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Hazaszeretet
Márciusba a 48-49-es szabadságharcra emléke-
zünk leginkább. Petőfi, Jókai, Vasvári lelkesítő be-
szédeire, amikor fiatalok s idősebbek ezrei csatla-
koztak a honvédő seregekhez. Nem sajnálták 
életüket sem feláldozni a szabadságért, mert a ha-
zaszeretet lángja lobogott bennük.

Nekem most mégis egy XX. századi történet jut 
eszembe a hazaszeretet példájaként.

Fiatalabb koromban, a lehetőségeimhez mérten 
nagy utazó voltam. Saját hazámon kívül kíváncsi 
voltam más országokra is. Így tervezgettem egy 
utat Lengyelországba. Szokásomhoz híven megta-
nultam az udvariasság szavait: kérem, köszönöm, 
stb. Ehhez kértem kedves lengyel kolleganőm se-
gítségét, aki Magyarországra jött férjhez. Kaptam 
is tőle egy utiszótárt, majd a kiejtéseket is gyako-
roltuk. Amikor megkérdeztem, hogy mivel hálál-
hatom meg a fáradságát, mosolyogva felelte: hoz-
zak neki lengyel levegőt! A furcsa kérésen 
nevettünk, én meg elutaztam.

Végigjártuk Varsó nevezetességeit, megcsodál-
tuk Krakkót, virágot tettünk Hedvig/Jadviga/ ma-
gyar királylány márvány síremlékére, izomlázat 
kaptunk a wieliczkai sóbányában, megcsodáltuk a 
Morskie Oko csillogó víztükrét, megtapasztaltuk, 
hogy „lengyel-magyar két jó barát” de Bozsenának 
nem találtam ajándékot. Végre Zakopanéban az út 
mellett kirakott sok népművészeti munka között 
feltűntek a csodás faragású dobozok. Egy doboz 
pedig hazajön velem! Kinyitottam, kiszellőztet-
tem, s úgy csomagoltam be. Itthon átadtam azzal, 
hogy tulajdonképpen nincs benne semmi. 
Bozsena ráhajolt a kis dobozra – lengyel levegő! 
– s kicsordultak a könnyei. Megdöbbenten álltuk 
körül, nekem eszembe jutott Simon István Hazám 
című verse: „Levegőm vagy, nem hiányollak soha, 
de ha kifogynál belőlem, hiányod megfojtana.”

Külföldre, jobb anyagiakra vágyó fiatalok, tud-
játok-e még úgy szeretni ezt a kis hazát, amiért 
nem kell hősi halált halni, csak a szíveteket vegye 
körül egy kis magyar levegő?

Korcsmárné Weyse Klára

Felhívás
2014. április 6-án országgyűlési képviselő választás lesz Ma-
gyarországon. Kérünk mindenkit, hogy éljen választójogával, 
mert így befolyásolhatja hazánk életét a következő négy évre. 
A mi körzetünkben induló jelöltek (2014. 03. 02-i adat):
Dallos Norbert   MCF
Farkas István   MSZDP
Gavri Edit   SZOCIÁLDEMOKRATÁK
Gyimesi Gábor Jenő  JOBBIK 
György Zoltán Imre  A HAZA NEM ELADÓ 
   MOZGALOM PÁRT
Héjjas Illés Gábor   JESZ
Dr. Hoppál Péter Tamás  FIDESZ,KDNP 
Dr. Keresztes László Lóránt  LMP
Kiss Zoltán   MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
Kittl János István   KTI
Petrovics Andrea   SZMP
Radányi Norbert   SEM
Dr. Szakács László  MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP
Szili Nikolett   ZÖLDEK
Forrás: www.valasztas.hu
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Bevezetés az olvasói levelek elé
Az elmúlt két hónapban elkezdődött annak a DDOP pályázatnak az előkészítése, melyet Pécs M. J. V. Önkormányzat 
kívánt benyújtani az Uniós forrást igényelve a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, és a Vasasért Egyesülettel közösen. A 
tervek vázlatos megismerésekor, alapos megfontolás után egyesületünk tagsága egyöntetűen úgy szavazott, hogy ebben 
a pályázatban nem kívánunk részt venni. Ezt a február 4-i somogyi lakossági fórumon bejelentettük, és a városházi pá-
lyázati felelőst írásban is értesítettük. Az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ragaszkodik a pályázat 
beadásához, és terveik megvalósításához, jelenleg másik, somogyi civil szervezettel tárgyalnak az együttműködésről. 
Erről a projektről sokaknak van véleménye, ezekből álljon itt kettő.         Taar Ilona

A történet kezdődhetne akár úgy is, 
hogy a távolból jött utazók színes 
csillogó üveggyöngyökkel kápráz-
tatták el a szigetlakókat. 

Az üveggyöngy persze csak egy 
pályázat, ami eszközként funkcionál 
a városfejlesztéshez. Pécs Város pá-
lyázni kíván a szociális város rehabi-
litációs program keretében a Rücker 
aknai lakások lebontására és a bá-
nyatelep fejlesztésére. A projektet 
bemutató február 4-i lakossági fóru-
mon nem nagyon kaptunk konkrét 
válaszokat a pályázattal kapcsolatos 
kérdéseinkre, aggályainkra, miköz-
ben az itt lakók egy negyed évszázad 
csendes elgettósodásáról számoltak 
be Pécs Város Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak. Sokakban felhábo-
rodást keltett az a tény, hogy semmi-
lyen megoldást, konkrétumot, alter-
natívát nem kaptak a pályázaton 
kívül a település fejlesztése kapcsán, 
csak azt, amit a szociális bérlakások 
fejlesztéséhez kötöttek. Vérlázító, 
hogy 25 év távlatából nézve csak ke-
retek közé szorított pályázattal kí-
vánnak néhány milliót elkölteni a 
telep rendezésére. Ennek a régóta 
aktuális ráfordításnak az lett az ára, 
hogy szociális bérlakások felújítását 
fogadják el az itt élők. Elhangzottak 

úgynevezett „garanciák” is ebben a 
témában, miszerint szerződésekkel 
kívánják garantálni a szociális laká-
sok megfelelő használatát. Tudnunk 
kell, hogy most is minden intézmé-
nyesített szociális rendszer szerző-
dést köt a klienseivel, ezek a megál-
lapodások eddig is éltek és nem 
biztos, hogy garantálták a „megfele-
lő” használatot. Kérdés az, hogy a 
projekt során mitől változnának a 
szankciók, mi lenne másként, hova 
tennék azokat, akik most sem mű-
ködnek együtt. Tudjuk, hogy a szer-
ződésszegőket, ahogy eddig sem, 
úgy ezt követően sem mozgatja el a 
rendszer, mivel nem engedheti el a 
kezüket, nem növelhetik a hajlékta-
lanok számát. Így egyértelmű, hogy 
a program nem a szegregáció felszá-
molásáról szól, inkább annak a 
fenntartásáról. 

A program másik „garanciális” ele-
meként a civil összefogás szolgálta-
tásait emelték ki a város munkatár-
sai – bár összefogásról már nem 
beszélhetünk, hisz több mint 800 fő 
írta alá a pályázatot ellenző, és a 
bérlakások megszüntetését kérő 
íveket -. A szociális város rehabilitá-
ció egyik sikert jelentő „garanciális” 

elemeként jelentek meg a 72-14 
millió forintos „szoft” elemek, amit 
a civilekre kívánnak bízni (ezek a 
humánszolgáltatások csoportját je-
lentik). Gondolhatnánk azt, hogy 
akkor ez a siker kulcsa! De ne te-
gyük, hisz, mik lehetnek azok a hu-
mánszolgáltatások, amelyeket a 
Kormányhivatal, Pécs MJV, a Hol-
ding jogokkal és kötelességgel bíró 
intézményei, munkatársai ilyen té-
ren ne tudnának biztosítani. Min-
den esetre azzal, hogy ilyen gyenge 
garanciákat kapunk, további lendü-
letet adnak a szegregáció fenntartá-
sához és biztosak lehetünk abban, 
hogy ezzel lényegében nem törjük 
át a szegregáció problémáit.  

Végiggondolandó az is, hogy a 
civileket egy ilyen forrás és a politi-
ka hogyan gyűri maga alá és szün-
teti meg szervezeti önállóságukat, 
miként alakítja át a civil önkéntest 
megélhetési civillé és hogyan hajtja 
az újabb és újabb szükségtelen pá-
lyázat irányába.

A városnak más alternatívát kell 
adnia a bányatelep rendezésre, nem 
egy kötött rendszerben működő pá-
lyázati csomagot. Jogokat kell adni 
az itt élőknek a településrészek köz-
vetlen és közvetett ügyeinek de-
mokratikus intézésére. 

Rácz Gábor

Üveggyöngyért egy falut? 

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

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI 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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2014. február 4-én lakossági fórum 
volt a somogyi Kodály Művelődési 
Házban. Témája, hogy a pécsi ön-
kormányzat pályázik egy EU-s pro-
jektre, mely az elmaradott telepü-
lésrészek felzárkóztatását segíti elő. 
A benyújtás határideje 2014. febru-
ár 28.

Sokan vettünk részt a fórumon, 
mert az itt lakókat nagyon is érde-
kelte, hogy mi a valóság, hisz sok 
mende-monda kapott szárnyra.

Az önkormányzat alkalmazottja 
vázolta a lényeget. Kiderült, hogy le 
akarják bontani Rücker-aknát, és az 
ott lakó kb. 15 családot különböző 
helyekre akarják költöztetni. Zava-
ros előadás hangzott el arról, hogy 
Pécsett a Katalin, a Törekvés, a Kis 
Endre stb. utcákban levő önkor-
mányzati lakásokat újítják fel ebből 
a pénzből. Nem derült ki, hogy ide 
akarják-e költöztetni a Rücker-
aknai lakosokat. Kérdem én, a fenti 
lakásokat miért nem az önkor-
mányzat pénzéből újítják fel, miért 
a Somogyra szánt uniós pénzből? 
Miért nem a Bányatelepen levő ön-
kormányzati lakásokat teszik rend-
be, és tisztességes, dolgos embereket 
– mint Nyica és családtagjai - köl-
töztetik oda? Miért megint lumpen, 
bűnöző életmódot folytató, reni-
tens, a közösséget zaklató embere-
ket szándékoznak ideköltöztetni? 

Miért az utolsó pillanatban tartot-
tak lakossági fórumot? Talán azért, 
hogy az itt lakó emberek ne tudja-
nak kellő időben fellépni saját és kö-
zösségük érdekének védelmében? 
Hol voltak a választott képviselők? 
Hiába gyűjtöttünk aláírásokat tilta-
kozásunk jeléül, a térség országgyű-
lési képviselője nem foglalkozott 
vele. Mi, adófizető állampolgárok, 
akik nem kevés házadót, telekadót 
stb. fizetünk, igenis követelhetjük, 
hogy lakókörnyezetünket ne tegyék 
tudatosan még jobban tönkre.

A közbiztonság egyenlő a nullá-
val, hiába a hangzatos statisztika. 
Betörnek házainkba, ellopják java-
inkat, nyáron lelopják a veteményt, 
a baromfit, szétvágják a kerítéseket, 
és lopnak mindent, amit érnek. 
Meddig kell ezt tűrnünk? Mi, akik 
itt nőttünk fel, tudjuk milyen volt 
ez a település. Tisztességes és dol-
gos paraszt és bányászemberek lak-
ták, akik vigyáztak egymás javaira 
is. A bányák bezárásával a volt bá-
nyászlakások átkerültek az önkor-
mányzathoz, és szociális bérlakás-
ként egyre renitensebb embereknek 
adták ki. Ennek a várospolitikának 
lett az eredménye a szegregáció! 
Ezzel elősegítették a bűnözés elha-
rapózását. Ezek a települések addig 
voltak fontosak, míg a bányától, a 
kendergyártól, betonelemgyártól 

súlyos adóforintok folytak be, amíg 
felépült Meszes, Kertváros, amíg a 
sportot finanszírozták, utakat tar-
tottak rendben, bölcsődét, óvodát 
tartottak fenn, és még sorolhatnám. 
Nem véletlenül csatolták az '50-es 
években Vasast, Somogyot és Hir-
det Pécshez! Most hagyják tönkre-
menni ezeket a településeket, jófor-
mán semmit nem költenek rájuk. 
Addig, amíg Hosszúhetény, Bogád 
önálló faluként fejlődni tudott, itt 
minden az enyészeté lett. Nő a bű-
nözés, elértéktelenednek az ingat-
lanjaink. A lakosság nagy része fel 
van háborodva, és el van keseredve, 
mert úgy érezzük hiába a tiltako-
zás, az aláírások, csak addig va-
gyunk fontosak, amíg az adót befi-
zetjük, a szavazatainkat leadjuk. 
Elegünk van abból, hogy kirabolják 
otthonainkat, elegünk van a ma-
gyarázkodásokból, elegünk van ab-
ból, hogy választott képviselőink 
asszisztálnak a szegregációhoz! 
Most már érdemi választ várunk 
arra, hogy kiket költöztetnek a bá-
nyatelepi lakásokba!  Reméljük nem 
lesz olyan civil szervezet, aki segíte-
ni fog környezetünk nem szebbé, 
hanem még rosszabbá tételéhez!

Egy szűkebb környezetéért aggódó, 
felháborodott őslakos, akinek az 
ősei már az 1700-as évektől somo-
gyi lakosok voltak: 

Méderné Kemény Ildikó

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

Hogyan tovább?
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Pályázat avagy üveggyöngy?
(Reagálás az olvasói levelekre)

A két olvasói levél kapcsán igyekszem felvázolni a jelenlegi 
helyzetet. Sajnos ezt nem tudtam megtenni február 4-én a 
Kodály Művelődési Házban tartott fórumon, mert térdszalag 
szakadásom miatt mozgásképtelen voltam.

Már évek óta küzdök azzal, hogy cáfolnom kell azokat a 
légből kapott pletykákat, téves híreket, miszerint a város a te-
lepüléseinkre kívánja költöztetni a rossz státuszú, lump, mély 
szegénységben élő roma családokat. Nem sorolom, ennek leg-
alább tíz változatát ismerem.  Hangsúlyozom, erről nincs szó!

A város már korábban elkészítette az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégiáját, melynek része az Antiszegregációs Terv volt. 
Ebben kijelölésre kerültek azok a városrészek, amelyekre a 
szegregáció jellemző. Még az EKF program maradványkereté-
ből el akartak indítani egy szociális városrehabilitácós progra-
mot, de ahogy ez lenni szokott, erre már nem jutott pénz.

Az 437/2010/EU rendelet változása lehetővé tette a lakha-
tási célú, integráló programok elindítását, és lényeges, hogy 
valószínűleg folytatására is lesz lehetőség a 2014-2020  kö-
zötti EU ciklusban. A somogyi Bányatelep és Rücker akna is 
szegregált területként jelenik meg a város szövetében, ezért 
a beadott pályázatból 300 MFt összeg ennek a területnek a 
fejlesztését szolgálja.

A pályázati követelmények szigorúak, bizonyos számsza-
ki előírásokat be kell tartani. Az elköltendő forrás úgy hasz-
nálható fel, hogy a nagyobbik hányad a fizikai fejlesztéseket 
szolgálja,  míg min. 30%-nyi részt a felzárkóztatásra kell köl-
teni. Része a pályázati kiírásnak, hogy helyi konzorciumi 
partnereket is be kell vonni. Két partner kiválasztása meg-
történt, az egyik a Máltai Szeretetszolgálat, akik nagy hazai 
és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek a rehabilitáció 
terén, illetve a Vasasért Egyesület, mint felkészült, pályázati 
tapasztalattal,  jó infrastruktúrával rendelkező helyi civil 
szervezet. Az egyesület tagsága az előkészítés során úgy dön-
tött, hogy mégsem kívánnak rész venni a programban, he-
lyette a Tegyünk Egymásért Egyesület vállalta a feladatot. 

A projektnek milyen fejlesztési elemei lesznek?
A Kodály Művelődési Ház energetikai felújítása, padlócse-

re, Iskola aulájában E pont kialakítása
A Bányatelepi utak, csapadék elvezető árkok felújítása
Játszótér felújítása
15 db. Rücker aknai lakhatásra alkalmatlan bérlakás le-

bontása
18 db. bányatelepi önkormányzati lakás felújítása, csator-

na és vízbekötések
10 db. komfortos lakás vásárlása önkormányzati bérlakás 

funkcióra
(Itt jegyzem meg, hogy minden lehetséges fórumon ki-

hangsúlyoztam, hogy e lakások vásárlása semmiképpen sem 
Somogy-Vasas-Hird területére essen és a lakások  véglegesí-
tését velem egyeztetni kell!)

Közösségi és szociális programelemek a helyi társadalom 
felzárkóztatására (közösségfejlesztés, foglalkoztatás, képzés, 
egészségügyi állapot fejlesztése, fiatal generációk iskolai előre 
menetelének javítása, gyerekek mobilitási esélyeinek növelése)

A levélírók jogosan kifogásolják, hogy ezeken a külvárosi te-
rületeken a város évtizedek óta nem végzett komolyabb fej-
lesztést (a kisebb javításokon és az ISPA beruházáson kívül). 
Ez a somogyi Bányatelepre különösen igaz. A Részönkor-
mányzat költségvetéséből és a választókörzeti keretemből 
csodákat nem lehet produkálni.

Az említett pályázat tartalmáról, a felhasználás lehetősége-
iről persze van véleményem és az nem feltétlenül pozitív. De 
mégis csak egy lehetőség rejlik ebben a pályázatban különö-
sen akkor, ha ennek a későbbiek során lesz folytatása. Most, 
ha ezt „üveggyöngynek” is nevezzük, akkor is a terület vala-
milyen szintű fejlesztését, rehabilitációját tudjuk elvégezni. 
Ha az „üveggyöngy„ elgurul, minden marad a régiben, nya-
logathatjuk sebeinket, és közben  mormolhatjuk magunkban, 
hogy a város nem költ ránk egy fillért sem.

Ez egy lehetőség, amit feltétlenül ki kell használni.

Huba Csaba

Medvehagymás-sajtos rúd
Elkészítés ideje: kb. 40 perc

A leveles tésztát szobahőmérsékleten felengedjük, 
majd vékonyra kinyújtjuk. A tejfölt ízlés szerint sóz-
zuk, megszórjuk őrölt borssal és jól összekeverjük. A 
medvehagymát alapo san megmossuk, lecsepegtetjük, 
majd apróra felvágjuk. (A leveleket papírtörlővel letö-
röljük, hogy ne legyenek nedvesek.) A vékonyra nyúj-
tott leveles tészta egyik felét megkenjük az ízesített tej-
föllel, majd ízlés szerint megszórjuk az apróra felvágott 
medvehagymával. A tészta másik felét ráhajtjuk, hogy 
teljesen befedje a tölteléket. Ezután éles késsel, vagy 
derelyevágóval, ízlés szerinti méretű rudakra felvág-
juk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, és ráhelyezzük 

a töltött rudakat, majd mindegyik tetejét megszórjuk 
reszelt sajttal. Előmelegített forró sütőbe tesszük, majd 
pár perc alatt szép pirosra, ropogósra sütjük.
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A Vasasért Egyesület által elnyert „Építő 
közösségek a családokért” című TÁMOP-
5.5.1.B-11/2-2011-0320 számú projekt-
jének keretében márciusban is számos 
ingyenes programon vehetnek részt.   

Túra
A Hősök teréről indulunk 8h45'-kor. 
(Megközelíthető az Uránvárosból, 8h07'-
kor induló 4-es számú autóbusszal.) 
A zöld kereszt jelzésen megyünk fel a 
Tripammer-fához. Itt találkozunk a gép-
kocsikkal érkezőkkel.

10 órakor a kibővült csapattal, a zöld 
sáv jelzésen ereszkedünk le a Páfrányos 
völgybe. A Melegmányi-völgyhöz érve, 
a piros kereszt jelzésen megyünk fel a 
mésztufa vízeséshez, ahol rövid pihe-
nőt tartunk. Majd felkapaszkodunk az 
Anyák-kútja mellett és a kék kör jelzésen 
visszatérünk a Tripammer-fához.

Itt elbúcsúzunk az autósoktól és a zöld 
kör jelzésen térünk vissza a városba, a 
pécsbányai gesztenyéshez. (Innen fél-
óránként indul a busz a belvárosba)

A teljes táv 9,4 km, 236 m szintemel-
kedéssel. (A kis kör 4,2 km, 120 m emel-
kedés.)

A gépkocsikkal érkezők 9h45'-re ér-
kezzenek a Tripammer-fához. Vasasiak-
nak javasolom a 9 órai találkozót és a 
9h15'-ös indulást. 

(6-os út, Komlói úton fel, Árpád-tető 
előtt balra 1,5 km hosszabb (15 km), de 
jobb minőségű út. 

Somogy, Rücker-akna, István-akna II., 
komlói útnál jobbra 240 m, majd balra 
1,5 km rövidebb (11 km)

Vasasról a nagyobb úthoz 8h20'-ig 
kéne a 48-as térhez érni, ott lehetne fel-
szállni a 4-es buszra és ide érne vissza a 
40-es Pécsbányáról. (A kocsikat például 
a Tudásközpont parkolójában lehetne 
hagyni.)

Gyermekgondozásból 
Visszatérő szülők számára 
csoportos tanácsadás 
A munka világába való visszatéréssel járó 
konfliktusok és stresszhelyzetek kezelésé-

nek hatékony képességek fejlesztésével, 
önérvényesítő technikák elsajátításával 
segítjük elő a harmonikus családi élet és a 
munkahelyi kihívások összeegyeztetését.
Időpont: csütörtökönként 10 órától, be-
jelentkezés szükséges
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi 
Székháza (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Tréner: Dahn Nóra
Személyes jelentkezés: a Baba-mama 
klubban Lévai Mónikánál.
Gyermekfelügyelet megoldott 
Nagy Emesénél.  
Érd., bejelentkezés: 06-72/337-838, 
+36 30/289 01 70, info@kobeko.hu

Baba-mama klub
Beszélgetések a nőiségről, anyaságról, 
gyereknevelésről, családról.
Időpont: minden csütörtökön 10:00-
13:00 között (rugalmas időkeretben)
Helyszín: Berze Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 13.)
Érd.: Lévai Mónika, + 36 20 269 35 03, 
06-72/337-838

Szülőklub 
Hozd magaddal akár gyerkőcödet is, az 
ízlésedet, a jókedvedet, az ötleteidet, kér-
déseidet, problémáidat.
Időpont: március 14 és 21, péntek 17:00 
Helyszín: Vasasért Egyesület Egyesületi 
Székháza (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Klubvezető: Tóthné Göndöcs Zsuzsa, 
tothnegondocs@gmail.com 

Férfiak „mentálhigiénés” 
klubja – főző klub
Időpont: március 29, szombat, 14:00
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.)
Jelentkezés: fozoferfi@gmail.com 

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: március 8 és 22, szombat, 
17:00 (kéthetente)
Helyszín: Kossuth Művelődési Ház 
(7691 Pécs-Somogy, 
Búzakalász utca 47.)
Érd.: Molnár Erzsébet, 
info@kobeko.hu, 06-72/337-838

Valamennyi programunkról érdeklőd-
ni lehet az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-72/337-838, 
+30 30/289 01 70 

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 projektjé-
ben 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 koordinátor

Vasasért Egyesület, Kossuth Művelődési Ház 
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász út 47.
Tel: 06 72 337 838, +30 30/289 01 70

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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Már több mint egy esztendeje csúfítja a 
tájat a vasasi bekötőút mellett lerakott 
hatalmas szeméthegy. Az első szállítá-
sok megjelenése óta próbáltam egy kép-
viselő rendelkezésére álló eszközökkel 
megakadályozni, hogy a kupacból hegy 
legyen. Bejelentést tettem a Közterület 
Felügyeletnél, a Bio kom nál, a Önkor-
mányzat Hatósági Főosztályán és egyéb 
önkormányzati fórumokon, a Környe-
zetvédelmi Felügyelőségen. Több vasasi 
és somogyi lakós is levélben, telefonon 
fordult a hatóságokhoz. Mind hiába! A 
szemét csak gyűlt-gyűlt,  mára már egy 
tekintélyes, csúf  hegy keletkezett. Az 
épület bontásából keletkező szemetet 
ide szállító Profi Bontó Kft.-t mindez 
nem igen gátolta áldásos tevékenysége 
folytatásában, a hatóságok előírásait to-
vábbra sem tartották be, illetve valami-
lyen kiskaput keresve továbbra is foly-
tatták a törmelék lerakását.

Ezt az állapotot már tovább nem le-
hetett tűrni. Levélben kértem segítsé-
get Páva Zsolt polgármester úrtól és az 
alpolgármesterektől. 

Ennek következményeként az Adó-
ügyi Osztály kiderítette, hogy nem tör-
tént meg a szeméttelep területének 
bevallása és a tulajdonos nem fizet te-
lekadót. Emiatt bírságra számíthat. 

A Természeti és Emberi Erőforrás 
Referatúra Kővári János és az én kezde-
ményezésemre több egyeztetést hívott 
össze a hatóságok képviselőivel, ahol 
terítékre került a szeméttelep ügye.

Felszínre került, hogy a cég nem ren-
delkezik a Környezetvédelmi Felügyelő-
ség által kiadott hulladékgazdálkodási 
engedéllyel, és azzal korábban sem ren-
delkezett. Az említett területre 2012. év 
novembere óta szállít – az építtetők álta-

li megbízás alapján – különböző építési-
bontási beruházásokból származó bon-
tási hulladékot. A kérdéses ingatlanon 
hulladékkal kapcsolatos ipari tevékeny-
ség végzésére jogosító telepengedéllyel 
nem rendelkezik.

Az önkormányzat Hatósági Főosz-
tálya helyszíni szemlét tartott és meg-
tiltotta a cégnek a telepengedély nélkül 
végzett ipari tevékenységet  és annak 
betartását ellenőrizni fogja. A tilalom 
megszegése – 1 MF t-ig terjedő és is-
mételten  kiszabható – eljárási bírsá-
got von maga után.

Csizi Péter alpolgármester, parla-
menti képviselő ismét adatokat, fényké-
peket kért be tőlem a szemétteleppel 
kapcsolatba, majd egyeztetett Illés Zol-
tánnal, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
környezetügyért felelős államtitkárával. 
Az államtitkár utasította a Környezet-
védelmi Felügyelőség vezetőjét az eljá-
rás megindítására és záros határidőn 
belüli beszámolásra kötelezte a vezetőt. 
A Felügyelőség megvált néhány mun-
katársától és ismét bejárást tartottak a 
területen. A KÖFE az illegális hulladék-
kezelő tevékenységet megtiltotta, és a 
jogellenes állapot felszámolására, vagyis 
az elhelyezett hulladék 60 napon belüli 
elszállítására kötelező határozatot adott 
ki. A határozat nem teljesítése esetén, a 
teljesítés elmaradása miatt – végrehaj-
tási intézkedésként – eljárási bírságot is 
kiszabhat, melynek összege alkalman-
ként 1 MF t-ig terjedhet.

Könnyen előfordulhat, hogy rend-
őrségi feljelentés is fog történni az 
ügyben, melynek zárásaként további 
bírságot szabhat ki a bíróság, és még 
szabadságvesztés is szóba kerülhet, ha 
úgy alakulnak az ügyek.

Őszintén szólva kissé szkeptikus va-
gyok a jövőt illetően, mert hatalmas 
mennyiségű törmelékről van szó. Ha a 
cég ezt elszállítja egy legális hulladék 
lerakóba és ott kifizeti a lerakás költsé-
geit (kb. 5-6 EFt/tonna), az sok milliós 
költséggel járna. Nem véletlenül vá-
lasztották a hulladék lerakás illegális 
módját, valószínűleg így nagy nyeresé-
get tudott elérni a cég. De majd meg-
látjuk, hogy alakulnak a dolgok.

Csak emlékeztetőül  közölném, hogy 
Illés Zoltán neve bizonyára ismerős a 
vasasiak számára. 2000-ben, amikor 
Béta-aknára hulladék akkumulátor fel-
dolgozót, ólomkohót akart telepíteni 
egy magáncég és a környező települé-
sek – így Vasas is - tiltakoztak az üzem 
megépítése ellen, a tiltó vétószót akkor 
is Illés Zoltán mondta ki. Így elértük 
azt, hogy ma is viszonylag tiszta Vasas 
levegője, és nem kell mikroszemcsés,  
rákkeltő ólomüledéket belélegeznünk.

Huba Csaba

Marad-e a hegynyi törmelék?

F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2014. március 17-én (hétfőn)

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.

Közlemény
Szeretném közölni Önökkel, hogy feb-
ruár 2-án a csúszós úton térdszalag sza-
kadást szenvedtem, ezért február hó-
napban több közösségi rendezvényen, 
fórumon nem tudtam megjelenni.

Huba Csaba
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Ismét a kóbor kutyákról 
Sajnos nagyon sok bejelentést kaptunk a kóbor kutyák miatt. 
Megpróbáltunk tisztességesen eljárni, felkerestük a kutyák gazdáit, 

de hiába. A kutyák falkákba verődve ugyanúgy, mint a múlt évben rettegésbe, 
félelembe tartják a település lakóit, állatokat /pl. őzeket szednek szét/ stb.

Bejelentésünket már többször megismételtük a kutyák befogásával 
foglalkozó cég felé. Most ígéretet kaptunk, hogy kijönnek és összeszedik a 
kutyákat és a gazdáikat feljelentik, ami 50-100 ezer Ft. bírság is lehet.
Reméljük, mire ez a cikk megjelenik addigra ez a gond is megoldódik.
Kérünk mindenkit, aki kóbor kutyát lát hívja ezt a telefonszámot:
+36 20 2895077
Talán közösen ezt is jobban meg tudnánk oldani.

Pécs-Hird Polgárőr Egyesület

Tisztelt SHV Szerkesztősége!
Sajnos az előző számban lévő cikkből egy 
sorkimaradt, az eredeti szöveg így szól:

– Sajnos Csőkör Lajos Pécs-Hird Polgárőr 
Egyesület volt Elnöke a főkapitányi jutal-
mát már nem vehette át személyesen .
Halála után Posztumusz díjat kapott.

A hibáért az újság szerkesztősége nem 
felelős, mi írtuk rosszul a szöveget.    

Tóth Mihály
Elnök

Zöldségtermesztés Somogyban
a Közösségi kert ajánlata.

Szálas és tápkockás palánták, március végétől április ele-
jétől több fajta paprika, paradicsom palánta kapható. A 
későbbiekben: hagyma , krumpli, cukkini, spárgatök, 
sütőtök, sárgarépa, petrezselyem. Friss kapor és petre-
zselyemzöld, fejes saláta, salátapalánta. Minden zöldség 
az érettségének megfelelő időben kerül kiszedésre. Kü-
lönleges ajánlatunk: zöldbab lila burgonya, színes levelű 
mángold korlátozott mennyiségben kapható.

Pécs – Somogy Búzakalász u 47.
Kossuth Művelődési Ház

Tel : 72/337-838, 30/910 83 15

 Éjjel-nappal figyelnek!
Csatlakozom Berényi Zoltán cikkéhez, ha nem is a polgár-
őrökkel kapcsolatban. Január végén kórházba kerültem, ami 
egyben hétvége is volt. Az újságjaim bent maradtak a „cső-
ben”, ami feltűnt Deák Károly úrnak, aki riasztotta a 
gyógyszertáriakat. Ők mobilon elértek, a postámat kivették, 
amit a továbbiakban a Gondozónő rendezett. Egészségi álla-
potom javulásához hozzájárult az a tudat is, hogy figyelnek 
rám, nem vagyok egyedül. Köszönettel: 

Korcsmárné Weyse Klára

Vasasi Polgárőr Hírek 
Egyesületünk február hónapban 18 fő-
vel rendelkezik, így e hónapban 214 óra 

szolgálatot tudtunk vállalni. Munkánkat probáljuk 
úgy szervezi, hogy ne csak a közterületi szolgálatok-
ra legyen ember hanem a településen zajló rendez-
vényeket is tudjuk biztositani. Elkezdődött a báli 
szezon, így igyekszünk legalább óránként járőrözni 
rendzevények alatt. Februárban Szent Borbála Egye-
sülettől kaptunk felkérést a bányász hősi hallottak 
megemlékezésén való rendezvénybiztosításra, for-
galomirányításra. Nagyon rangos, fontos mozzanat 
volt életünkbe, amin jelen volt a város vezetés, nem-
zetgazdasági miniszter és a lengyel nagykövet. 

Kérjük azokat a lakosokat, akinek fontos a nyu-
galma, a közbiztonság, és havi egy alkalommal mi-
nimum 4 óra szabadidővel rendelkezik, legyen a 
társunk! Várjuk jelentkezésüket.

Elérhetőség: 30/609-5547
Vezetőség

Megemlékezés
A Vasasi Szent Borbála Egyesület megemlékezést tartott a 28 
évvel ezelőtti fejtésomlásban hősi halált halt 11 bányász emlé-
kére. A megemlékezés 2014. február 18-án 14,30-kor tartották 
a Pécs-Vasasi róm. kat. templomban. Ezután a Bányász Emlék-
parkban a Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékmű ünnepélyes 
alapkőletételére került sor.

Lélekmadár-Bányászhimnusz Emlékmű terve

Az megemlékezés résztvevői a Pécs-Vasasi róm. kat. templomban
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Bányász mártírok emlékünnepélye
Teltházas, magas színvonalú emlékün-
nepélyt tartott a Pécs-somogyi Kulturá-
lis és Környezetvédelmi Egyesület 2014. 
február 22-én szombaton 16 órai kez-
dettel  a Kodály Művelődési Házban. Az 
emlékünnepélyt a két somogyi mártír 
– Fajtik Imre és Pernecker István – em-
lékének tiszteletére, tartották. A meg-
emlékezést Hámori Istvánné és Vókó 
János gyűjtése és vezetése alapján  a 

hajdani történéseket felidéző eredeti 
dokumentumok felhasználásával, és az 
eseményeket személyesen is átélők el-
beszélései alapján állították össze, a kor 
hangulatát idéző irodalmi szemelvé-
nyekkel és projektorral vetített korhű 
képek közbeiktatásával. Akik a megem-
lékezést előadták: Bácsi Annamária, 
Ferenczné Fajtik Bea, Hang Zsuzsa, 
Lelkesné Németh Katalin, Mesterné 

Strausz Emőke, Ott Jenő, Plaszauer Ist-
ván, Szűcs Adrienn Zita, Telekné 
Feuerstahler Anna, Vókó Tamás, Vörös 
János, Walter József. Az előadásról fel-
vétel készült, amit meg lehet rendelni 
Walter József somogyi lakostól, és az 
info@kobeko.hu e-mailon. Köszönet a 
csodás előadásért a szervezőknek és a 
műsor előadóinak.

Bocz József

Buszmenetrend
Azt szokták mondani, hogy „a puding próbája az evés”.

Február 1-től léptette életbe a Tükebusz az új fonó-
dó hálózatú menetrendjét. Ennek a menetrendnek a 
kidolgozása hónapokat vett igénybe, decemberben-ja-
nuárban kb. egy hónapnyi idő állt rendelkezésre az 
utasok számára, hogy a cég honlapján észrevételeket 
tegyenek. Hozzám is nagyon sok jobbító észrevétel ér-
kezett, és ezeknek a javaslatoknak a többségét a me-
netrend készítői beépítették.

Egy tömegközlekedési menetrendet természetesen 
nem lehet úgy elkészíteni, hogy az minden utas szá-
mára, minden járaton és napszakban teljes mértékben 
kielégítő legyen, de a gazdaságossági mutatókat is fi-
gyelembe véve mindenképpen erre kell törekedni. 
Ezért javasolta a Városfejlesztési és Kommunális Bi-
zottság - melynek én is tagja vagyok-, hogy a február-
ban induló új menetrend szerinti buszjáratokon szer-
zett gyakorlati tapasztalatokat három teszt hónap után 
meg kell vizsgálni és ezek alapján korrigálni kell a me-
netrendet. Így fognak kialakulni a végleges járatok. 
Természetesen, ha egy városrészt vagy akár csak több 
utast érintő igények merülnek fel, azt még ma is jelez-
ni lehet a cég felé.

Ezt meg lehet tenni 
www.tukebusz.hu/ugyfelszolgalat oldalon.

Pécs tömegközlekedésének egy évvel ezelőtti, kaoti-
kus állapotát végre egy egyre javuló, fonódó hálózatú, 
gyorsabb, kényelmesebb, ma már 42 új busszal teljesí-
tő szolgáltatás váltja fel. Településeinkről átszállás nél-
kül, gyorsabban lehet bejutni a belvárosba és ehhez ma 
már csak egy vonaljegyre van szükségünk. Elfeledhet-
jük a Budai vámnál történő várakozást, az ázást-fázást, 
azt, hogy a csatlakozó járat mindig éppen az orrunk 
előtt ment el, és azt a hátrányos megkülönböztetést, 
hogy a peremkerületben élők csak két menetjegy meg-
fizetésével tudták elérni a belvárost. Most, hogy már az 
utasok megismerték a új menetrendben rejlő lehetősé-
geiket, a kritikai megjegyzéseken túl sok pozitív visz-
szajelzést is hallok a településeinken élőktől. 

Több mint 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy be-
bizonyosodjon, hogy a Budai vám buszpályaudvar 
nem az utazóközönség érdekeit szolgálja. Ezt nagyon 
szomorúnak tartom.

Huba Csaba
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– Kérem meséljen gyermek koráról, családjáról és arról, 
hogy merre sodorta önöket a sors.

Bányász családból származom az édesapám Szalay Sán-
dor Pécs-bá nyán dolgozott a bányában, én Pécs- bányán 
(Istenáldás-völgyben) születtem 1938- ban. A több kereset 
reményében a családom a Németországi Dormudba költö-
zött ahol 5 évig éltünk, öcsém is ott született. Kitört a há-
ború és Dormudba az életünk pokollá vált, az állandó szi-
rénázás, az óvóhelyre menekülés, a létbizonytalanság 
hatására, édesapám elhatározta, hogy hazajövünk, így 
1944-ben visszaköltöztünk apám szüleihez Váraljára. Az 
évek múlásával a munkalehetőségek változtak, így 1947-
ben Somogyba költöztünk albérletbe, mivel apám István-
aknán kapott munkát, mi pedig testvéreimmel itt jártunk 
iskolába. Később Rücker-aknára költöztünk, mivel a bá-
nya itt biztosított számunkra lakást. Szegény sorsú bá-
nyászcsalád voltunk, édesapámat korán eltemettük, omlás 
alatt maradt. A családunkat a bátyám fiatalon segítette, 
szinte ő tartott el bennünket. Szívbeteg édesanyám nehe-
zen viselte az életet, de a bányász közösség összetartása 
segítette a családunkat. Én is fiatalon kezdtem el dolgozni, 
sok mindennel foglalkoztunk, állattartással, földművelés-
sel, hogy könnyebb legyen az életünk. Az életemben nagy 
változás következett be, mikor 1954-ben férjhez mentem a 
világ legjobb és legszeretetreméltóbb emberéhez Bau-
mann Rudolfhoz. Ő is bányász volt, a bánya határozta meg 
az életünket. Két gyermekünk született, Rudi és Éva. Ez 
idáig Rückeren laktunk, de 1959-ben, a Somogyi telepen 
kaptunk lakást, gyerekeink már itt jártak iskolába.

– Valóban olyan volt a bányászélet, mintha a bányászok 
egy nagy családban éltek volna?

A bányászcsaládok nagy összetartást tanúsítottak egy-
más iránt, nemcsak a munkában, a mentésben, a szó-
rakozásban, hanem egymás segítésében, ami a mai fia-
talságának is például szolgálhatna. A bányászcsaládok 
összejártak, este sütöttünk krumplit, szalonnát hagymát, 
hurkát, elbeszélgettünk, a gyerekek pedig játszottak, mint 
egy nagy család olyanok voltunk. Hétvégeken Rückerre a 
rétre vittünk pokrócot ennivalót és ott kirándultunk egész 
nap, este pedig bálba mentünk. Az élet csodálatos volt.

– Milyen volt az élete az ‚50-es években, hogy telt akko-
riban egy napja?

Az '50-es években az élet itt a településen, mozgalmas 
volt, sportolni jártam, színgárda csoport volt, ott is részt 

vettem, jártuk a falukat, a bányához jártunk táncolni mire 
a bányászok kiszálltak néptánccal vártuk őket, szép volt, jó 
volt… Én állandóan a rétbe virágok között voltam, kecské-
ket legeltettem, és virágot szedtem, Rücker-Akna festmé-
nyi tájú volt, kis patakok, szép rétek, rengeteg virág. A mai 
látvány, az szívfájdalmas, siralmas.

– Milyen volt az élete bányász feleségként, anyaként?
Mint bányászfeleség, nagyon szép életem volt, a bánya 

biztos megélhetést biztosított a családunknak, a gyerme-
keink felnevelése mellett szerepelhettünk a papával a so-
mogyi Pávakörben, akikkel nagyon sok helyre eljutottunk 
az országban. Gyermekeink felnőttek, a fiam 35 évig volt 
sofőr és szintén a bányánál volt alkalmazásban, Két uno-
kám van a fiamnál és 3 dédunokám. A lányom óvónő és 
két unokám van nála is. 2004-ben volt az 50 éves arany 
lakodalmunk, amit a Kodály Kultúrházba tartottunk meg, 

nyolcvanan voltunk és felejthetetlen volt az a szeretet, 
amit családunktól kaptunk.

– Hogyan telnek a napjai mostanában?
Sajnos az idő múlásával a párom egyre rosszabb álla-

potba került, az évek alatt tanúsított kitartása a betegségen 
való felülkerekedése, az imádott családja iránti szeretete 
tartotta benne az életet, de a betegség elvitte a papánkat, a 
hiányát nem lehet pótolni. Az unokák és a gyerekeim ad-
ják a vigaszt a mindennapokban. A barátok és rokonok, 
barátnőim nyújtanak számomra élhető világot. Remélem, 
hogy hosszú ideig fogom még élvezni a család által biztosí-
tott szeretet, gondoskodást.

Bocz József

Egy somogyi bányász család élete
A mecseki szénbányák több mint 200 éven keresztül adott biztos megélhetést a helyi embereknek, településeinken nem 
volt jellemző az elvándorlás, ellentétben a napjainkkal. Olyan volt Somogy mint egy nagy család, mindenki mindenkit 
ismert, összejártak az emberek, együtt szervezték sport-, kulturális, és szabadidőprogramjaikat, segítették egymást, 
mondhatni, együtt sírtak és együtt nevettek. Néhányan a bányászkolóniákból a mai napig itt élnek Somogyban, és 
ápolják régi rokoni, baráti és bányász barátságaikat, özv. Baumann Rudolfné, Éva néni is közéjük tartozik. A régebbi 
idő bányászainak életéről és szokásaikról kérdezem Őt.
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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
Vasason az evangélikus templomban 
március 9-én és március 23-án 11.00 órakor 
Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (03.01.)

Vasárnap (03.02.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (03.08.)

Vasárnap (03.09.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (03.15.)

Vasárnap (03.16.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 liturgia

Szombat (03.22.)

Vasárnap (03.23.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 liturgia

Szombat (03.29.)

Vasárnap (03.30.)

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

–

8.30 Mise

márciusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk

újabb ruhavásárunkra!

Helyszín: Pécs-Somogyi

Baptista Imaház Csap u. 10-12.

Időpont:

2014 március 12:    9-18-ig

2014 március 13:    9-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák

nagy választékban!

100 Ft/db.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104; Tűzoltók: 105; 
Rendőrség:  107
Rendőrségi körzeti megbízott:
72/504-463
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

SZEMTANÚT KERESÜNK
A néhány hete felújított „vashíd” 
elnevezésű buszmegállót ismét 
vandálok erősen megrongálták.

Kérem, ha február 22-én, 
szombaton 22 óra körül az emlí-
tett helyen valaki szemtanúja 
volt a rongálásnak vagy a rongá-
lással kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkezik, ké-
rem, jelezze a 30/8152653-as te-
lefonszámon.

Huba Csaba
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A VI. Pécsi Spinning maraton
Szombaton február 22-én hatodik alkalommal meg-
rendezésre került a 4 órás Spinnig (terem kerékpár) 
maraton. Idén Somogy és Vasas is képviseltette magát. 
Egyéniben 6 fővel, három kétfős és egy 5 főből álló gye-
rek csapattal. Amatőr sportolóink eredményesen, telje-
sítették a távot. Dobogós helyezéseket is sikerült elérni. 

A versenyen több mint százan indultak és a legjob-
bak négy óra alatt több mint 200 km-t tekertek, azaz 
mintha körbetekerték volna a Balatont. Csapatban in-
dulók: IV. helyezett Dobos Évi és Schmidt Nikolett csa-
pata, III. helyezett Abel Tamásné Andi és Czakó Anita 
csapata, kimagasló teljesítményt nyújtott Varjú Viki és 
csapattársa és a Vasasi Rosszcsontok gyerek csapata is 
(Búzás Bori, Ábel Donát, Rácz Bálint, Schmidt Balázs, 
Hofbauer László)

A legbátrabbak, akik nem ijedtek meg a kihívástól és 
köszönhetően kitartásuknak és a rengeteg edzésnek 
előkelő helyen teljesítették a maratoni próbát. A höl-
gyeket képviselte és hősiesen helyt állt Tóth Adél. Fér-
fiaknál középmezőnybe végzett Berényi Zoltán és Hor-

váth Tamás, V. helyezett Páll Botond (aki sérülése 
ellenére sem adta fel a harcot), IV. helyezett Vén Dáni-
el, III. helyezett Páll István.

Köszönjük a Szülőknek és a Szurkolóknak a segítsé-
get és a bátorító hangulatot.

Részletes eredmény lista és képgaléria a www.
fittbike.hu weboldalon.  

Jöttünk, Láttunk, Győztünk!
Páll István

A világ harmadik legjobbja lehet 
Berta Dani

Második lett Berta Dániel, a PTE-PEAC vívója a hétvégén Budapesten 
rendezett Héraklész Junior Világkupán.

Budapest ismét világversenynek adott otthont - ezúttal a Héraklész Ju-
nior Világkupát rendezte a Magyar Vívó Szövetség a február 15-16-i hét-
végén. A férfi párbajtőr versenyszám 160 versenyzőjének soraiban húsz 
magyar vívóval, akik közül négyen a PTE-PEAC versenyzői. 

A selejtezők csoportfordulóiban Berta Dániel veretlenül szerepelt. Ber-
ta orosz, belga, norvég, magyar, az elődöntőben ismét orosz ellenfeleit 
győzte le, és a döntőben is egyetlen tussal maradt alul Bányai Zsombor 
ellen. Második helyezésével a világranglistán a jelenlegi kilencedikről vár-
hatóan a harmadik helyre kerül.

Forrás: Pécsi STOP/PTE-PEAC Vívószakosztály  |    STOP

HUBA JÁNOS: Tavasz
Ma korán reggel felébredtem,
a szememből elszállt az álom,
a nap az ablakon besütött
és madárdal zengett az ágon.

A levegő kristálytiszta volt,
árnyak rajzolódtak a falon,
a rengeteg esős nap után,
kék ég, csillogott az ablakon.

Mohón szívtam a friss levegőt,
karomat nyújtózva kitártam,
némán újjongtam kora reggel,
az új tavasz jeleit láttam.

Az újraéledő természet,
reám vigasztalóúl hatott,
kilencvenhárom tél elmúlott,
és lám, én még mindig itt vagyok.

A tavasz illatát érezve,
a lakásunk kertjébe mentem,
a fű harmatos volt és nedves,
óvatosan, vigyázva léptem.

A zöld fűben megpillantottam,
csupán egyetlen szál ibolyát,
hajnalban dughatta ki fejét,
hogy a szél, elvigye illatát.

Leguggolva hozzá, csak néztem,
néztem,… nem tudtam továbbmenni,
akaratlanul szóltam hozzá,
vigyázz, hogy ne tépjen le senki!
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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,
hársméz:1600 Ft, 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

Tetőfedés, csatornatisztítás,
ároktisztítás, kőművesmunkák

garanciával. Hívjon!
06-20-4327382, 06-30-4039327

A Görgye és Társai Kertészeti kft. 
felvételre keres

kőműves és kertészeti
munkálatokban jártas

segédmunkás munkatársakat.
Érdeklődni lehet 

telefonon: 30/986-1071, vagy 
72/337028 vagy személyesen:
Vasas, Bózsa u. 4. 7.00 órakor

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

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

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  Ebéd házhozszállítás!
Napi menü : 500 Ft-tól

Hívjon most, és felkeresem
étlapunkkal!

Tel: 06-30-3004164 

Fabrikett akció!
–10% a készlet erejéig

25kg/zsák tölgy 1300 Ft helyett 
1170 Ft. 10 kg fóliázott vegyes

600 Ft helyett 540 Ft
Vasas, gabona utcai major

Tel: 06-30-936-2527

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

KEDDI NAPOKON
INGYEN SZÁLLÍTUNK:
takarmányt és Pb gázt.

UNI CSIRKETÁP 
AKCIÓ!

BÁBOLNAI NAPOS ÉS
ELŐNEVELT CSIBE IRATHATÓ.

VETŐMAGOK,
MŰTRÁGYA, LEMOSÓ 

PERMETSZEREK.

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

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

A Kacatos Presszó
ú j r a  n y i t v a !
Vasason a Bethlen Gábor 

utcában a Kacatos Presszó 
szeretettel várja régi és új 
vendégeit minden héten 
csütörtöktől vasárnapig!

A SÜTIVERSENY MÁRC.16-ÁN
 FOLYTATÓDIK 

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villanytűzhelyek, 

hőtárolós kályhák, villanybojlerek,
nyílászárók, zárak, csaptelepek javítása 
és cseréje. Kisebb építőipari, tetőfedési, 

ereszcsatornázási, betonozási, kisebb 
asztalosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA, 06/30/9276-187
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