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Október 18. 10.óra, Vasas, Berze Nagy János Művelődési Ház. Ugye Ön is ott lesz?

     Meghívó
Kedves Somogyi, Hirdi és Vasasi lako-
sok! Rendhagyó módon nem szokványos 
fórumra, hanem közös beszélgetésre, 
eszmecserére invitálom Önöket, hogy 
közösen beszélgessünk településeink fej-

lődési lehetőségeiről, az itt élők gondjairól, problémáiról és 
a jelen helyzetben számunkra kínálkozó megoldásokról.

A júniusi és júliusi találkozásaink alkalmával sok hasznos 
véleményt, megoldásra váró feladatot, ötletet kaptam Önök-
től. Most szeretnék beszámolni, hogy e rövid idő alatt mi-min-
denben sikerült előre lépni, megtalálni a megoldás felé vezető 
utat: pl. a hirdi faluház, focipálya, a vasasi „szeméthegy, a so-
mogyi rendőrőrs, térfigyelő kamerák, stb. kérdésében. 

A beszélgetések helye, időpontja:
Vasas: Berze N. J. Művelődési Ház (Szövetkezet u. 13.) 

2014. augusztus 25. 17 óra
Hird: Faluház (Harangláb u.) 2014. augusztus 26. 17 óra
Somogy: KoBeKo, Kossuth L. Művelődési Ház (Búza-

kalász u. 47.) 2014. augusztus 27. 17 óra

A mielőbbi találkozás reményében, maradok tisztelettel:

B e r é n y i  Z o l t á n

MEGHÍVÓ A 6. VASHIDI FŐZŐVERSENYRE

A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2014. 
augusztus 17.-én rendezi, immár ha-
gyományos 6. főzőversenyét. 

Helyszín: Vasas, Berze Nagy János Mű-
velődési ház (Szövetkezet u. 13. sz. ) 
előtti téren. Kezdési időpont: 10-óra. 
Nevezési díj NINCS. Szabadon válasz-
tott ételeket lehet készíteni, melyeket a 
zsűri 13-órától fog értékelni. A jó han-
gulatról a Pécs-meszesi Búzavirág 
Népdalkör és tánckör, a Berze Nagy 
János Népdalkar, a Csillám és Pillangó 
mazsorett csoportok, a ClassAcoustica 
gitártrió és a Vasasi Bányász Zenekar 
gondoskodik. 

Az első három helyezett lesz jutal-
mazva serleggel. Minden résztvevő ok-
levelet kap. Asztal és szék korlátozott 
mennyiségben áll rendelkezésre. A fi-
nom ételek mellett az italokról, a hely-
színen működő büfé fog gondoskodni.

Bővebb információ
és jelentkezés a Gazdaboltban. 

72/337-776
Eső esetén augusztus 24-én vasár-
nap tartjuk meg a főzőversenyt!

SZENT ISTVÁN NAPI MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait és ismerőseit a 2014. évi

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE.
Időpont: 2014. augusztus 20. (szerda), Helyszín: Kodály Zoltán Művelődési Ház

Program: 
10:00 órától kézműves foglalkozások gyerekeknek és szüleiknek, valamint zenés és táncos műsor és táncház

Közben 16:00 órakor ima a művelődési ház udvarán, ezt követően kenyérszentelés
A műsor még szervezés alatt, a részletekről plakátokon és szórólapokon,

illetve Facebook oldalunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
Tegyünk Egymásért Egyesület
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SZ ÁZNÉGY DOLGOS ÉV
(Végső búcsú Pécs-Somogy legidősebb lakójától)

A napokban szomorú szívvel értesültünk arról, hogy 
örökre eltávozott közülünk – életének 104. esztendejé-
ben- településünk, Pécs-Somogy legidősebb lakója, 
Tölgyes Lajosné Csobány Erzsébet. Ő volt hosszú év-
tizedeken át a Pécs-somogyi Általános Iskola és a kör-
nyék legelismertebb szakácsnője.

Csendben, szinte észrevétlenül hagyott itt bennün-
ket, pedig nemrég még kellemes beszélgetés közepette 
ünnepeltül 104. születésnapját a Pécs-somogyi Kultu-
rális és Környezetvédelmi Egyesület és a somogyi Vö-
röskereszt képviselőinek látogatása során. Örömmel 
idézzük fel a fent említett szervezetek által a Kodály 
Művelődési Házban – a 100. születésnapja tiszteletére 
– rendezett ünnepség szívderítő pillanatait. A helyi ci-
vil szervezetek, a részönkormányzat, a pécsi önkor-
mányzat, és Somogy égész lakossága köszöntését, jókí-
vánságait.

Felidézzük mindazok háláját, akik Erzsi néni főztjét 
élvezhették évtizedeken át a pécs-somogyi iskolában 
és a balatoni táborozások alkalmával. Bátran mond-
hatjuk, hogy Erzsi néni konyhája működése során 
szinte fogalommá vált, szaktudásának kiválósága hite-
les mérték, minta lett az őt követő környékbeli szakács 
generációk számára.

De a zörgő kések, villák, csörömpölő tányérok, kon-
gó lábasok és fazekak hangzavarában, a fortyogó ételek 
gőzei nemcsak az ízek varázslóját rejtették, hanem az 
embert is, aki –f őleg a háború utáni nehéz években – 
mindig kész volt a rászorulók, elesettek megsegítésére. 
Így, akik aktív korban is ismertük Őt, elmondhatjuk 
róla, hogy személye, veleszületett szakácsnői tehetsé-
ge, munkájának elhivatottsága mindig mély gyerek-
szeretettel, meg nem alkuvással párosult.

Így lelkének kincsévé vált az az öröm is, amit má-
soknak adhatott.

Most végső búcsút veszünk kedves halottunktól, ki-
nek lelkére már szelíden ráhajlottak a végtelen egek, de 
emléke még sokáig itt rejtőzik bennünk, szerettei, és az 
Őt ismerő és szerető emberek szívében.

ERZSI NÉNI!
NYUGODJON BÉKÉBEN!

Bagó Andrásné
Pécs-somogyi Vöröskereszt

Vókó János-Walter József
Pécs-somogyi Kulturális

és Környezetvédelmi Egyesület

A sós levegő gyógyító hatása
A Kossuth Művelődési Házban lévő Somadrin sóbarlang megközelíti a sóbányák 
hatásfokát, és hogy mi mindenre jó, arról már a múlt havi számunkban részletesen 
beszámoltunk. Akiknek ajánljuk: légúti megbetegedésben szenvedőknek, aszt-
másoknak, köhögés miatt rosszul alvóknak, azoknak, akik a friss tengeri leve-
gőhöz hasonló élményre vágynak. Jótékonyan hat: asztma, hörghurut, légcsőhu-
rut, arc-és homloküreg-gyulladás, krupp, nátha, pollenek okozta allergiában 
szenvedőknél. 

A só szoba látogatása jelenleg ingyenes, a későbbiekben is csupán adományként 
az ott elpárolgó Somadrin oldat pótlására gyűjtünk majd. A só szoba a ház nyit-
vatartási idejében látogatható, illetve telefonos bejelentkezés alapján előre egyez-
tetett időpontban.

Nyitva tartás: H-P: 10-19, ha bejelentkezne: telefon: 337-838,
e-mail: info@kobeko.hu

A KoBeKo csapata
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Folytatódnak a felújítások
Az elmúlt hónapok esőzései ismét felhívták a figyel-
met arra, hogy a településeink nagy vízgyűjtő folyása-
inak karbantartása kiemelt feladat kell hogy legyen. 
2010-ben és ez évben is komoly gondokat okozott, 
hogy a hosszantartó, erős esőzések folytán a Szövetke-
zet utcai patak – hivatalos nevén a Belvárdi vízfolyás 
– rendkívüli mértékben megduzzadt és a patak Kút 
utcai szakaszán több ízben kiöntött. Ennek több oka 
van. Egyrészt a patak kialakítása műszaki szempont-
ból nem megfelelő, ugyanis a Kút utcai kanyargós, kis 
keresztmetszetű meder nehezen tudja átereszteni a tő-
le északra lévő nagy keresztmetszetű, egyenes szaka-
szokon felgyorsuló víztömeget. A másik oka az, hogy 
a patak hatalmas vízgyűjtő területe erdős területre 
esik, és az utóbbi időben ezeken a jórészt magántulaj-
donú erdőkben tarvágásokat végeztek. Ha a csapadék 
lezúdulását a fakoronák nem tudják csillapítani, meg-
indul a talajerózió, melynek következményeként a lej-
tős területekről nagy mennyiségű hordalék kerül a 
patakba. Ez a hordalék a patakmederben lerakódik, 
benövényesedik. Megjelennek a patakban a vízi növé-
nyek, időnként még fák is kinőnek, és ez további hor-
dalékot köt meg.

Mint már a korábbi számban beszámoltam róla, a 
Kút utcai rész legkritikusabb szakaszán elkészült egy 
komoly beton védmű, és ez most már remélhetőleg 
mederben tudja tartani a vízáradatot. Sikerült elérni, 
hogy a patak medrének kikotrása is elkészült a Kút ut-
cától a Szövetkezet utca felső szakaszáig. A mederből 
hatalmas mennyiségű iszapot, növényi maradványo-
kat kotortak ki, a nagy teljesítményű gépek sok helyen 
nehezen tudták megközelíteni a patakot, emiatt kisebb 
károk is keletkeztek. A hordalék kiszáradás utáni el-

szállítása, a károk helyreállítása folyamatban van.
Uniós pályázati forrásokból rövidesen megkezdik a 

hirdi Zámor utcai gyűjtőárok kimélyítését és a 6-os 
főközlekedési út alatti átvezetésével a hirdi vízfolyásba 
történő bekötését. Ez remélhetőleg jelentősen fogja ja-
vítani a hirdi „vizes” gondok megoldását.

Közmunkásaink a közterületek fenntartása mellett 
szorgosan dolgoztak az utak melletti árkok karbantar-
tásán, kiásásán, átereszek tisztításán. Hirden a József 
Attila téren lakossági kérésre lepadkázták az utat, hogy 
a Pór Bertalan utcából lefolyó csapadék az árokba jus-
son. Néhány buszmegállóban ágfából pihenő padokat 
készítettek.

A Szent Borbála Egyesület kezdeményezésére a tervek 
között szerepel, hogy az önkormányzat, a lengyel és ma-
gyar kormány finanszírozásából megépül egy emlékmű 
a kultúrotthon melletti parkban, emléket állítva a szeren-
csétlenségben elhunyt lengyel és magyar bányászoknak. 
A szomszédos kultúrotthon, óvoda előtti tér állapota 
meglehetősen rendezetlen volt, ezért annak teljes aszfal-
tozását sikerült elvégeztetni. A mellette lévő játszótér fel-
újítása is előkészület alatt van. A kultúrotthon nagyter-
mének parkettája is meglehetősen rossz állapotba került, 

annak felújítása is rövid időn belül el fog készülni.
Előkészítés alatt vannak azok a munkálatok, amiket 

a részönkormányzatok kezdeményeztek:
Vasason, a Mázsaház utcában a híd utáni veszélyes 

kanyarban járda építését tervezzük, Somogyban, a Ha-
tár utca déli szakaszának aszfaltozása várható, Hirden 
pedig az orvosi rendelő bejáratánál egy járdaszakasz 
létesítése és a parkoló rendezése fog elkészülni. 

Huba Csaba
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Most már itt vagyunk otthon…
Sokan élnek Somogyban, akik a Trianoni békeszerződés előtti Nagy-Magyarország, valamelyik elszakított te-
lepüléséről költöztek ide. Ők azok, akik új otthonra leltek az óhazában ahol teljes jogú magyar állampolgárként 
élhetik életüket. Danis Imre a Vajdaságból költözött Pécs-Somogyba családjával együtt, életéről, volt zenész 
múltjáról, terveiről, családjáról kérdezem.

– Kérlek, mesélj az életedről, vajda-
sági gyermekkorodról és a csalá-
dodról!

– Vajdaságban Becsén születtem, 
ahol gyermek- és fiatalkorom nagy 
részét töltöttem. Mondhatom, 
hogy szinte felhőtlen gyermekko-
rom volt. Itt, a Tisza-parti har-
mincötezres városban fejeztem be 
az általános iskolát, a gimnáziumot 
és az alsó fokú zeneiskolát is. Ab-
ban az időben a gyerekek még nem 
voltak rabjai a technika vívmányai-
nak, és szinte minden időnket a 
szabadban töltöttük a környékbeli 
gyerekekkel. A gimnazista évek 
alatt nagyon összetartó tízfős bará-
ti körünk volt, és azon kívül, hogy 
gyakran buliztunk (egyik haverom 
pincéjében még egy kis diszkót is 
berendeztünk), szinte mindenben 
segítettük egymást. Ha tűzifát kel-
let behordani, ha építkezésben kel-
lett segíteni, kivétel nélkül mind-
annyian ott voltunk. Később 
Szabadkára kerültem a közgazda-
sági egyetemre, ahol szintén felejt-
hetetlen négy évet töltöttem. 1983-
ban kezdtem dolgozni a becsei 
MIK-ben mint programozó és 
rendszerelemző. Feleségemmel, 
Apollóniával, 1986-ban ismerked-
tünk meg, két év múlva összeháza-
sodtunk, majd 1989-ben megszü-
letett Csongor fiunk, egy évre rá 
pedig Csilla lányunk. A nagyapám 
volt házában rendeztük be családi 
fészkünket, amit két év alatt sike-
rült összkomfortossá tenni. Abban 
az időben öt helyről származott jö-
vedelmem, ugyanis a főállásom 
mellett a helyi szakiskolában taní-
tottam, a zenekarommal hétvége-
ken lakodalmakban és vendéglátó 
egységekben muzsikáltunk, ma-
szekban számítógép-programokat 

készítettem vállalkozóknak, külön-
órákat adtam diákoknak. Mind-
emellett mindennap volt idő a csa-
ládra is, és szinte nem volt olyan 
nap, hogy közösen ne sétáltunk 
volna le a Tisza-partra. Egyszóval 
boldogok voltunk, és mindenünk 
megvolt. Ekkor jött 1991-ben a 
délszláv háború, és mindenünket 
hátrahagyva két bőrönddel és a két 
pici gyerekkel (Csongor 2,5 éves, 
Csilla 10 hónapos) átjöttünk Ma-
gyarországra.

– Hogy élted meg gyermekként, 
hogy te magyar vagy, de körülötted 
szinte mindenki szerbül vagy vala-
milyen más nyelven beszél, milyen 
volt kisebbségben élni a Vajdaság-
ban?

– Egyáltalán nem éreztem ma-
gam kisebbségben, hiszen abban az 
időben a város lakosságának több 
mint negyven százaléka magyar 
volt, de az őslakos szerbek is kivá-
lóan beszéltek magyarul, ráadásul 
a Vajdaságban több más kisebbség 
is él, akikkel szintén jó kapcsolatot 
ápoltunk. Az utcánkra is jellemző 
volt ez a sokszínűség, szomszé-
dunkban szerbek, horvátok, mu-
zulmánok, sőt még egy görög is 
lakott, azonban itt is nagy volt az 
összetartás. Sajnos a háború min-
dent tönkretett.

– Mikor kezdted a zenélést, mi-
lyen hangszeren játszottál, milyen 
volt a zenekarod felállása, milyen 
műfajban zenéltetek, és milyen sike-
reitek voltak?

– Az egyik nagy hobbim a zene 
volt. Már az általános iskolában is 
játszottam egy zenekarban, néptán-
cosokat kísértünk, később a temp-
lomi zenekarban játszottam, majd a 
városi fúvószenekarban. Alapító 
tagja voltam a Becsei Country Band 

zenekarnak is. A legnagyobb sike-
reket mégis a Subagomb nevű lako-
dalmas zenekarral értem el. A zene-
kar felállása: egy hegedű, két 
szaxofon, egy harmonika, egy gitár 
és persze egy nagybőgő volt. A Sza-
badkán rendezett lakodalmas zene-
karok versenyén elnyertük a közön-
ségdíjat. Ezzel a zenekarral több, 
mint 250 lakodalomban, bálban, 
rendezvényen muzsikáltunk, és na-
gyon népszerűek voltunk. Leg-
utóbb pedig a Vasasi Bányászzene-
karnak voltam tagja. Elsősorban 
nagybőgőztem és basszusgitároz-
tam, de doboltam és tubán is mu-
zsikáltam.

– Úgy tudom, a Halvány őszi ró-
zsa, Kicsiny falum és több, egy is-
mert vajdasági zenekar által sikerre 
vitt szám, nagyrészt a ti gyűjtésetek 
eredménye volt, illetve demóként 
egy zeneműkiadóba is ti adtátok be, 
azért hogy ezekből a számokból ka-
zettát adhassatok ki. Mi történt, 
hogy mégsem ti adtátok ki?

– Fiatalok, naivak és hiszékenyek 
voltunk. Dobfelszerelést, basszusgi-
tárt, szintetizátort vettünk, és meg-
próbáltuk kicsit másképpen játszani 
a lakodalmas zenét. Úgy gondoltuk, 
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ez jól hangzik, és készítettünk egy 
demó kazettát, amit átadtunk egy 
illetőnek, akiről azt hittük, hogy 
producer, de nem az volt. Hiába 
vártuk a véleményt, az eredményt, 
egyszer csak azt vettük észre, hogy a 
demón lévő számok nagy része 
megjelent, egy az előbb már említett 
zenekar első nagylemezén.

– Zenélsz mostanában is?
– Sajnos ma már nem zenélek, 

gyakran eszembe jut, hogy jó len-
ne, ha mást nem is, egy kis öröm-
zenét játszani, de erre csak akkor 
adódik alkalom, ha lakodalomba 
megyünk, ahol kölcsönkérem egy 
szám erejéig a nagybőgőt vagy a 
basszusgitárt.

– Hobbi?
– Hobbim a gyűjtés. Elsősorban 

címkéket és régi pénzt gyűjtök, ez-
zel még nagyapám „fertőzött” meg, 
aki rám hagyta hatalmas gyufacím-
ke-gyűjteményét, de édesapám is 
nagy gyűjtő volt. Sajnos, vagy talán 
hála Istennek, a gyűjtemény nagy 
részét a háború előtt eladtam, és 
ebből vettük meg a somogyi kis ro-
mos házikót, amikor áttelepültünk. 
Hobbi téren is szép sikereket értem 
el, rengeteg kiállításon vettem 
részt, ahol a legfényesebb érmeket 
kaptam a gyűjteményemért, há-
romszor nyertem el a nemzetközi 
gyűjtő nagymesteri díjat is. Ma 
már nem igazán tudom gyarapítani 
a gyűjteményemet, és kevés időm 
marad a hobbimmal foglalkozni.

– Családodról, munkádról mon-
danál pár szót?

– Feleségem kezdetben a somo-
gyi boltban volt eladó, jelenleg a 
MAN Kft.-nél dolgozik, gyermeke-
im pedig Németországban dolgoz-
nak. Nagyon összetartó család va-
gyunk, erre részben a nevelés, 
részben pedig az élet kényszerített 
rá bennünket, hiszen amikor átjöt-
tünk, teljesen magunkra voltunk 
utalva. Amikor 1995-ben építkezni 
kezdtünk, szinte mindent a család 
csinált, megboldogult apósom a 
barátaival jött a kőművesmunkát 
végezni, de a gyerekek is, hat- és 

hétévesen, szorgalmasan hordták a 
téglát.

Ami a munkát illeti sikerült az 
alapdiplomám mellé szerezni még 
két diplomát egy EU-szakértőit és 
egy logisztikai menedzserit, így 
nem akadtak nehézségek az elhe-
lyezkedésnél. Jelenleg egy szekszár-
di terménykereskedelmi cégnél 
dolgozom, és másodállásban pro-
jekt menedzserkedek, valamint for-
dítok, tolmácsolok egy kicsit. Kez-
detben újságot és vízszámlát 
hordtunk a faluba, később a Gabona 
Rt.-hez kerültem, ahol fizikai mun-
kásként kezdtem, és kereskedelmi 
igazgatóként zártam pályafutásomat, 
de dolgoztam a postán is, voltam egy 
kft. és egy alapítvány ügyvezetője, 
voltam köztisztviselő, dolgoztam a 
miniszterelnöki hivatalnál és a Fej-
lesztési Ügynökségnél is.

– Szerettek itt lakni?
– Amikor átjöttünk, először a ro-

konoknál laktunk pár hétig, majd 
egy hirdi tanyán kaptunk szállást, 
ahol sem villany, sem víz nem volt. 
Mivel közeledett a tél, gyorsan ke-
resni kellett valami biztos helyet. 
Az első ház, amit megnéztünk, Mi-
cike néni háza volt a Sas utcában, 
egy nagyon romos kis vályogház, 
de elvarázsolt bennünket. Szerelem 
volt az első látásra, és függetlenül 
attól, hogy ezután több mint ötven 
ingatlant megnéztünk, ez mellett 
döntöttünk, és nem bántuk meg. 
December 13-án költöztünk be, és 
amikor szellőztetni szerettem vol-
na, az ablak kiesett tokostul, min-
denestül. Azóta sikerült a házat 
felújítani, bővíteni, és a környezetét 
barátságossá tenni. De nemcsak 
ezért szeretünk itt lakni, az embe-
rek, egy két kivételével, nagyon 
rendesek és segítőkészek voltak ve-
lünk a kezdeti nehézségek és beil-
leszkedés során. Nem szeretnék 
neveket mondani, egyrészt azért, 
mert félek, hogy valakit kihagyok, 
másrészt pedig ez az újság nem 
lenne elég, hogy felsoroljam min-
den segítő nevét. Ezúton is szeret-
ném még egyszer megköszönni 

mindenkinek az önzetlen segítség-
nyújtást.

– Milyen érzés visszamenni a 
szülőföldedre, ott, vagy itt jobb?

– Egyre jobban elszakadunk a 
szülőföldünktől. Havonta egyszer 
megyünk haza, mert a két idős 
nagymamát meg kell látogatni, és 
segíteni nekik ügyes-bajos dolgaik 
intézésében. Sajnos a testvérekre és 
a régi barátokra már nem mindig 
jut idő a rohanó tempó miatt. Most 
már itt vagyunk otthon, és ha Be-
csén vagyunk, néha eszünkbe jut-
nak a régi szép idők, de mindig alig 
várjuk, hogy induljunk haza So-
mogyba, a Sas utcába.

Ráadás
Nem csak a saját sorsunkkal foglal-
koztunk, hiszen nagyon nehéz volt 
újrakezdeni az életet. 1992-ben né-
hány áttelepült vajdasági barátom-
mal és helyi segítséggel megalapítot-
tuk a Vajdasági Magyarokért Szent 
Erzsébet Egyesületet. Rengetegen 
segítették munkánkat, melynek célja 
a vajdaságiak megsegítése volt. 
Pénzadományt, gyógyszert, ruhane-
műt kaptunk a helyi lakosságtól és 
civil szervezetektől, és volt hat ki-
emelt betegünk is, akiknek a gyógy-
szereket és a kezeléshez szükséges 
dolgokat biztosítottuk. A mai napig 
őrizzük a több száz köszönő levelet. 
Mi is sok segítséget kaptunk, de jól-
eső érzés volt a segítséget továbbad-
ni az otthon maradtak részére .

Bocz József
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Köszönet az új padokért!
Bizonyára már többen is észrevették olvasóink közül – hozzánk ha-
sonlóan –, hogy több új pad elhelyezésre került a buszmegállókban. 
Ez a helyi közmunkásaink keze nyomán történt, és mint megtudtuk 
vezetőjüktől, Reisch Dezsőtől azt is, hogy a jelenlegi 6 db pad mellé 
további padok lesznek folyamatosan kihelyezve. A „hulladék” fák-
ból újrahasznosításuk után lettek ilyen barátságos ülőalkalmatos-
ságok. Ezen túl még köztéri szemeteseket is készítenek a nyár folya-
mán. Igazán remek munka, köszönet érte valame nnyiüknek!

A KoBeKo csapata

Gyermekprogramok
Ahogyan egész évben, így nyáron is várjuk az érdeklődő 
gyerekeket a Kossuth Művelődési Házba. 

A Tea-Ház névre hallgató gyermek- és ifjúsági klub a már 
jól megszokott időtartamban:
kedden, szerdán és pénteken 16-19 óra között nyújt 
élményteli programokat. Kinti és benti játékok várnak a 

többfunkciós pályától, kosárpalánktól, gólyalábon át a kü-
lönböző társas- és ügyességi játékokig. Szabadidős- és kul-
turális kirándulásokat, biciklitúrákat szervezünk és igény 
esetén meglátogatjuk a Só szobát, ami főleg a légúti beteg-
ségekre van jótékony hatással. 

A felügyelet biztosított, a programok ingyenesek. Maxi-
mum adományként fogadunk el olyan élelmiszer alap-
anyagokat, amivel a gyerekek számára az uzsonnának ki 
tudjuk egészíteni (pl.: gyümölcs, szörp, lekvár, stb. )

Nagy Emese
Szakmai és ifjúsági-klub vezető 

Vasasért Egyesület
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel: +36 72/337-838
Facebook-on: 

KoBeKo, és KoBeKo Művelődési Központ néven

Olvasó levél

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném, ha a legközelebbi számban az első 
oldalon nagy betűkkel megjelenne az alábbi:

VASÁRNAP CSENDRENDELET VAN!
 
Hogy miért kérem ezt, azért, mert Hírden 2-3 
ember ezt nem tudja és egész vasárnap megy a 
fűrész és minden vasárnap ez megy, vagy fűvet 
vágnak.
Ha a többség betudja tartani, akkor tartsa be az 
2-3 ember is, mert nagyon zavaró már és sok 
embert zavar. A rendelet az rendelet és minden-
kire egyformán vonatkozik úgy gondolom.

– egy hirdi polgár –

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti 
zajvédelemről (részlet)

7. A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységek szabályai
7. § (1) Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő bel-
területi ingatlanon a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és 
zöldfelületfenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így 
különösen: motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivá-
gást, – a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve – hét-
köznap 7.00 óra és 20.00 óra között, szombaton és ünnepnapokon 
9.00 óra és 19.00 óra közötti időtartamban szabad végezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl és vasár-
napi napokon tilos háztartási tevékenységet kielégítő kertépítéssel 
és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet 
folytatni.
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Intelem a „büszke pécsi” polgároknak! 
„Mielőtt megszólalsz, gondold meg, 
szebb-e az, amit mondani akarsz, 
mint a csend, amit megszakítasz? ” 

Kíváncsian kezdtem olvasni „a le-
válás kontra ne” vita kapcsán megje-
lent újabb véleményt! A stílusomat és 
jelzőimet illető kritika aligha készte-
tett volna arra, hogy reagáljak Kissné 
megjegyzéseire, de a vitát magát igen 
fontosnak tartom! Mindig többre ér-
tékeltem azt, ha valaki névvel vállalja 
a véleményét, mint azokat, akik név-
telenül, a háttérből keverik a „kávét”!  
Fontos, hogy minél többen tudjanak 
arról, hogy vannak, akik kíváncsiak 
az önállóság kínálta lehetőségekre és 
ennek kiderítéséért tenni is készek!

Manapság, amikor a hétköznapi 
kapcsolatokban is inkább kommu-
nikálnak az emberek, mint beszél-
getnek és lassan a vízcsapból is a PC 
(political correct) süketelés folyik, 
szokatlan, ha nevén nevezzük a dol-
gokat. A használt jelzőket illetően 
csak annyit, hogy: „akinek nem inge  
ne vegye magára, akinek igen, az 
meg ötözzön fel!”

Vizsgáljuk meg alaposabban Kissné 
gondolatainak alap motívumát: „Ez 
az én véleményem, ez tartassék tisz-
teletben!” – „…sőt, tiszteletbe tartsák 
a másik ember eltérő véleményét. ” 
Nem tudom, hogy a fenti megállapí-
tásait értelmezhetjük általánosan, az 
érintett települések valamennyi lakó-
jára vagy csak a vele azonos véleményt 
vallókra értette?

Amennyiben általánosan is értel-
mezhetőnek tekintjük megállapításit, 
akkor ez azokra is vonatkozik, akik  a 
leválás gondolatával bajlódnak! Sőt, 
kéretik tiszteletben tartani azt, hogy 
Ők úgy gondolják, hogy végre önt-
sünk tiszta vizet a pohárba és lás-
suk, hogy miből gazdálkodhatnánk 
önálló településként!? 

Ezen túl pedig kéretik nem mocs-
kolni, minősíthetetlen jelzőkkel il-
letni őket, ha már a saját idejükből 
áldoznak a közösség esélyeinek, le-

hetőségeinek tisztázására! Joggal 
kérdezhetnék, hogy miért háborgok 
ezen, hisz már József Attila is meg-
írta, hogy : „…a boszorkák, kofák, 
kasok. / (Csahos kutyák, nem farka-
sok !) / Vagy alkudoznak, vagy böl-
cselnek, / de mind-mind pénzre vált 
reményt ; / ki szenet árul, ki szerel-
met, / ki pedig ilyen költeményt.  ”

Innen nézve talán érthető, ha né-
hány üveggolyó, támogatás, egyebek 
ígéretére megjelennek a „mindig 
tettre készek ” és már harsog több 
szólamban és teljes hangerővel a „rá-
galom ária”.

Óva inteném Kissnét és azokat 
akik azonosulnak véleményével attól, 
hogy túlzottan elvakítsa őket a büsz-
ke pécsi polgárság tudata! Én inkább 
megkérdeznék néhány bogádi vagy 
keszüi   „falusit”, hogy mennyiben 
érzik magukat hátrányosabb helyze-
tűnek, (ellátottság, szolgáltatások te-
rén) mint egy – egy öntudatos városi 
polgár a „B vagy C” utcából? Azt már 
csak óvatosan említem meg, hogy 
Kozármisleny „galád vezetői” odáig 
„züllesztették” a települést, hogy ma 
már városként szerepelnek a közigaz-
gatás nyilvántartásában !

Manapság a közüzemi díjakkal és 
egyéb szolgáltatásokkal manipulálni 
az egyszerűbb embereket, szín tiszta 
demagógia! (A Somogy utca felső vé-
gén talán ezt már „paraszt vakítás-
nak” minősítenék!) 

Sajnos ma is igaz Mark Twain meg-
állapítása, mely szerint: „Sokkal köny-
nyebb az embereket hülyíteni, mint-
sem meggyőzni őket arról, hogy 
hülyítik őket!”

Most már csak tétován kérdezem 
magamtól: – Lehetséges, hogy Kissné 
írása csak azok véleményét közvetí-
ti, akik már a leválás gondolatára is 
merev görcsbe rándulnak?  Féltik a 
pozíciójukat, előjogaikat, kapcsolata-
ikat, esetleg munkahelyüket! Mit sem 
törődve a többség érdekével, a telepü-
lések jövőjével? 

Tudja kedves Kissné, mi itt Hir-
den csak sóvár irigységgel olvasunk 
a Somogy és Vasas intézményeiben 
zajló rendezvényekről! Mert Hirden 
nincs egy olyan helység sem, ahol egy 
nagyobb érdeklődést kiváltó rendez-
vényt le tudnánk bonyolítani! Pedig 
volt! Mielőtt a helyi betájoltak és 
tettestársaik Pécshez csatolták vol-
na a települést, volt helye a közigaz-
gatásnak, kultúrának és a sportnak. 
Viszont rövid időn belül „jól kiszer-
veztek mindent”! Ami van helyette, 
csak karikatúra! Kórkép a megálmo-
dóinak, kivitelezőinek sajátos érték-
ítéletéről, torz lelkéről. 

Volt idő, amikor annak is örül-
hettünk, ha az (elvileg) érdekeinket 
képviselő részönkormányzat vezető-
je nem „lobbizott” a helyi kezdemé-
nyezések ellen! Csodálkozva kérdez-
hetnének az indítékok felől. A válasz 
egyszerű: csak!  Nehogy működjön 
bármi az ellenőrzése, fennhatósága  
nélkül! (Ha már az elkötelezettjeink,   
„fogalma sem volt arról” hogy lehetne 
újjáéleszteni a helyi közéletet!)

Mint tudjuk, a közösségek éltető 
eleme a közösen megélt élmény! A 
rendezvények szervezése, lebonyolítá-
sa mind-mind közös élmény a szerve-
zőknek. Itt születhetnek barátságok, 
tartós kapcsolatok és kialakulhatnak 
olyan közösségek, akik képesek irá-
nyítani, formálni az adott közösséget. 
Persze, ha nincs rendezvény, akkor 
nincs probléma amit meg kell oldani! 

A fentiekből egyértelműen követke-
zik : - Ha választani lehet a: „majd el 
leszek még egy választási ciklusig mint 
képviselő, azután meg úgy is nyugdíj-
ba megyek!” és a „vizsgáljuk meg mi-
lyen lehetőségeket kínál a leválás és 
ennek ismeretében döntsünk” alter-
natíva között akkor én és a „ magam-
fajták ” az utóbbira fogunk szavazni ! 

„Fáradozásunk legnagyobb ju-
talma nem az, amit kapunk érte, 
hanem amivé válunk általa.”

Pataki Ferenc 
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Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
A hirdi településrészen nincsenek köztéri szobrok. 
Kivételt képeznek ez alól a településen és annak hatá-
rában, az 1800-as években felállított keresztek. Ezeket 
sajnos az évek viharai jelentős mértékben megron-
gálták. Felújításukra szeretnénk a jóérzésű emberek 
segítségét kérni. Ezért létrehoztunk a Mecsek Taka-
réknál egy számlát, melynek száma felhívásunk végén 
megtalálható!

Minden jó szándékú támogatást szeretettel és kö-
szönettel fogadunk. Hálából az adakozók neveit fel-
tüntetjük a felújított korpuszok talapzatain.

A régi, lezárt sírkertben található és a 6-os út mel-
letti kereszt felújítására ajánlattételeket várunk. A 

munka beindításának feltéte-
le, a bekerülési költség felének 
megléte.

Kutas József, Tömör Balázs

Számlaszám:
50300037-10604519

Elérhetőség: 
esti órákban Kutas József
  +36 30 846 02 94
Tömör Józsefné
 +36 72 267 296

Olvasói levél

Éjféli szúnyogirtás
Július 16-án kicsivel éjfél után felébresztet-
te a Bencze József utcában lakókat egy fur-
csa, félelmetes, dobhártyát szaggató, na-
gyon erős búgó hang. Nem szólt sokáig, de 
arra tökéletes elég volt, hogy felébresszen 
az utcában szinte mindenkit. A második 
megszólalása már több percig tartott, így 
miután kimentem, sikerült megtalálni a 
hang forrását. A zaj a Parcsin felé vezető 
útkereszteződés felől jött, de mivel a 
 Bencze J. útról a sűrű növényzet miatt nem 
lehetett lelátni, hogy mi az, ezért körbe kel-
lett menni egészen az alsó út leágazásáig, 
ami elég messze van. A kereszteződésben 
állt egy permetező furgon a hozzá tartozó 
két személlyel, tőlük tudtam meg, hogy 
őket a Katasztrófavédelem küldte ki szú-
nyogirtásra aznap éjjelre. Miután közöltem 
velük, hogy ilyen zaj mellett nem lehet 
aludni, azt felelték, hogy elromlott a per-
metezőjük fúvókája, és ha sikerül megjaví-
taniuk, akkor bizony folytatják tovább ál-
datlan tevékenységüket. – Oké rendben, de 
akkor feljelentem önöket csendháborítá-
sért, válaszoltam, majd faképnél hagytam 
őket. Aznap éjjel már nem permeteztek. 
Másnap reggel a Katasztrófavédelem disz-
pécserének panaszt tettem és megkérdez-
tem tőle, hogy miért éjszaka permeteznek, 
azt válaszolta,  hogy – ez csak most volt, de 
többet éjjel nem fognak permetezni. 

Bocz József

A Pécs-somogyi 
Polgárőr Egyesület hírei

Az egyesület 2014 júniusában 146 óra járőr szolgálatot teljesített.
2014. július hóban 136 óra szolgálatot teljestíettünk. A Te-

gyünk Egymásért Egyesülettel közösen részt vettünk a Csőkör 
Lajos Emléktábla avatón Hirden. A színvonalasan megrende-
zett egész napos programokkal színesített esemény főzőverse-
nyén kis csapatunk III. helyezést ért el.

GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy polgárőrtásunk, Tölgyes 
Lajos édesanyja, Erzsi néni 104 éves korában elhunyt, ő volt 
településünk legidősebb polgára. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében!

Tisztelettel: A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület vezetősége 

Sok a gomba
Évek óta nem volt ilyen jó gombatermés az erdőkben, a sok eső és a 
meleg meg tette hatását, rengeteg a vargánya, a piruló galóca, a ga-
lamb gomba, a keserű gomba, az érdesnyelű- és a molyhostinorú, de 
vigyázni kell mert nagyon sok a mérgező gomba is. (Fotók: Dékány Zsolt)

Nyári vargánya Gyilkos galóca
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Helyből helyit a Helyért!
Fontos Önnek hogy mivel táplálja testét?

Ha igen, vásároljon a szeme előtt növő növénytársításos, 
vegyszermentes kertünkből!

Azon túl, hogy közvetlen és tiszta forrásból, szerzi be 
táplálékát, munkalehetőséget is teremthet néhány itt élő-
nek, akiket a közmunkaprogram keretében tud foglalkoz-
tatni szervezetünk a zöldségtermesztésben.

Kapható nálunk: újburgonya, csemegekukorica, cukki-
ni, főzőtök, mángold (spenótféle), sóska, fehérrépa, sárga-
répa, káposztafélék, zöldbab, karalábé, kapor, paprika, pa-
radicsom, uborka, cékla, szilva, alma, körte. 

Tartósítószer nélküli lekvárok, ivólevek.
Fűszerek frissen és szárítva (bazsalikom, tárkony, lestyán, 

koriander,rozmaring, citromfű, zsálya és mentafélék).
Tönkölyliszt, tönkölypelyvával töltött párnák.
Nézzen be a kertünkbe és Önnek szakítjuk le száráról a 

megtetsző terményeket!
Ha telefonon adja le rendelését, a kért időre összekészít-

jük, helyben házhoz is szállítjuk az árut.
Jó döntésével – hogy a multiktól, vagy a nagybani piac-

ról hozott bizonytalan eredetű és minőségű termények 
helyett a kertünkből választ asztalára - segítheti települése 
fejlődését, munkát teremthet az itt élő lakótársainak.

Köszönettel fogadjuk, ha felesleges üvegeit nem a kuká-
ba (jobb esetben a szelektív gyűjtőbe) hanem hozzánk hoz-
za el, hogy a befőzésnél újra felhasználhassuk. 

Ha csak a fa alatt rothadna, szóljon átveszünk a gyümöl-
csöt is lekvárfőzésre, aszalásra, vagy segítünk az értékesí-
tésben. Állattartóknak tököt tudunk majd adni.

A zöldhulladékot is szívesen átvesszük, komposztot ké-
szítünk belőle, vagy mulcsnak ledaráljuk. Ha leteszi az épü-
letünk elé, nagy segítség számunkra. 

Várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen csatlakozná-
nak azon szándékunkhoz, hogy alakítsunk egy kertbarátok 
körét, ahol megoszthatjuk és gyarapíthatjuk kiskertes ta-
pasztalatainkat, tudásunkat, szakembereket, előadókat 
hívhatunk, vagy összefogva fejleszthetünk és kereshetünk 
piacot a terményeinknek.  

Bethlen G.u.8/ Napüdvözlet Egyesület
Eladás: 6 -14 óráig, kérésre kiszállítás

Tel: 06/30/910-8315, 06/30/603-6507

ÉLJ hosszú és egészséges életet meridiántorna gyakorlatokkal!
Ma a világon több, mint tízmillió ember sikerrel gyakorolja. Napi 15 perc az egészségért!

Magyarországra dr. Eőry Ajándok biofizikus, orvos-termé-
szetgyógyász hozta 2000-ben Pekingből dr. Zong-Xsziang 
Zhu (Csú) professzortól a meridiántornát. 

Zhu (Csú) professzor  25 éves kutatómunkával tudományo-
san bizonyította a meridiánok (energiacsatornák) létezését. E 
kutatások alapján állította össze a tornát, mely a kezeken, ha-
son és a lábakon végzett stimulációval 260 akupunk túrás pon-
tot érint és aktivál.

Gyógyult betegek ezrei számolnak be arról, hogy a torna a 
betegségtől való megszabaduláson túl energikussá, fiatalossá 
teszi őket.

A meridián rendszer egy információs visszacsatoló háló-
zat, mely uralja az életenergia, a vér áramlását a testben és az 
összes életfunkciót szabályozza.

Az ősi kínai orvostudomány több ezer éve használja ezt az 
információt, sőt állítják, hogy őseinktől, a hunoktól tanulták, 
ezért nagyon nagy tisztelettel tekintenek a magyarokra. 

Miből áll a meridiángyakorlat?
Először élénkítünk és masszírozunk 3 fő akupunktúrás 

pontot, ezzel serkentjük a meridiánokat, jó állapotban tart-
juk a létfontosságú szerveket.

Másodszor meghatározott módon hasi légzést végezzünk, 
mely célja az ezen a területen átfutó meridiánok serkentése, 
az idegrendszer harmonizálása.

Harmadik a mindkét lábat tudatosan megmozgató erősítő 
gyakorlat. A lábizmok megdolgoztatásával képesek vagyunk 
az egész test finomenergia csatorna rendszerét aktiválni.

Ennyi, ez a három elem alkotja a meridiántornát egy meg-
határozott koreográfia szerint. Ezek ötvözésével gyakoro-
lunk kb. 15 percet.

Fizikai állóképesség nélkül is végezhető a torna ( még to-
lókocsiban is elkezdhető), a mozdulatok egyszerűek és min-
denki a saját fizikumához igazíthatja az intenzitást.

Aki megtanulja a sorozatot és naponta végzi csodás 
gyógyulásban, erőnlétben lesz része.

A tavalyi egészségnapunkon kipróbálhattuk a meridián-
tornát Koczor Bernadett irányításával és (minő nem/véletlen) 
épp ekkor érkezett és személyes tapasztalatokról is beszámolt 
az egyik előadónk, Dr. Andrásfalvi Bertalan. Elmondta, egye-
nesen Eöry Ajándoktól tanulta a tornát, naponta gyakorolja 
és sokat javult azóta az egészsége. 

Elhatároztuk, hogy magunk is népszerűsítjük, tanítjuk a 
meridiántornát és alkalmat, helyet biztosítunk a betanulásá-
ra és a gyakorlására, a tapasztalatok megosztására.

Szeretettel várom az érdeklődőket eleinte pénteki napo-
kon 17 órától egy fél órás gyakorlásra a Bethlen G.u.8 szám 
alá, ha igény lesz még egy napot ( keddet is) beiktathatjuk, 
szintén a jóga előtt, mely fél hatkor kezdődik. 

A keddi és pénteki haladó jóga mellett csütörtöki napokon fél 
hatkor Andrea várja szeretettel azokat, akik kezdő, illetve köny-
nyített jógagyakorlással szeretnének tenni az egészségükért.

Ideje cselekedni- magunkért! 
Szőts Rózsa/ Napüdvözlet Egyesület 

Jelentkezés a tornára a 06/30/603-6507-es telefonon.
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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 Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet, a hónap első és harmadik 
vasárnapján 10 órakor gyermekfoglalkozás

Evangélikus istentisztelet
Augusztus hónapban csak Pécsett lesz Istentiszteleti 
alkalom.

Somogy Vasas Hird

Szombat (08.02.)
Vasárnap (08.03.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (08.09.)
Vasárnap (08.10.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.16.)
Vasárnap (08.17.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.23.)
Vasárnap (08.24.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (08.30.)
Vasárnap (08.31.)

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (09.06.)
Vasárnap (09.07.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

augusztusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmaz-
za.)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  (mi-
nimum 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 to-
vábbi) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Internet használat: 
(Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/óra Géphasználat, doku-
mentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (be-
gépelése 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

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, 
SOMOGY: 0-24-ig, 70/342-1887
VASAS:   0-24-ig, 30/641-2750
HIRD:    0-24-ig, 30/621-8314

Civil kapu
Somogy-Vasas-Hird települések civil szervezeteinek és nem formális szervezeteinek számára a Vasasért Egyesület ingyenes 
tanácsadásokat nyújt előzetes egyeztetetés alapján az alábbi témakörökben: 
– jogi tanácsadás
– pénzügyi tanácsadás

– pályázati tanácsadás
– marketing tanácsadás

– menedzsmenti 
tanácsadás

– informatikai 
tanácsadás 

Ha igénybe venné szolgáltatásunkat kérjük hívja a 06-72/338-838 as telefonszámot. 

Projektünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a NEA-KK-14-SZ-1216 azonosító  számú pályázat finanszírozásában valósul meg.
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S P O R T H Í R E K

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

Szép siker a III. DÖKE félmaratonon Komlón
Julius 6-án rendezték meg Komlón a III. DÖKE futóversenyt, ahol lakóterületünk amatőr atlétái ismét jól szerepel-
tek. A 21 km-es távon Schneider Pál kategóriájában ezüstérmet nyert, a párost Papp Ferenc Szuper Józseffel párban 
megnyerte. Új sporttárs is szerepelt, Schenk Ottó hirdi futó pedig a 12,2 km-es távon lett harmadik. Mindenkit 
tisztelet illet, aki ebben a hőségben egyáltalán végig tudta futni a távot, a helyezetteknek pedig külön gratulálunk!

Ki a hibás?
Ki a hibás, hogy olyan a világ körü-
löttünk, és bennünk amilyen? A 
kormány, a politikusok, az önkor-
mányzati képviselők, valamelyik 
párt, a média, a cigányok, a zsidók, 
a magyarkodók?

Ki a felelős a településünkön a 
megrongált buszmegállókért, pa-
dokért, összefirkált falakért, a dro-
gozva randalírozó gyerekekért, le-
taposott, szándékosan összetört és 
megcsonkított fákért, virágokért, 
tönkretett játszóterekért, az eldo-
bált pálinkás-, sörösüvegekért, a 
szenvedő állatokért, a sok szemétért 
az utcákon, a környező erdőkben, a 
betörésekért, a gyilkosságokért.

Mindenkinek van véleménye, 
hallom, ahogy az érintett háta mö-
gött (csak nehogy meghallja!) 
mondják. Mondják, szidva a kor-
mányt, a politikusokat, az önkor-
mányzati képviselőket, a pártokat, a 
cigányokat, a zsidókat, a magyarko-
dókat és éppen azt aki nincs ott. 
Nem kímélik azt sem, aki próbál 
tenni azért, hogy ne így legyen. 
Mondják sörözve az utcán a „fér-
fiak”, hogy milyen tehetetlen (a 
szinte már többségében nőkből ál-
ló) polgárőrség. De ha az ő cseme-
téjüket érik tetten, akkor kikérik 

maguknak az intézkedést, aláírást 
gyűjtenek ellenük. Tudom, hogy ki 
volt, de én nem szólok – hangzik el 
sokszor. Mondja a kofa, ha más is 
szeretné értékesíteni a portékáját, 
hogy te már nem férsz ide, mert én 
25 éve itt vagyok. Mondják, hogy 
nálam is betörtek, meg elvitték a 
terményemet, de nem teszek felje-
lentést, minek, úgysem csinál sem-
mit a rendőrség. Én nem dolgozok 
ingyen, szedje össze más a szeme-
tet, meg tartsa rendben a közterüle-
tet, mondja a jó erőben lévő nyug-
díjas, és a segélyen élő, aki azért 
megtalálja a közösben a számára 
használhatót és hazaviszi. És szóba 
állnak az emberek egymással addig, 
míg az érdekük úgy kívánja, ha már 
nem, akkor elfordítják a fejüket az 
utcán. Véleményt fejeznek ki az 
emberek akkor is, amikor saját por-
tájukat rendben tartják, szépítik, 
csinosítják a kerítésen belül, de kí-
vül már nem veszik fel a szemetet, 
nem húzzák ki a gazt és nem is szól-
nak a szemetelőnek, hogy ez így 
nem helyes. Figyelem séta közben 
ezeket a kontrasztokat. Nem szól-
nak akkor sem az erre hivatott segí-
tőknek, ha gyermeket szenvedni 
látnak – a család ügye –mondják. 
Vagy hányan mennek el egy –egy 
helyi rendezvényre? Egy közmeg-

hallgatásra? A helyi értelmiség mit 
tesz azért, milyen példát mutat, 
hogy jó programok, jó közösség, 
együtt gondolkodás és jót tenni 
akarás legyen? Vagy ötszáz kérdő-
ívet szórtunk ki, hogy milyen prog-
ramokat, milyen kezdeményezése-
ket szeretnének a környék lakói. 
Saccolják meg, hogy hány jött visz-
sza! Egyetlen egy. A cselekvések is 
rendszerint a másik ellen irányul-
nak. A képviselőink is úgy kampá-
nyolnak, hogy a másikat szidják. 

Pedig a teremtett világ, a termé-
szet nem így épül fel. Figyeljük 
meg, a folyók egymásba folynak és 
együtt lesznek egyre szélesebbé és 
végül végtelen tengerré. Az állat 
soha nem rongál és öl kedvtelésből, 
csak annyit vesz el, amennyire a 
napi megélhetéséhez szüksége van, 
a védtelen kicsit, ha más fajból 
származik is segíti, felneveli. Vagy 
nézzük meg a nyírfák csoportját! 
Milyen szépen tudnak úgy fejlődni, 
hogy a másik is kapjon fényt. Az-
tán csodálkozunk, ha fájdalom, 
szenvedés és betegség jön. A víru-
sok, a kórokozók a hibásak? 

Azért nem árt, ha a saját házunk 
táján is körülnézünk néhanapján. 
Biztos mindig más a hibás? A tü-
körbe nézve lehet, hogy választ ka-
punk a kérdésre.            Szőts Rózsa
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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: 1700 Ft/kg, hársméz:1600 Ft,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1300 Ft/

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

Weboldal tervezés – készítés.
Honlap karbantartás.

Számítógép javítás.
Reklám, program,

plakátok grafikai megtervezése.
Telefonszám: 0620/248-4293   

Email: tobi.antal.akos@gmail.com

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, 
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

  

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villany-

tűzhelyek, hőtárolós kályhák,
villanybojlerek, nyílászárók, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.
Kisebb asztalosipari munkák elvégzése.
FATÉR GYULA, 06/30/9276-187Klímaberendezések

forgalmazása, telepítése, 
javítása, karbantartása,

fertőtlenítése!
Fatér Gyula:  06-30-9276-187

Utazások I-Krausszal!
háztól-házig kényelmesen!

08. 10 Gunarasfürdő  1200Ft/fő 
+ belépő indulás: 8.00-kor

08.12. Bábolna: ménes, 
múzeum, vadaspark, utána 
Tatabánya Gyémántfürdő
1600Ft/fő + belépők,
indulás: 6.00-kor

08.18. Badacsonyi Bornapok  
2200Ft/fő, indulás: 6.00.

Érdeklődni-jelentkezni:
06-20-410-2882
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