 
területéről. 
Amit az ifj úsági klub kínál:

 – hasznos szabadidős programok
 – heti 3x: H, Sz, P 16:00-19:00 között
 – uzsonna
 – társasjátékok, csocsó, ping-pong
 – készségfejlesztés, személyes beszélgetés

Önkénteseink fő feladatai:
 – részvétel a klub működésében
 – személyes segítő munka a gyerekekkel/

fi atalokkal
 – szabadidős programok, foglalkozások 

szervezése
 – saját ötletek megvalósítása, segítés a 

tanulásban
 – együttműködés a csapattal

Amit önkénteseinknek kínálunk: 
 – tapasztalat és pályaismeret
 – mentorálás, szakmai önismereti tréning

 – lehetőség szakmai gyakorlat teljesítésére 
 – civil szféra megismerése és kapcsolati tőke
 – előrelépési lehetőség

Ha elkötelezett vagy az ifj úsági téma iránt, moti-
váltnak és megbízhatónak tartod magad, akkor 
várunk csapatunkba. 

Jelentkezés: jelentkezes@kobeko.hu, vagy szemé lye sen 
a Kossuth Művelődési Házban (7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 47.), illetve telefonon 72 337-838. 

Próbáld ki, milyen sokat KAPSZ,
ha egy kicsit önzetlenül ADSZ! 

Ha a munka élvezet
„Ha a munka élvezet, akkor az élet gyönyörű. 
ha a munka kötelesség, akkor az élet rabság.” 

(MAXIM GORKIJ)

Biztos munkát és megélhetést senkinek 
nem lehet ígérni, mégis a hajlamunk-
nak, képességeinknek megfelelő pálya-
választás jelentős előnyt jelent később 
az elhelyezkedésben a munkaerőpiacon. 

Az Énem-képe tanácsadás, mely a 
TÁMOP-3.2.13-12/1 „Kulturkohó” pá-
lyázat kereteiben a Vasasért Egyesület 
ingyenes lehetőséget teremt a pályavá-
lasztás előtt álló fiataloknak, és az érdek-
lődő szülőknek, a legmegfelelőbb to-
vábbtanulási irány megtalálásához. Mit 
jelent ez? Egy előre egyeztetett időpont-
ban a szakember négy szem között felve-
szi a pályaválasztási és a képességfeltáró 
teszteket. Ez kb. 2 órát vesz igénybe. Ezt 

követően egy másik egyeztetett időpont-
ban a teszt értékeit megbeszéli a fiatallal 
és a szülővel és tanácsot ad a továbbta-
nulási irány megválasztásához, a leg-
megfelelőbb tanulásmódszertan megta-
lálásához. 

A tanácsadásra időpont keddi napok-
ra 16 vagy 18 órára kérhető. 

Infó és bejelentkezés: 72/337 838, info@
kobeko.hu 
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Meddig mehet ez?
A minap polgárőrtársam Pécs-Hirden a Kócos ven-
déglő előtt a következő esemény szemtanúja volt. 

Bent a lakóterületen két kutya hajszolt egy menekü-
lő őz sutát, mely már sérült volt a lágyékánál, mert 
ezek a szabadjára hagyott kutyák megmarcangolták. 

Polgárőrtársam elmondása szerint, amikor kiugrott 
a kocsiból, hogy mentse a vadat, szinte az ölébe mene-
kült a védtelen kis állat.

Ő vadászként szabályos eljárást követve megtette a 
szükséges intézkedést, értesítette a hatóságokat, az ál-
latorvost, az állatvédelmi egyesületet, a rendőrséget, a 
kis állat el lett látva, de a stressz, a kínzó fájdalom erő-
sebb volt. Reggelre az őzike a menhelyen elpusztult. 

Felteszem a kérdést újból és újból! 
– Meddig mehet ez?  
Minden fórumon jeleztük mi is, és a lakosság is, 

hogy legalább 12 kutyából álló falka folyamatosan űzi 
a vadat, és szaggatják szét nem válogatva hogy őz, 
szarvas, vaddisznó kegyetlenül támadnak!

Hird észak-keleti területén  egy kis gazdaság őrzői. 
Meddig mehet ez? 

Minden szerv hárítja a másikra a felelősséget, tud-
ván a fennálló helyzetről, a civil bejelentések alapján. 
Azt is, hogy kihez tartoznak a kutyák.

Meddig mehet ez? – addig talán, míg ez a felelőtlen 
állattartás emberéletet követel? 

Hát ez kell? Hol élünk? Holnap kerékpárral közleke-
dőket támadnak meg, vagy ne adj Isten! egy ártatlan 
arra csámborgó gyermeket. Mert a környéken lakók 
már ettől félnek!

Egy állat?! – nagy dolog!  Hm… – Ha azt a kétségbe 
esett szemet látta volna az, aki így vélekedik, és amikor 
már egy állat az embertől kér segítséget? Az nézegesse 
hosszasan a képeket! 

Hát…- az ember kitől kérjen segítséget? 
Nem kellene a biztonság érdekében valamit tenni?  

– nem pedig belegabalyodni a sok egymást metsző 
törvényi intézkedést túlszabályozó érthetetlen szöve-
vényes jogi szövegbe.

Csőkör Lajos, Pécs-Hird. 2013. 10. 08.

Szomszédünnep a Bethlen Gábor utcában

BG 400. Ezzel a címmel tartottunk egy szerény ünnepséget 
október 12-én Vasason. Először megemlékeztünk arról, 
hogy utcánk névadója, Bethlen Gábor, 400 éve lett erdélyi 
fejedelem. Kárpáti Gábor régész tartott előadást Bethlen 
Gábor életéről, hadvezéri és politikusi munkásságáról. 

Utána felköszöntöttük az utca legrégebbi-legidősebb lakó-
it, közben egy totót lehetett kitölteni, melyben a kérdések 
a fejedelemről és utcánk történetéről szóltak. Az előadás-
ból megtudtuk, Bethlen Gábor uralkodói sikerének egyik 
titka az volt, hogy minden szomszédjával igyekezett jó vi-
szonyt tartani. Ezt a jó tanácsot megfogadva, mi is leültünk 
egy jó erdélyi töltött káposzta mellé, és sokáig beszélget-
tünk egymással. A rég nem látott ismerősök megörültek 
egymásnak, az új lakókkal megismerkedtünk, a jó étel, ital 
mellett gyorsan elszaladt a délután. Köszönjük mindenki-
nek, aki eljött, és aki adományával, munkájával hozzájárult 
a rendezvény sikeréhez! Reméljük, 25, vagy 50 év múlva is 
lesz még Bethlen Gábor utca, és lakói akkor is jó szomszé-
dok lesznek!

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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Ünnepi megemlékezés Somogyban
2013. október 23-án ünnepi meg-
emlékezést tartottunk az 1956-os 
októberi forradalom és szabadság-
harc tiszteletére. A somogyi temp-
lomban Kövesi Ferenc plébános úr a 
Szentmisét az '56-osokért és Ma-
gyarországért ajánlotta fel. A temp-
lomkertben az ünnepi műsort a 
Pécs-somogyi Kulturális és Környe-
zetvédelmi Egyesület Irodalmi kö-

rének tolmácsolásában hallhattuk, 
mely előadás, mindannyiunk szá-
mára lélekemelő élményt nyújtott. 
Ezt követően Dr. Debreczeni László 
úr az október 23-ai eseményeket 
elevenítette fel előttünk, aki egyete-
mistaként részese volt az '56-os tör-
ténéseknek. Ünnepi gondolatait a 
fiataloknak szánt üzenetével zárta: „ 
a haza és szabadság mindenek előtt”.

A megemlékezés – az '56-os em-
léktáblánál – a kegyelet virágainak 
elhelyezésével zárult. 

Köszönetünket fejezzük ki a 
közreműködőknek és mindazok-
nak, akik megtisztelték az ünnepi 
megemlékezést.

„Tegyünk Egymásért” Egyesület
Zorn Gabriella

Október hónapban 211 órát töltöttek 
szolgálatban a polgárőrök a településen.

Lezajlott a településen a Szüreti ren-
dezvény. Nagy örömünkre kb. 70 fi atal 

nagyon igényes felvonulást, sőt idén először 3 utcában 
menettáncot mutattak be. 

A falu apraja nagyja 4 évestől-25 évesig vonult menet-
ben, a mazsorettes lányok, néptáncosok és a közönség

Polgárőrautó felvezetésével indult a menet, egésznap 
4 fő kollégánk volt szolgálatban. A hajnalig tartó bál 
alatt szerencsére különösebb esemény sem történt a te-
lepülésünkön. 

 Mindenszentek és halottak napja alkalmával 50 órát 
folyamatosan temetői szolgálatot vállalunk. Figyelünk, 
vigyázunk, segítünk. 

Kegyelet teljes ünnepet kívánunk mindenkinek.
Önök is vigyázzanak magukra, értékeikre, egymásra.
Két szórólapot szétosztottunk, néhány fontos tudni-

valóval a halottak napja illetve a tűzifa vásárlással kap-
csolatban. Legyen mindenkinek fontos a biztonság. Mi 
teszünk is érte. Kérjük Önöket, hogy ez legyen közös 
érdekünk.

Közösen még sikeresebbek leszünk. Akár informáci-
óval, önkéntes munkával, akár egy kis benzinpénzzel 
segítsenek nekünk.

Nekünk fontosak a gyermekek, az idős egyedülálló-
ak, a családok, a vállalkozók még az üresen álló – akár 
önkormányzati épületek is.

A tisztaság, a rend, a biztonság.
Vezetőség   

Vasasi Polgárőrségi Hírek

Az idei évben nagyon kevés gomba 
termett az erdőkben, csak tavasszal 
lehetett találni vargányát, rókagom-
bát és más étkezésre alkalmas gom-
bákat. A gombázni szerető ember 
mindig felkapja a fejét mikor azt 
hallja, hogy a vásárcsarnok tele van 
vargányával, de sajnos idén azokat 
nem a Mecsekben, hanem a Dráva 

menti erdőkben szedték. Megválto-
zott az időjárásunk, nyáron mikor 
esik az eső, akkor lehűl a levegő, vi-
szont mire meleg lesz, addigra szá-
razzá válik az erdő, úgy vélem, ez az 
oka annak, hogy elmaradt az idei 
nyári gombadömping. Remélem jö-
vőre, ilyen szempontből jobb lesz az 
idő. Jelenleg viszont hihetetlen 
mennyiségű gomba van az erdő-
ben, de vigyázat, ehető gomba alig 
van. Gyilkos-, párduc- és légyölő-
galócából, szemet gyönyörködtető 
kapitális példányokat lehet találni, 
hihetetlen mennyiségben. Sok a sár-
ga kénvirág-, a világító tölcsérgom-
ba, a Büdös pereszke, a susulykák, 
amik szintén nagyon mérgezőek, és 
ezen kívül hatalmas mennyiségben 

vannak a kisebb-nagyobb, étkezésre 
teljesen alkalmatlan, rossz gombák. 
Kis mennyiségben viszont előfordul 
Nagy őzláb, Csupros és Gyűrűs-tus-
kógomba, és elvétve piruló galóca 
(Őzláb) is, sőt még egy vargányát is 
találtam, íme a bizonyíték. Ha ma-

rad a jó idő elképzelhető, hogy var-
gányából, galambgombákból és 
egyéb ehető, jóízű gombákból idén 
még szedhetünk.

Bocz József

Sok a rossz, kevés a jó gomba
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107
Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
ORVOSI ÜGYELET: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey Júlia u. felől;  515-104

DR. PRINCZ JÁNOS: Somogy: 267-033 H., Sz. P.: 1300-1700; K., Cs.: 800-1200

DR. FELEDI JÓZSEF: Hird: 268-268: H., Sz., P.: 0800-1200; K., Cs.: 1300-1700

DR. CSONTOS MÁRTA: Vasas: 337-708: H., Sz., P.: 800-1200, K., Cs.: 1300-1700

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

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 november 10-
én és november 24-én 11.00 órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (11.02.)

Vasárnap (11.03.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (11.09.)

Vasárnap (11.10.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (11.16.)

Vasárnap (11.17.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (11.18.)

Vasárnap (10.19.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (11.30.)

Vasárnap (12.01.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Elhunyt szeret-
teinkért novem-
ber hónapban

Kedd 16.00 
Mise

Csütörtök 
16.00 Mise

Péntek 
16.00 Mise

novemberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Nyílt nap a Kossuthban
A Vasasért Egyesület nyílt napot szervez a Kossuth Művelődési Házban (7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.), 
ahova várjuk a kétkedőket, érdeklődőket. 

Jöjjön el 2013. december 12-én, csütörtökön 15-18 között és hozza el felmerülő kérdéseit, észrevételeit. Is-
merje meg munkánkat és programjainkat, éljen a lehetőséggel! 

Bejelentkezni nem szükséges, ha mégis megtenné, hívja a 72/337-838-as számot. 

Értesítjük a tisztelt Somogyi, Hirdi és Vasasi 
vállalkozókat, hogy a december elején megjelenő,
2014-es Sok Hírünk Van falinaptárra

korlátozott mennyiségben
hirdetési helyeket adunk el.
Jelentkezés: Vasasért Egyesület KoBeKo

Művelődési Központ, Kossuth L. Művelődési Ház, 
Somogy, Búzakalász u. 47.  72/337-838 telefonon, 

shvhirdetes@gmail.com e-mailen,
valamint a Somogyi és Vasasi patikában lehet.
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S P O R T H Í R E K

Vízvezeték szerelés
Vízvezeték szerelvények 

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

belül, épületen  kívül, 
szennyvízcsatorna, 

csapadék csatorna fektetés 
Tel.: 06-30-8693779

Foci hírek
Ezt gyorsan
felejtsük el!

Ha korábban őszi hul-
lámvölgyről írtunk, 
akkor az elmúlt mecs-
csek tükrében mini-
mum krátert kéne em-
líteni. A korábbihoz 
hasonló eredményeket 
ért el a vasasi futball-
csapat októberben: a 
támadójáték továbbra 
is jónak mondható, azonban a védelem még nem tud-
ja hozni ugyanezt a szintet. Ennek megfelelően a csa-
pat támadója, Pere Gábor már nyolc gólos, a csapat 
viszont nem gyűjtögeti még a pontokat. 

Mesterhármast legutóbb Sipos Zsolt ért el az előző 
idényben, a Hercegszántó csapata ellen. Most viszont 
előbb Pere triplázott Kisnyárádon, majd a sokáig sérült 
Veres „Totti” állt be aTornádó ellen, hogy kipróbálja a 
lábát… Ezek szerint felépült. 

Köszönjük a Csaba Szóda, a Gyógyszertár és a Gaz-
dabolt támogatását is!

09.29.: Kisnyárádi SE – Bányász TC 6-4 (3-2)
Gól: Pere (27’, 39’, 61’), Rablánszky (öngól – 78’)
10.06.: Bányász TC – Borjádi SE 0-6
10.13.: Sátorhelyi SE – Bányász TC 4-2 (2-0)
Gól: Grávics (55’), Sipos (85’ – 11-esből)
10.20.: Bányász TC – Szászvári SE II. 2-6 (1-2)
Gól: Pere (10’, 85’)
10.26.: Tornádó SE – Bányász TC 4-4 (0-3)
Gól: Veres (16’, 32’, 83’), Pere (36’)
Következik:
11.10., 13:30: Bári SE – Bányász TC
11.17., 13:00: Bányász TC – Olaszi SE

KÍGYÓRÉTES
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 1 
egész tojás, 1 tojás sárgája, 2 kanál cu-
kor, 2 dkg élesztő.

Az élesztőt 1 dl langyos tejben 1 koc-
kacukorral felfuttatjuk. A Vajat mély tál-
ban habosra kikeverjük, hozzáadjuk a 
cukrot, tojást, a felfuttatott élesztőt, vé-
gül a lisztet és csipetnyi sót. Könnyedén 
összegyúrjuk, és 4 cipóra osztjuk. A cipó-
kat henger alakúra sodorjuk egyenként 
kb. 50 cm hosszúra és 25 cm széles la-

pokra. A lapok két hosszabb széleit 8 cm 
mélységben bevagdaljuk. A középen ma-
radt sima részt darával, vagy morzsával 
meghintjük és ráhelyezzük a tölteléket. 
Ezután a két szélén bevagdalt csíkokat 
keresztben egymásra hajtogatjuk. Tojás 
sárgájával megkenjük, és jó meleg sütő-
ben gyorsan sütjük. Mint a rétest szele-
tekre vágjuk, megcukrozzuk és frissen 
tálaljuk.

Túrótöltelék: 50 dkg túrót szitán át-
törve, 2 tojás sárga, 3dkg vaj, 3 kanál 
cukor 1 kanál dara, ha a túró nem elég 
száraz. Mindezeket összekavarjuk és 
hozzáadjuk a két tojás felvert habját.

R E C E P T

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 

 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, napraforgóméz 
1300 Ft/kg. Schweitzer Antal,

Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

Ruhaárusítás a Kolpingban!
November 20-án és 27-én

15-18 óráig olcsó ruhavásár
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 5-7.

Pécs-Somogyban Csap u. 2.
Üzlethelyiség kiadó

Érdeklődni: 06-70-342-1887 
és 06-30-259-7111 számon.

A vasasi Vali 
Bolt áprilistól 
VASÁRNAP IS 
várja kedves 
vásárlóit! 

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

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

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O L T

KEDDI NAPOKON
INGYEN SZÁLLÍTUNK:

takarmányt, Pb palackot, fa brikettet 

és zsákos szenet.

FABRIKETT, 
ZSÁKOSSZÉN

ALÁGYÚJTÓS ÉS
KOROMTALANÍTÓ KAPHATÓ.
FÜSTCSÖVEK TÖBBFÉLE MÉ-

RETBEN ÉS SZÍNBEN.

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

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

Lapostetők-
palatetők 

szigetelése
szakszerűen, kedvezõ áron,

12 év garanciával,

ingyenes felméréssel.

Gangloff Kft.

06-30-460-8629

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033
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