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Szent István Nap
2016.08.20.

Programok:

A Tegyünk Egymásért Egyesület sok szeretettel vár minden 
kedves érdeklődőt 2016. augusztus 20-án, a Misina Természet- 
és Állatvédő Egyesület mellet lévő füves futballpályákon 
megrendezendő Szent István napi rendezvényére.

Szent István NapSzent István Nap

Főzőverseny indítása, egységcsomagok (hús, hagyma, 
burgonya) átadása. Jelentkezés 2016.08.12-ig a Tegyünk 
Egymásért Egyesület elérhetőségein, vagy személyesen.
Mise és kenyérszentelés a Pécs-Somogy Jézus Szíve 
templomban. Kulturális és Környezetvédemi Egyesület 
előadása.
Főzőverseny eredményhirdetése.
Utcabál zárja a rendezvényt, élőzenés báli előadással.
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Folyamatos programok a rendezvény területén:
Csillám tetoválás, arcfestés, só- és magos kép készítés, nemezelés, 
lufi hajtogatás, TTT vetélkedő, felnőtt vetélkedő, gumi hajító 
verseny, csirke pofozó verseny.

TEGYÜNK EGYMÁSÉRT 
EGYESÜLET

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

Cím: Kodály Zoltán Művelődési Ház - 7691 Pécs, Somogy u. 70.
Telefon: 06 30/789-20-42
Email: tegyunkegymasertegyesulet@gmail.com

A  V Á L T O Z T A T Á S  J O G Á T  F E N N T A R T J U K !

Berze Nagy János Népdalkar, Kossuth Lajos Művelődési Ház Citera 
Szakköre és egy ügyességi kutyabemutató színesíti programunk.

További fellépők:

A rendezvény ideje alatt BÜFÉ áll rendelkezésre étellel, itallal.

meGHÍVÓ a 8. FŐzŐVersenyre

A Vasasi Szent Borbála egye-
sület 2016. augusztus 13-án 
rendezi, immár hagyományos 
8. főzőversenyét. 

Helyszín: Vasas, Bányászkert 
(Óvoda udvar, D. u.1.) Kezdé-
si időpont: 13-óra. nevezési 
díj nInCs. Szabadon válasz-
tott ételeket lehet készíteni, 
melyeket a zsűri 16-órától fog 
értékelni. Az első három he-
lyezett lesz jutalmazva serleg-
gel. Minden résztvevő okleve-
let kap. A finom ételek mellé 
mindenki maga gondoskod-
jon az italáról. Zene-bona, jó 
hangulat biztosítva. eső ese-
tén a főzőverseny elmarad.

Meghívó 
A MSZB Vasasi nyugdíjas 
Szakszervezete szeretet-
tel meghívja tagjait a tisz-
teletükre szervezett kerti 
partira. időpontja: augusz-
tus 6., 11- órától, amíg jól 
érezzük magunkat. Helye: 

Bányászotthon kertje, rossz 
idő esetén a teremben.  

program: egy kellemes 
nap eltöltése beszélgetés-
sel, zenével. A vezetőség a 
helyszínen készülő ebéddel 
vendégeli meg tagjait.

Szeretettel várja
a Szakszervezet vezetősége!

Euro 2016, ahogy mi láttuk
a foci eb okozta őrület, ami egy hónapja még mindenkit elért, mostanra már elcsendesült. a magyar csa-
pat meccseit övező hangulat lassan már feledésbe merül, ahogy az ember újra a magyar bajnokikat kény-
telen nézni. Vannak azonban, akik erre az eb-re egész életükben emlékezni fognak.

A focitorna, amire az egész világ figyel, nem múlhatott 
el somogyi, vasasi és hirdi szurkolók nélkül, a magyar 
csapat mindhárom csoportmeccsén jelen voltak tele-
püléseink lakói, e sorok írója is egy kisebb társasággal 
utazott Franciaországba.

Az első meccs helyszínére, Bordeaux-ba három nap 
alatt autóztunk, amibe belefért  egy gyors kitérő Niz-
zában, hogy lengyel szurkolótársainkkal is találkoz-
zunk. A hangulat már a meccs helyszínén is hasonló 
volt, olasz, belga és walesi szurkolók bíztattak minket 
és hangoztatták, hogy ők is a magyaroknak szurkol-
nak. A stadionban állni és szurkolni aztán végképp 
leírhatatlan érzés volt; mikor a válogatott kifutott a 

pályára, egyszerre próbáltunk fényképezni, üvölteni, 
tapsolni és minden pillanatot, képet megjegyezni. 
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Olyan szurkolóként, aki eddig jobbára a parcsini pá-
lyán nézte a Vasasi Bányászt, felfoghatatlan volt test-
közelből látni egy ilyen fontos meccset. A meccs után, 
mintha csak mi magunk játszottunk volna, hullafá-
radtan, de boldogan indultunk vissza a belvárosba, 
fontosnak éreztük, hogy minden helyi lakos, akivel 
csak találkozunk, tudja meg az eredményt, bár kétsé-
ges, hogy a magyar nyelvű, artikulálatlan kiabálásból 
mennyit értettek. 

Túl sok idő az ünneplésre nem volt, hiszen más-
nap már indult is tovább ez a vándorünnep, a ma-
gyar csapat következő meccsét 600 kilométerrel ar-
rébb rendezték. Marseille-be érkezvén azon 
gondolkoztunk, hogy vajon ki maradhatott otthon, 
ha ebben a dél-francia városban ennyi magyar van? 

Minden utcában, minden üzletben és kocsmában 
magyarok voltak. Erre a napra mindenki mindenki-
nek a barátja lett: vadidegen magyarok az otthonuk-
tól 1500 km-re kínálták egymást sörrel és pálinkával, 
együtt nevettek és ölelkeztek. Marseille-ben arra az 
egy napra nagyon jó érzés volt magyarnak lenni. 
Ilyen előzmények után a vereségre gondolni sem 
mertünk és szerencsére a magyar válogatott is leg-
alább a döntetlent kiharcolta.

Az utazás, bár nem volt olcsó mulatság, életre szóló 
élmény marad, ami még sokszor eszünkbe fog jutni. 
Ha pedig elvonási tüneteink lennének a következő tor-
náig, akkor csakis a parcsini aréna és a Bányász TC 
jöhet szóba. Hajrá Vasas, hajrá magyarok!

Bodor Miklós

Denevérvadászat
A ’60-as évekbeli Somogy egészen másképp nézett ki, mint 
a mostani. Persze nemcsak a házak és a táj, de az emberek, 
sőt, mi, gyerekek is mások voltunk, mint a maiak. 
Mondhatnánk, „bezzeg a mi időnkben”. Abban az időben 
még nem volt számítógép, okostelefon, internet meg ötszáz 
csatorna a tv-ben, meg ezer kisördög, pokémonnal és tár-
saival. Ha jól emlékszem, akkor csak egy magyar tv-csator-
na volt, az se jött be mindennap, derültebb időben pedig 
pár jugó adás is volt. Tv-t pedig csak nagyon ritkán néz-
tünk. Igazából nem is hiányzott. Úgyhogy mindig ráértünk 
rosszalkodni, vagyis játszani, főleg a nyári szünetben.

Abban az időben a somogyi „Cser” katonai gyakorlóte-
rén elég sokszor gyakorlatoztak az ÁPER-laktanya „hős” 
katonái, ilyenkor mindig lehetett hallani puska-, géppisz-
toly-, ágyúropogásokat és a hangosan kiáltott hurrájukat, 
ami elég komikusnak hatott. Persze ilyenkor csak tisztes 
távolságból követhettük az eseményeket, aztán amikor 
már minden elcsendesedett, és már lehetett tudni, hogy 
vége a gyakorlatnak, mi is kimehettünk a gyakorlótérre, és 
megcsodálhattuk a páncélos harci járműveiket, fegyvere-
iket, amiket addig csak szovjet és lengyel háborús filmek-
ben láthattunk. Ilyenkor lehetett a katonáktól jelvény kér-
ni, és olykor még a tank tetejére is felmehettünk. Egy ilyen 
alkalom után alaposan végigkutattuk a „csatateret”, és ta-
láltunk egy csomó ellőtt géppisztoly-töltényhüvelyt. Jó 
gyerekekhez méltón összeszedtünk annyit, amennyit csak 
bírtunk, és hazahoztuk őket, gondolván, hogy ezek a kin-
csek még jók lehetnek valamire. 

Akkoriban még javában működött a somogyi tsz is, ami 
szintén az egyik kedvenc játszóterünk volt, főleg aratás 
idején. Ilyenkor hatalmas szalmaboglyákat építettek a tsz 
melletti majorban, amikről le lehetett csúszni. Felmásztunk 
a szalmaboglya tetejére, ami volt vagy három-négy méter, 
előtte pedig lent összehordtunk jó vastagon egy csomó 
szalmát, és zsupsz, belecsúsztunk a tetejéről. Ez soha nem 
tudtuk megunni, jó móka volt. Szórakozásunknak általá-

ban csak az arra portyázó lovas csősz vetett végett, akit 
egyikünk mindig figyelt, aztán mikor jött akkor aztán volt 
futás, mert ez a csuda jó játék valamiért neki nem tetszett. 
Különös, hogy soha nem kapott el minket, pedig mindig 
lóhalálában üldözött minket.

Ebben az évszakban, aratás idején, mindig megszapo-
rodtak a vadgalambok is a tsz-nél, amiknek a tollait össze-
szedtük winnettous játékainkhoz. Egyik alkalommal kita-
láltam, hogy a töltényhüvelybe beleteszem a galambtollat, 
fogóval összenyomom, majd csúzlival, kilövöm. Az volt 
csak szép látvány, egyenesen és jó magasra felrepült, majd 
amikor zuhant volna lefelé, akkor úgy tett, mint egy heli-
kopter rotorja, szép lassan pörögve, ide-oda kacsázva 
szállt alá. Na ez aztán igazán jó játék volt.

Egyik este, szürkületkor, elővettem az új találmányo-
mat és felcsúzliztam jó magasra, csodák csodájára ekkor 
érdekes dolog történt. Ugyanis az ilyenkor portyázó dene-
vérek minduntalan rácsaptak ezekre a szépen pörgő ga-
lambtollas géppisztolytöltényekre, és ez nagyon tetszett 
nekünk. Persze ezek a „rotorok” hamar tönkrementek, 
elröpültek a töltények, a galambtoll pedig eltörött. Ezért 
mást találtam ki. Először sárgolyókat küldtünk fel botra 
tűzve, majd rájöttem, ha egy követ feldobok, azokra is rá-
csapnak a denevérek. Aztán a kisebb kövek egyszer csak 
elfogytak. Találtam egy fél téglát az út szélén, gondoltam, 
ez is jó lesz a denevéreknek, és úgy is volt, villámként 
csaptak a hőn áhított „téglarovarra” aztán ebben a pilla-
natban nagy üvöltés hallatszott. Egyikünk se vette észre a 
nagy játékban, hogy Jani bácsi bement a kertjében lévő 
pajta mögé, szokásos esti ellenőrző körútjára, és az a de-
nevérfogó tégla sajnos pont a fején landolt. Hát mindenek 
voltunk, csak jó gyerekek nem. Szegény Jani bácsi fejbőrét 
jópár öltéssel varrták össze. Hála a jóistennek, hogy na-
gyobb baja nem történt, mivel a diófa ágai csillapították a 
tégla zuhanásának erejét, és a kalapja is rajta volt. Ekkor 
határoztam el, hogy többé denevércsalikkal nem foglalko-
zom, ahelyett inkább a gombák vadászatába kezdek…

Bocz József
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Pár napja kaptam a szomorú hírt, 
hogy Jani bácsi nincs többé köztünk. 

78 évesen távozott. Már jó ideje 
gondok voltak az egészségével, amit 
ő viccesen csak így mondott a vele 
három éve készített riportban, 
„Tönkrementek az ízületeim, nem 
tudok járni. Autós nyelven szólva to-
tál káros a futómű.” Jani bácsit nem 
lehetett nem szeretni, őszinte, má-
soknak a tisztelet mindig megadó, 

nagy tudású ugyanakkor szerény 
ember volt. Nagyon nagy szíve volt, 
és kivétel nélkül mindenkihez volt 
néhány kedves biztató szava. Búcsú-
zóul idézném a vele készült riport 
két részletét.

*
„A kérdése egy nyolcadik X-ét tapo-
só ember számára ezernyi dolgot éb-
reszt fel. Olyanokat is, melyek már 
szunnyadó állapotban vannak. Az 
érdeklődés olyan, mintha álmából 
ébresztenék az embert.”

*
„Nagyon várom, hogy ismét baran-
golhassak Somogy, Vasas, Hird álta-
lam régóta ismert utcáin. Ráköszön-
hessek az emberekre, elcsodálkoz-
hassak azon, hogy még megismer-
nek régi tanítványaim, ismerőseim. 
Ezek a motorizált séták jelentik a 

mindennapjaim derűs, optimizmust 
adó perceit, óráit. Ez is egy életfor-
rás, egy „kút”, melyből sok minden 
meríthető.

Azt mondtam, nincs tudatos jövő-
építés a múlt ismerete nélkül. A hoz-
zám hasonlóak, a velem egykorúak 
pedig ebből képesek újra töltődni, 
erőt meríteni. 

Mindenkinek kívánok mozgal-
mas, élményekben és sikerekben gaz-
dag sok szép évet. A régi köszönéssel: 
Jószerencsét!”

Békés pihenést kívánok Önnek, a 
tanítványai és magam nevében!

Bocz József

ui.: Spolár Jánossal készített interjút 
elolvashatják az http://shvonline.
hu/letoltesek/szamok/2013-11.pdf 
oldalon a Sok Hírunk Van újság 
2013. novemberi számában.

In memorian Spolár János

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

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
A Kodály Z. mh. felújítása miatt 
átmenetileg zárva.

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6.  
Minden szerdán 17.30–19.00-ig  
várunk minden érdeklődőt!  
Lobodáné Somlai Erika:  
30-833-7688,

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

Bányász emléknap
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

szeptember 3-án 15-20 óráig a kossuth művelődési Házban  
(KoBeKo, Somogy, Búzakalász u. 47), tartandó műsoros ünnepségünkre.

Fellépők: Vasasi Bányászzenekar, Csillag Mazsorett Egyesület, Bánya
manók, Nikolausz Tamás bányászköltő saját bányászverseivel, Bányászszív 
dalcsapat az első és második CD-jének dalaival, Igrice Citeraegyüttes nép-
dalok előadásával, Vasasi fiatalok verbunkoznak, PécsSomogyi Kulturális 
és Környezetvédelmi Egyesület Irodalmi Köre Vasas bányaüzem történetét 
mondja el, Horváth István gitáros, Shadows és Santana számokkal lép fel.
Jó idő esetén a Kultúrház udvarában lesznek tartva a műsorok, eső esetén a teremben.

Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, Bányászszív Dalcsapat

V. mester-tár 
Helyi mesterek és termelők őszi kitelepülése a bányász emléknappal 

egy időben és helyen. Kóstolók, árusítás, tombola, büfé. A műsor szüne-
teiben vidám versenyek: hot-dog evő és erős paprika evő verseny.

Vasasért Egyesület

FAlunAp HirDen
Szeptember 3-án 

szombaton 14 órától 
a Zengő utcai sportpályán 

falunap lesz, 
melyre mindenkit szeretettel 

várunk!
A részletes program a későbbi 

plakátokon lesz látható.
Hirdi Nőegylet



4  2016. augusztusSok Hírünk Van

Önkormányzati hírek
Lakossági kérésként fogalmazódott meg, hogy a vasa-
si-somogyi Posta nyitva tartása változzon meg. Töb-
ben jelezték, hogy az ajánlott küldeményeiket, cso-
magjaikat nem tudják átvenni, mert munkaidejük 
lejárta után már a Posta zárva tart. Kezdeményeztem, 
hogy a hét legalább egy napján hosszabbítsák meg a 
nyitva tartást. Képviselői kérésemnek eleget téve a Pos-
ta hivatalos közleményben jelezte, hogy a keddi napon 
egy órával meghosszabbítja a nyitva tartást, viszont a 
pénteki napon egy órával rövidebb ideig lesz nyitva.

Nyitva tartás:
Hétfő-szerda-csötörtök:  8:00-12:00 és 12:30-16:00
Kedd:  8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek:  8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szombat-Vasárnap:  zárva



Ugyancsak lakossági kérés volt, hogy a Máladó utcai 
(Mázsaháznál) és a Gabona utcai buszmegállók járda-

szigetét meg kellene magasítani. Idős lakók panasz-
kodtak, hogy nagyon nehézkes a buszról történő le- és 
felszállás, mert a buszmegálló szintje nagyon alacsony. 
A Máladó utcai mindkét oldali buszmegálló rekonst-
rukciója elkészült, remélhetőleg a buszmegállók maga-
sítása tovább folytatódik.



Komoly munkálatok folynak a régi, volt vasasi óvoda 
épületen (Vasas „B”. utca). Mint már korábban jelez-
tem, a vasasi és hirdi óvodák felújítása meg fog történ-
ni, de ehhez a gyerekeknek egy ideiglenes, ám de az 
előírásoknak megfelelő elhelyezést kell biztosítani. Az 
épületet teljesen felújítják, a ma már lakatlanná vált, az 
épülettel összeépített, szomszédos önkormányzati la-
kást is kihasználják az épület bővítéséhez. 

Többször egyeztettem Őri László alpolgármester úr-
ral, és sikerült elérni, hogy ha már az épületre egy ilyen 
nagy összeget költ a város, annak hosszabb távon is 
legyen értelme. Ha a tervezettnél komolyabb felújítást 
végeznek az épületen, a vasasi és hirdi óvodák felújítá-
sa után ismét használaton kívül kerülő épületbe kisebb 
átalakítással egy szociális ellátó központ létesülhetne. 
Erre nagy szükség lenne, mert a Vasas-Somogy-Hird 
területén élő rászorulók, idős gondozottak ellátása ma 
rendkívül nehézkes. A központ létrehozásával javulna 
az ellátás minősége és egyéb szolgáltatásokat is hely-
ben lehetne biztosítani. Az Idősek Nappali Otthona is 
itt elhelyezhető lenne, így igény szerint annak bővítése 
is megvalósulhatna.



Elkészült a somogyi Sas utca felső szakaszának útjaví-
tása, az út mart aszfaltos burkolatot kapott.
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KoBeKo szolgáltatások
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 = 120 Ft, A/5 – 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás:  Fekete-fehér: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 140 Ft, A/3 – 280 Ft, kétoldalas 
A/4 = 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés:  (pdf formátumba)A/4 = 30 Ft/ oldal , A/3 = 60 Ft/ oldal. Fax fogadása és 
küldése: Belföld: 250 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további oldal), Külföld: 400 Ft/ 1. oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-vel 
=  500 Ft. KarrIer: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

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

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között



Még az ISPA beruházás idején nem történt meg teljes 
mértékben a Mázsaház utca 61 és 63 telkek közötti kis 
zsákutca helyreállítása. Ezt a lakók fogadóórámon pa-
naszként jelentették be. Mára már ez az útszakasz is 
felújításra került.



Az elmúlt hónapban a közmunkásaink sem tétlenked-
tek. A nagy hőség ellenére a közterületek folyamatos 
gondozását kitartóan elvégezték. Köszönet érte. 

A temetők gondozása is már a feladataik közé tarto-
zik. Azt hiszem mindenkinek feltűnt, hogy azóta a te-
metők is lényegesen rendezettebbek, szebbek lettek.

Már hetek óta készí-
tik a Szövetkezet utcá-
ban az árok kiásását és 
kikövezését. A munká-
val jól állnak, szépen 
haladnak. A minőségi 
munkát Pákozdi Ká-
roly, Földesi Kornél és 
Szigetvári Gábor vé-
gezte.

Közmunkásaink be-
vállalták a temetőkben 
a ravatalozó épületek 

homlokzati festését és a tetők részleges javítását is. 
Örömmel tudok tájékoztatást adni arról, hogy a vasasi 
ravatalozó homlokzati festése már elkészült és a somo-
gyi ravatalozó épület festési munkálatait is megkezdték. 
A szép munkát Klepák Zoltán és Kernya József végezte. 
A hirdi ravatalozó szépítését is tervezik. 

Nyugodtan állíthatom, hogy a városban a mi köz-
munkásaink kiemelkedően jól látják el feladataikat. 
A kitartóan, becsülettel elvégzett munkájuknak látható 

az eredmény. Talán őket is jó érzéssel tölti el, hogy két-
kezi munkájukkal  hozzájárulnak ahhoz, hogy telepü-
léseink arculata pozitív irányba változzon.



Megkezdődött a vasasi CBA bolt előtti-melletti terület 
rendezése. A szegélyköveket és csapadékvíz elvezető 
árok elemeket már beépítették. Rövidesen elvégzik a 
terület aszfaltozását. A közmunkásokra vár majd a te-
rület parkosítása.

 

Huba Csaba
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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 Istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden va-
sárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Minden hónap 1. és 3. szerdáján 18 órakor  
bibliaóra és a végén Imaközösség
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés  
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Augusztus 14. Vasárnap 11.00
– Augusztus 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (08.06.)

Vasárnap (08.07.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (08.13.)

Vasárnap (08.14.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Hétfő (08.15.) 
Nagyboldogasszony – – 16.00 Mise

Szombat (08.20.) 
Szent István király
Vasárnap (08.21.)

10.00 Mise

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.27.)

Vasárnap (08.28.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (09.03.)

Vasárnap (09.04.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Augusztusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi le-
zárt sírkertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására 
szánt adományokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Rag-
ács György keramikussal a szerződést megkötöttük a 
munkára és az előleget átvette. A kereszt elkészülése 

várhatóan az őszre valósul meg. A Mecsek Takaréknál 
vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő ado-
mányukat. A kereszt elkészítéséhez még 250.000 Ft 
szükséges, jelenleg a számlán 177.000 Ft van!

a számlaszám: 50300037-10604519

Olimpiai fogadalomtétel
A több évtizedes hagyományoknak megfelelően, egy 
nagyon szép műsor keretében került sor az olimpiko-
nok fogadalomtételére. Ezúttal a Művészetek palotájá-
ban, közjogi méltóságok, sok régi neves olimpikon és a 
hozzátartozók, edzők előtt fogadkoztak, hogy a hagyo-

mányoknak meg-
felelően, minden 
erejüket, és tudá-
sukat sportszerű-
en használva kép-
viselik hazánkat a 
Riói olimpián.

Ezúttal szűkebb 
hazánkat is képvi-
selték néhányan.

Récsei Rita (20 km-es gyaloglás), Dr. Urbán Ákos 
(gyalogló szakágvezető), Srp Miklós (50 km-es gya-
loglás), az egyik olimpiai forma ruhában, Srp Gyula 
edző.

Hármas ikrek Vasason!
Örömteli dolog, hogy idén már sok csecsemő szü-
letett Vasason. Külön érdekesség, hogy van egy 
hármas iker trió is köztük. Benjámin, Gergő, és Jú-
lia egészségesek, szépen fejlődnek, Flóra nővérük-
kel együtt immár négyen boldogítják szüleiket. 
Mindannyiójuknak jó egészséget, sok boldogságot 
kívánunk!

h i t é l e t
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Sporthírek

egy életet adsz a betegségednek, adj egy eSÉlYT az ÉleTeDneK!
A test és az elme folyamatos kölcsönhatásban állnak egy-
mással. A jóga tudománya nem húz éles határt, hol ér 
véget a test és hol kezdődik az elme, hanem mindkettőt 
önálló, teljes egésznek kezeli. A mindennapok nehézségei 
feszültséget hoznak létre a testben és az elmében egy-
aránt, s ez szorongást, depressziót, nyugtalanságot és né-
ha dührohamot vált ki. A jóga elsődleges célja visszave-
zetni az elmét az egyszerűség, a béke és az egyensúly 
állapotába, valamint megszabadítani a zűrzavartól és a 
levertségtől. Az egészség nem csak betegség nélküli álla-
potot jelent. Ahhoz, hogy jó egészségnek örvendjünk, az 
ízületeknek, izmoknak, szöveteknek, sejteknek, az ide-
geknek és a mirigyeknek, valamint a testet működtető 
rendszereknek tökéletes egyensúlyban és harmóniában 
kell lennie egymással. Az egészség olyan, mint a folyó 
vize, az állandó mozgás mindig frissen és tisztán tartja. A 
gyakorlatok segítségével az életenergiát, életerőt egyenle-
tesen oszlatjuk el minden testrészünk felé. Amelyik test-
részünkre nem viszünk figyelmet ott előbb-utóbb vala-
milyen probléma, fájdalom alakul ki, mintegy felhívva rá 
a figyelmet, hogy foglalkozzunk vele. 

A gyakorlás célja a blokkok feloldása. Oldják a men-
tális feszültségeket fizikai síkon, a testen keresztül hatva 
a tudatra, elmére. Például az érzelmi feszültségek és el-
fojtások feszülté tehetik, és gátolják a tüdő, rekeszizom 
és a légzés folyamatának szabályos működését, elősegít-
ve egy nagymértékben legyengítő betegség, az asztma 
kialakulását. Izomcsomók bárhol keletkezhetnek a test-
ben: nyak merevsége nyakizom- vagy csigolyagyulla-
dásként, az arcban neuralgiaként, idegfájdalomként, 
stb. A fizikai test merevsége az energiaáramlás elakadá-
sának és a méreganyagok emiatt történő felgyülemlésé-
nek következménye. A rendszeres gyakorlás a blokkok 
tartós megszüntetése által elősegíti a test öngyógyító 
képességét.
A félreértések elkerülése végett nézzük meg, mi is a jóga!
•	 Először	is	a	jóga	egy	ősi,	tapasztalati	tudomány.		Amit	

nem tapasztalsz meg, az csak információ. A jóga ta-
pasztalat általi tudásra törekszik.

•	 A	jóga	nem	vallás.	A	jóga	azt	mondja,	mindennek	van	
helye, értéke és szerepe, de ne keverd össze. Minden 
vallást elfogad, és azt tanítja: ne pocskondiázd a mási-
kat. A jógának van célja, ami az Önvaló elérése. A jó-
gában nincsenek előírások, követelések, törvények, 
semmi nem kötelező, felszabadítani törekszik. Nem 
dogma, az élettel van szinkronban.

•	 A	jóga	nem	idealizmus,	mert	nincsenek	szélsőségek.	A	
jógában szikla, kő kemény tények vannak.

•	 A	jóga	nem	aszkétikus,	nem	fakírság.	Arra	tanít,	tested	
a lelked temploma, tehát vigyázz rá.

•		A	jóga	nem	speciális	kondicionáló	torna,	vagy	akroba-
tika, nem lélegzetelállító, csodás mutatványok tárháza, 
azokkal könnyű túlerőltetni a szívet. Nem sport, mert 
más a célja, a jógában nincs verseny, nincs rivalizáció. 

•	 A	jóga	nem	ki-és	elvonulás,	nem	elmenekülés,	nem	
hátat fordítás, nem közömbösség az ember és a társa-
dalom problémáival szemben. Az elmélyedést szol-
gálja, s ez pedig az élet konfliktusainak megoldását 
segíti.

•	 A	jóga	nem	ideológia,	nem	filozófia.	A	jóga	bölcselet.
•	 A	valódi	jóga	nem	divat.		Egyetemes,	életkortól,	nem-

től független segítő, gyógyító módszer. 

A foglalkozásokon megismerünk és alkalmazunk légzési 
technikákat, hogy az oxigénellátás a szervezetünkben a 
legoptimálisabb legyen. Begyakoroljuk a helyes élettani 
légzést.  Megtanuljuk a tökéletes testtartást, melynek hi-
ánya sok mozgásszervi problémához vezet. Terápiás gya-
korlatokat (mozdulatokat, pózkitartásokat) végzünk, 
amelyeket megfelelő segédeszközökkel minden korosz-
tály teljesíteni tud. A kezdő gyakorlás gyógytorna jellegű 
átmozgatás. A cél, hogy mindenki megismerje, érezze és 
uralja testi működéseit, elsajátítsa és begyakorolja a saját 
fizikális, belső szervi problémájára megfelelő gyakorlato-
kat, amivel tud magán segíteni. A foglalkozás végén ne-
gyed óra elcsendesedéssel zárunk. Minden alkalommal 
vezetett relaxáció van, mellyel a gyógyító (Schumann) 
agyhullám-állapotot célozzuk meg, ezzel is tanítjuk az 
agyunkat a megfelelő alvási ciklusokra. 

Végzett jógaterepautaként arra bíztatok mindenkit, 
hogy ne féljen és bátran merjen belevágni a jóga gyakorlá-
sába. Minden lépés ezen az úton előre visz. Megismerhet-
jük, megérthetjük működésünket testi és mentális szinten, 
elindulhatunk a rendeződés, a gyógyulás irányába.

Nem csodát ígérek! Hosszú, állhatatos és lelkes munka 
hozza meg az eredményt. A gyógyulás üteme a belső 
hozzáállásunk függvénye. Az ebben való támogatást tu-
dom ígérni annak, aki bízik saját magában és a gyógyulá-
sáért hajlandó cselekedni. 

Teljesen kezdő jógafoglalkozásokat tartok csütörtö-
könként fél 6-tól fél 8-ig, ahova szeretettel várok nemtől, 
kortól, betegségtől, fizikai állapottól függetlenül minden-
kit. A gyakorlással, bármilyen fizikai formában vagyunk 
is, csak javulhat az állapotunk. Minden segédeszközzel 
rendelkezik a jól felszerelt stúdiónk.  Várunk kis, de an-
nál vidámabb csapatunkba!

Krámosné Schweitzer Andrea
Napüdvözlet Egyesület 

(20/3909754)
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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: Sz. K. Stúdió kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3-5

Felelős vezető:  Pilláry Gábor

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.

Vállaljuk társas vállalkozá-
sok és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését 

ikrAUSZ kFt
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590
mail:cseszti@freemail.hu

AprÓ
Mézvásár!

Kínálatunk: Vegyesméz: 1400Ft/kg
Hársméz: 1500Ft/kg,
Akácméz: 2000Ft/kg,

Repceméz: 1500 Ft
Mézharmatméz: 1500Ft/kg
Schweitzer Antal, Vasas II.

Berkenyés u. 32., Tel.: 06-30-939-
2842, 06-72-337-034

Várjuk kedves vásárlóinkat!

erikA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, PEDIKŰR,

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS. MASSZÁZS,
bejelentkezés alapján

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

FrISSÍTŐ 
MaSSZÁZS

Pécs-Somogy, Somogy u. 39.
Bayerné Kovács Adrienn
Telefon: 06-20/33-27-433

Az első alkalommal 30 perces 
hát maszázs csak 900 Ft!

Kutyakozmetika 
pécs – somogy, Búzakalász u. 4. (Volt videotéka)

– Fürdetés, karom vágás; 
– Nyírás, trimmelés; 

Barbély Júlia: 06-20/310 - 2516
Minden kutyust várok szeretettel!

„Személyi kölcsön”
Kedvező feltételekkel

– Kölcsön összege: maximum 1.000.000,-Ft
– a hitel lejáratáig a jövedelem, nyugellátás lakossági 

folyószámlára érkezése
– az elfogadható jövedelem egyedüli adós esetén minimum 

nettó 68.775,-Ft, adóstárs bevonásával minimum nettó 
110.000,-Ft/ háztartás

– Futamidő: maximum 5 év
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok tartalmazzák!

meCsek takarék szÖVetkezet
7691, pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. tel.: 72/337-434 
7693, pécs-Hird, zengő u. 49. tel.: 72/337-310

turi-Mánia
Extra minőségű gyerek
és felnőtt ruha, lábbeli!

Hetente frissülő árukészlettel,
akciókkal

Pécs-Somogy, Búzakalász u.11.
/volt Koccintó presszó/

nyitva tartás: H-P:8.30-16.00
                     Szo: 8.00-12.00
Szeretettel várok mindenkit!

„Személyi kölcsön”
Kedvező feltételekkel

– Kölcsön összege: maximum 1.000.000,-Ft
– a hitel lejáratáig a jövedelem, nyugellátás lakossági 

folyószámlára érkezése
– az elfogadható jövedelem egyedüli adós esetén minimum 

nettó 68.775,-Ft, adóstárs bevonásával minimum nettó 
110.000,-Ft/ háztartás

– Futamidő: maximum 5 év
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A termék részletes leírását az üzlet- és 
termékszabályzatok tartalmazzák!

meCsek takarék szÖVetkezet
7691, pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 31. tel.: 72/337-434 
7693, pécs-Hird, zengő u. 49. tel.: 72/337-310


