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Indiai élmények
India egy jóginak olyan, mint a futónak a maraton. Leg-
alább egyszer az életben meg kell lennie. Szőts Rózsa, a 
Napüdvözlet Egyesület vezetője, jógaoktató kipipálhatta 
bakancslistájáról Indiát, hiszen nemrég 3 hetet töltött a 
jóga fellegvárában. Akik nem voltak ott az élménybeszá-
molóján, azok kedvéért megkértük, meséljen az olvasók-
nak élményeiről. 

Hány év jógázás után ébred fel az emberben a vágy, 
hogy Indiába menjen? 

Nem vagyok egy világjáró típus, sokáig úgy éreztem, 
egy hétnél több távollétet nem engedhetek meg magam-
nak a munkahelyi, családi és az egyesületi elfoglaltsá gaim 
miatt. Egyébként is – gondoltam – a huszadik század jel-
lemzője, hogy kirajzottak a keleti bölcsek, mesterek Nyu-
gatra, ezért már helyben is megkaphatjuk tőlük a vágyott 
tudást. Így tanulhattam 2008–2009-ben Pécsen Sri Vijay 
Anandtól, mely képzés valóban az életem meghatározó 
élménye volt. Azonban minél jobban elmerültem a jóga 

tanításaiban, filozófiájában, úgy egyre erősödött bennem 
a vágy, hogy megismerjem azt a földrészt, azokat az em-
bereket, és legfőképpen azokat a szent helyeket, ahol és 
akik a mai kornak megőrizték az emberiség univerzális 
bölcsességét. Amikor megszületett bennem az elhatáro-
zás, minden földi és égi segítséget megkaptam az utazás-
hoz. Így indultam el Dubaion, Delhin keresztül a Hima-
lája lábához, ahol a Gangesz kikanyarog a hegyek közül, 
Rishikeshbe, a jóga fellegvárába február közepén az ittho-
ni télből az ottani télbe (az utóbbi +26 C-fok). 

 Hogy élnek az emberek Indiában?
Erre a kérdésre korrekt választ adni nem tudok, mert 

csak nagyon kis részét láttam Indiának. Annyit azonban 
tapasztaltam, hogy sűrűn, stresszmentesen és spirituáli-
san. Számunkra elképzelhetetlen az a tömeg, ami a nagy-
városokat, forgalmasabb utakat, „autópályákat” jellemzi. 
Nem tudom, hogy vannak-e közlekedési szabályaik, de 
esélytelen lenne azoknak érvényt szerezni a hömpölygő 
tömegben, ahol tehenek, sisak nélküli motorosok (leg-
alább két utassal), kamionok, kézikocsik és buszok folya-
matos dudaszóval, index nélkül, minden irányból jönnek. 

Ugyanakkor a közlekedés mégis működik rendőrök, köz-
lekedési lámpák, traffipaxok, büntetések nélkül. Minden 
járművön van egy kis oltár a kedvelt istenségüknek, azon 
friss virág, és mosolyogva, sokszor csak néhány centis ol-
dal- és követési távolsággal haladnak az áramlattal, mint 
a seregélycsapat a levegőben, valami láthatatlan erőre ha-
gyatkozva. Nem láttam balesetet. Az előbb említett ráha-
gyatkozás, ráhangolódás okán a sofőrök hihetetlen biz-
tonsággal vezetik a rozzant magánbuszaikat a forgalmas 
városokban és a Himalája egysávos, korlát nélküli szer-
pentinjein. Eleinte riadoztam, szörnyülködtem, de egy 
idő után én is ugyanazzal a teljes lelki nyugalommal utaz-
tam a Tuk Tukokon (3 kerekű motoros riksákon) és zör-
gő buszaikon, mint ők. Megtapasztalhattam, hogy India 
a szélsőségek országa. Nyomor, igénytelenség, szépség és 
rendezettség egyaránt és egymás mellett is jelen van. Az 
ashram (spirituális gyakorlásra szolgáló közösségi tér), 
ahol három hetet eltöltöttünk, Szvámi Ráma által alapí-
tott, és 150 főnek ad szállást, tanítást, gyakorlási lehető-
séget, étkezést. Folyamatosan érkeznek ide a világ szinte 
minden pontjáról a tanulni vágyók. Szvámi Rámáról azt 
tudhatjuk, hogy hatéves korától magas szintű tudást és 
beavatást kapott a Himalája kolostoraiban és barlangjai-
ban élő mesterektől, majd fiatalon Nyugatra jött, itt több 
egyetemet végzett és több könyvet írt a jóga és a nyugati 
pszichológia kapcsolódási pontjairól. Tudományos kísér-
letek alá vetette magát Amerikában, és a rajta végzett, do-
kumentált vizsgálatok bizonyították először, hogy a jógát 
(magas fokon) gyakorló személy képes befolyásolni az 
életfunkcióit (szívritmusát, agyhullámainak, légzésének 
intenzitását, hőmérsékletét). Amikor teljesítette a külde-
tését, hazatért, a Himalájában élő szegények orvosi ellátá-
sára kórházat, a transzcendentális tudás átadására pedig 
két ashramokat alapított, ezek egyikébe érkezhettem én. 
Végtelen hálát érzek ezért a lehetőségért. Az ashramélet 
békés és lélekemelő. A belső környezet paradicsomi volt. 
Hangulatos kis – 3-5 személyes – lakóházakban laktunk 
a tetejükről gyönyörű sárga virágok csüngtek le a földig. 
A pálmafasorok közt az üde zöldben rengeteg szebbnél 
szebb virág. Gondozott tehenek a patakparton, a banán-
fák és a cukornádak mindenfelé, mint a gaz, sarjadtak. 
A kapun kívül viszont teljesen más kép tárult elénk. Por, 
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szemét és igénytelenség. A közvetlen környezetükben és 
a személyes megjelenésükben az emberek többnyire tisz-
ták, de az utak, útszélek, parkok jórészt elhanyagoltak. 
Néhol ugyanakkor nagyon szép, igényes lakóházakat, 
szállodákat, parkokat láttunk. Elképzelhetetlen mértékű 
építkezés folyik Indiában. Gombamód szaporodnak a 10-
20 emeletes házak a városokban, épülnek az autópályák, 
hatalmas betontalapzatokon álló utakon igyekeznek a 
nagyvárosi közlekedést megoldani. Szervezettség, szabá-
lyozottság ezen a területen sem látható, mégis haladnak. 
Kísérőnk nagy tisztelettel és elégedettséggel beszélt India 
jelenlegi államfőjéről, Narendra Modiról, aki a koráb-
biakkal ellentétben nem korrupt, és akinek többek közt 
az is köszönhető, hogy az ENSZ 2014-ben június 21-ét a 
jóga világnapjává nyilvánította. Ennek keretében minden 
évben ezen a napon nagyszabású rendezvényeket, jóga-
ünnepeket tartanak. (Az ENSZ főtitkára szerint a Nem-
zetközi Jóganap eszköz a jóga holisztikus előnyeinek hir-
detésére. Közleményében a főtitkár hangsúlyozta, hogy 
a jóga hozzájárulhat a nem fertőző betegségek elleni el-
lenálló képesség feljesztéséhez, de emellett eszköz a kom-
munikációban: segíthet tiszteleten alapuló kapcsolatokat 
kialakítani a különböző közösségek között.) Elkötelezett 
az elnök abban is, hogy megtisztítsa a szeméttől Indiát. 
Mint megtudtuk, korábban pálmalevélbe csomagoltak, 
abból készített kis tányérokból ettek, és ezek eldobásával 
visszaadták a természetnek újrahasznosításra a göngyö-
leget. De a nyugati csomagolástechnika jött, az évezredes 
mozdulat maradt, így megtelt műanyag szeméttel az or-
szág. Értetlenül álltam azon jelenség előtt, hogy bár tél 
volt, ami az évszakot illette, de egyszerre és egy helyen 
is jelen volt minden évszak a természetben, azaz lombja 
vesztett fa mellett virágzott a másik, a harmadik gyümöl-
csözött, a negyedik sárgult. Ugyanígy a vetések is, egy-
szerre aratják és ültetik is a cukornádat, rizst és a többi 
gabonát. Amerre jártam, mindenfelé a max. kisüzemi 
mezőgazdálkodás volt a jellemző. Delhiben a házak közti 
néhány négyzetméteren is zöldellt a rizsültetvény, de ami 
igazán meglepő volt számomra, a Himalája óriási, vége-
láthatatlan területei közel háromezer méterig teraszosan 
műveltek. A spiritualitás és a vallási tolerancia teljesen 
átszövi az ottani életet minden szinten. Az egyszerűbb 

emberek formaságok szintjén gyakorolják a vallást, míg 
a magasabb kasztbeli és tudatossági szinten élők értik és 
élik a szertartások szimbolikáját, energetikáját.

Minden indiai jógázik? 
Abban az értelemben, hogy törekszenek a természettel 

harmonizáló életmódra, kiegyensúlyozottak, szeretetteliek, 
és tisztelik a Teremtőt valamilyen formában, igen. Aki le-
mondott életet él, azaz házasság, munka, vagyonszerzés 
helyett a spirituális útkeresést választja, azt tisztelik és ala-
mizsnával segítik. Cserébe áldást, szertartásokat kapnak, 
melyeknek nagy jelentőséget tulajdonítanak. 

India után másképp tartasz jógaórát? 
Szvámi Ráma a jógának azt az irányzatát (Himalája 

Jóga Tradíció) alapította meg, melyben a meditáció a leg-
hangsúlyosabb elem. A jóga ászanákat úgy és csak annyi-
ra gyakorolják, amennyire az a csendes elmélyülést leg-
inkább segíti. Így nem végeznek nehezen kivitelezhető, 
nagy hajlékonyságot igénylő gyakorlatokat, hanem ún. 
ízületek és mirigyek tisztítását célzó mozdulatsorokat. 
Ezeket végeztük napi kétszeri alkalommal, majd ezt kö-
vetően légzőgyakorlatok következtek, utána pedig reggel 

és este is egy-egy órás csendmeditáció. Megtapasztalhat-
tam, hogy nincs a világon semmiféle gyógy és egyéb szer, 
semmi, semmi, ami a belső csendnél nagyobb erőt kép-
visel. Ennek a belső csendnek, szépségnek, harmóniának 
a megtapasztaltatása, az ide eljutás segítése kap nagyobb 
hangsúlyt a jövőben a jógaoktatásomban. 

Mit adott neked ez az út? 
Indiába általában azért mennek az emberek, hogy a 

megoldatlanságaikra, vagy az őket foglalkoztató ún. 
honnan, hová és miért kérdésekre választ kapjanak. Én 
is kérdéssorral érkeztem. És úgy jöttem haza, hogy nem 
válaszokat kaptam, hanem megszűntek, feloldódtak, lé-
nyegtelenné váltak a kérdések.

Köszönjük, hogy megosztottad velünk nem mindennapi 
élményeidet. A beszámolódból úgy tűnik, van mit ta-
nulnunk az indiaiaktól, és érdemes bárkinek elkezdeni 
a jógát, ha békére és harmóniára vágyik testben és lé-
lekben egyaránt. Kívánunk sok sikert a munkádban és a 
jógaoktatásban.

Tóthné Dobos Éva



4  2017. júniusSok Hírünk Van

Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kulturkohó”
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389. 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója. 

Meselámpa
A csoport befejezte a Pöttyös Panni 
és Kockás Peti naplójának feldolgo-
zását, és folytatják a foglalkozást a 
Brumi iskolába megy című történet-
tel. 
Foglalkozásvezető: Lobodáné Som-
lai Erika

Teaház
A gyerekekkel ellátogattunk a Pla-
netáriumba. A legszínesebb plane-
táriumi bemutatók egyikén vettünk 
részt.  A Digitárium segítségével egy 

pontos égboltképet kaptunk, melyet 
derült idő esetén a valóságban ott-
hon is megfi gyelhet. A szabad szem-
mel látható égbolt változásait, a Hold 
mozgását, a bolygók lassú elmozdu-
lását és a csillagképeket sorakoztatja 
fel a bemutató. A műsor végigkala-
uzolja a nézőt a nevezetes földrajzi 
szélességeken, az Egyenlítőtől a té-
rítőkön és Sarkkörön keresztül egé-
szen a Pólusokig. Tanulságos és ér-
dekes volt az előadás, a gyerekeknek 

nagyon tetszett. Az előadás kezde-
téig az udvarban lévő játszótereken 
lehetett játszani is.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

Berze Dartsklub 
Május hónapban lezajlott a darts-
verseny sorozatunk negyedik fordu-

lója. Jó hír, hogy egyre többen jön-
nek, mint indulók, mint nézők. Első 
helyen Horváth Gábor „Scooter” 
végzett, gratulálunk ez úton is neki. 
Továbbra is edz minket Bozsok Atti-
la, és készülünk a 2018-as évre. Júni-
us hónapban is lesz versenyünk, 17-
én 16 órai kezdéssel! Minden csat-
lakozót szívesen látunk, és persze a 
hétköznapokban is a gyakorlásokra! 
Hétfő, kedd, szerda, 16 óra!
Klubvezető: Hering Gyula

Baba-mama klub 
Mocorgó: Június 1., 10.45 Berze Mh.
Ringató: Június 10., 15 óra, a Berek 
fesztivál keretében
Június 21., 10.15 Berze Mh.
Klubvezető: Tóthné Dobos Éva

Kattanj rá, nagyi!
A találkozások folyamán főként gya-
korlati tanácsadás folyik, odafi gyelve 
a személyes problémákra, kérdé-
sekre. A foglalkozások továbbra is 
csütörtökönként 17:30–19:00 óráig 
folynak, melyekre szívesen várunk 
minden további érdeklődőt a Kos-
suth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal  

Történelemklub 
Az előző órán az Esterházy családról 
hallhattunk nagyon izgalmas és ér-
dekes előadást. A következő foglal-
kozás témája Tianon lesz. Időpont: 
június 7., 18 óra, Egyesületi Székház.
Előadó: Czeininger Tamás

Kertészklub 
Az érdeklődőkkel ellátogattunk a 
Dísznövény-kiállítás és -vásárra, ahol 
megcsodálhattuk a rózsakiállítást, és 
vásároltunk sok gyönyörű növényt, 
sőt a zsákbamacska játékban még 
nyerni is lehetett értékes dísznövé-
nyeket. 
A következő foglalkozás keretében 
ellátogatunk a PTE botanikus kert-
jébe, ahol szakmai vezetéssel néz-
hetjük meg a park növényvilágát. 
Jelentkezés: 30/9970-993 
Kirándulásszervező: Tóthné Dobos 
Éva

Barkácsklub 
Barkácsklub: A harmadik foglalko-
záson kerékpár karbantartási és ki-
sebb javítási munkákat tanultak meg 
az érdeklődők. Felnőttek és gyere-
kek egyaránt elsajátították az alap 
tudnivalókat, pl. hogyan kell defek-
tet javítani, bowdent cserélni, láncot 
olajozni. A következő alkalommal 
virágágyás szegélyeket készítünk 
bambuszból június 21-én 15 órakor 
a Kossuthban.
Klubvezető: Gálos András

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

Fotószakkör: Csere a következőre! 

Klubvezető: Dékány Zsolt

Programajánló

Fotószakkör: június 23. 17:00 szabadté
zás

Tehát a fotószakkörnél lényegébe
csak nem kell a klubvezető neve.  

Bocsi, hogy plusz munkát okoztam, r
sikerül hamar megoldani.

Köszi

Éva
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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: egyol-
dalas 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). Internethasználat, 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 önéletrajzírás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-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

A „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” júniusi programjai 
Baba-mama Klub: Mocorgó: június 1., 10:45 (Berze) 
ringató:  június 10., 15.00 (Berek fesztivál)
június 21. 10.15 (Berze)
Életmódváltó klub: június 13., 17.30 (Kossuth) 
Kertészklub: június 14., 17.00: Látogatás a PTE 

Botanikus kertjébe (jelentkezés: 30/9970-993)
Történelem szakkör: június 7., 18:00 Trianon  

(Egyesületi Székház)
Túra: A következő alkalommal Váralja fényei címmel 

egy vezetett esti túrán veszünk részt június 23-án. 
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a 30/9970-993-
as telefonszámon.

Barkácsklub: Virágágyásszegély készítése június 21., 
15 óra (Kossuth)

Fotószakkör: 
június 23. 17:00 szabadtéri fotózás

Dartsklub: június 17., 16.00 Dartsverseny  
(Berze)

Kattanj rá, nagyi! Minden csütörtök 17.30:  
Számítógépes tanácsadás idősebbeknek   
(Kossuth)

Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni 
jelentkezés alapján az alábbi elérhetőségeken

A programok ingyenesek!
Részletek az alábbi elérhetőségeken: 

72/337-838, www.kobeko.hu, 
Facebook/kobeko

Fotószakkör 
Következő alkalom szabadtéri fotózás, június 23. 17:00
Klubvezető: Dékány Zsolt

Életmódváltó klub 
Folyamatosan bővül Életmódváltó klubunk. Továbbra 
is a téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásárlás és a 
rendszeres sport bevezetése az életünkben. Június 13-án 
újabb klubfoglalkozás, megbeszélés a Kossuthban!

Már lehetőség van egyéni állapotfelmérésre (előze-
tes időpont-egyeztetéssel) és tanácsadásra. Érdeklődni 
lehet személyesen, e-mailben és telefonon is a Kossuth 
Művelődési Házban: info@kobeko.hu +3630/183-5730, 
és megtalálsz a Facebookon is!
Foglalkozásvezető: Adrián Dorottya

Túra 
Májusi túránk Óbánya, Kisújbánya környékén haladt jó 
időben, napsütésben. A kirándulás felénél nagyon jól esett 
a Falánk Pisztrángban elfogyasztott sült pisztráng. A kö-

vetkező alkalommal Váralja fényei címmel egy vezetett esti 
túrán veszünk részt június 23-án. Bővebb felvilágosítás és 
jelentkezés a 30/9970-993-as telefonszámon.
Túravezető: Sántavy Péter

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket 
a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Műve-
lődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-838, il-
letve a +3630/183-5730 telefonszámokon és az info@kobeko.
hu e-mail-címen.
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A város hírességei Fényes Adolf festőművész és Ko-
dály Zoltán.

Városháza 1893–95 között épült szecessziós stílus-
ban. Falán emléktábla jelzi, hogy Petőfi Sándor diák-
ként és vándorszínészként is járt a városban. Homlok-
zatát harangjáték díszíti, melyen óránként más-más 
zene hangzik fel.(Kodály-művek, népdalok stb.)

Szent Miklós-templom a város legrégebbi építésze-
ti emléke a 13. sz. végén, 14. sz. elején keletkezhetett. 
1547–64 között katolikusok és reformátusok közösen 
használták. 

Nagytemplom Most renoválják, kívül állványer-
dő borítja, de belül megnézhettük. A sok festmény 
és szobor mellett egyik fő látványossága a Barackos 
madonna oltára, mely a város környékén termesztett 
gyümölcs dicsőítésére készült. 

Cifrapalota 1902-ben épült színes majolikatetővel 
és díszítésekkel. És tényleg „zöld az ablaka”. Eredeti-
leg kereskedelmi kaszinónak épült, ma a város képtá-
ra. Az egykori zsinagóga ma a Tudomány és Technika 
Háza. Itt őrzik Michelangelo 15 szobrának Melocco 
Miklós által készített hiteles másolatát. Ezeket mi is 
megnéztük. Ezután egy óra szabadfoglalkozás volt. 
Kávéztunk, fagyiztunk, és pihentünk az árnyékos pa-
dokon.

12 órakor találkoztunk a városháza előtt, hogy a 
harangjátékot meghallgassuk. Mivel a város templo-
mai nagyon közel vannak egymáshoz, már ¾12-kor, 
kis időeltolódással szólalnak meg a harangok egymás 
után. A legutolsó a városháza harangjátéka. Ebben a 
20-25 percben zeng-bong az egész belváros. Csodás 
volt hallani.

Orosháza–Gyopárosfürdő
A háromcsillagos Napsugár Hotelban szálltunk 

meg, kétágyas, fürdőszobás elhelyezéssel, svédasztalos 
reggeli és vacsorával, kétszeri fürdőbelépővel. Délután 
fürdés a gyógy- és élményfürdőben. A fürdő csodála-
tos helyen található, egy parkban sok-sok fával, tavak-
kal övezve. A feltárt termálvíz nagyon jó ízületi kopá-
sokra, ideg- és ízületi gyulladásokra, csontritkulásos 
panaszokra, bőrbetegségekre. Párájának belélegzése 
a légutak betegségeinek enyhítésére is jó. Bőséges vá-
laszték külső és belső medencékben, vízhőfokokban, 
szaunákban és masszázsban.

Második nap reggeli után, ½9-kor indulás Aradra. 
Arad is jellegzetes alföldi város, széles utcákkal, te-
rekkel. Elsőként a minoriták templomát néztük meg. 
Jelenleg belső felújítása folyik, de amiket az állványo-
zástól látni lehetett (freskók, csillárok, szentképek), az 
is csodálatos. Utána végigsétáltunk a város főutcáján, 
ahol nagyon szép épületek és templomok sorakoznak 
egymás után (Kultúrpalota, evangélikus templom, a 
városháza régi színházépülete, református templom 
stb.) Ezután kisétáltunk a Maros partjára is. Délután 

Ismét jártuk az országot
Május 16-án reggel idén is felkerekedtek az Asszonyklub tagjai egy háromnapos kirándulásra. „Hírős város 
az alföldi Kecskemét” szól a mondás. Ez volt az első úti célunk. Jellegzetes alföldi város. Központjában terek 
és sétányok sora fogadja a látogatót. A város híres szülötte Katona József, a Bánk bán írója. A városháza előtt 
egy kettétört kőtömb jelöli a helyet, ahol az író összeesett és meghalt. Felirata „Itt hasadt meg szíve Kecske-
mét legnagyobb fiának”.
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½3-kor indultunk vissza Gyopárosfürdőre, hogy a 
nap további részében ismét a gyógyfürdőt vehessük 
igénybe.

Harmadik nap, reggeli után, összepakolva indul-
tunk Orosházára városnézésre. Egy lelkes idegenve-
zetőt kaptunk Szöllősiné Kassai Judit személyében, 
aki a helyi evangélikus templom „háziasszonya” is. 
Megtudtuk, hogy 1744-ben 70 evangélikus család 
érkezett a Tolna megyei Zombáról erre az elnépte-
lenedett vidékre. Ők és leszármazottaik alapították 
a várost, melynek ma 37 ezer lakója van. Az evan-
gélikus templomban sok érdekeset láttunk: hímzett, 
neccelt, azsúrozott oltárterítőket, régi istentiszteleti 
edényeket, és a fi úk megpróbálhatták megszólaltatni 
azt a kürtöt, melyet a gyülekezet összehívására hasz-
náltak, amíg nem volt harang. (Nem is volt könnyű 
szólásra bírni.) Ezután a város főterén megnéztük azt 
az üvegből készült stilizált körtefát, ami a város alapí-
tására utal. A legenda szerint itt ültették el az ősök azt 
a körtefát, amely köré a város épült. Innen 12 órakor 
indultunk hazafelé, de még egy nagyon vidám Prog-
ram várt ránk a Hajósi pincefaluban. A Hepp János 
Borászat tulajdonosa bográcsban főtt vegyes pörkölt-
tel, krumplival, savanyúsággal, és nem utolsósorban 

harmonikással várt bennünket. Először a régi pincét 
látogattuk meg, ahol több száz palackozott bor érle-
lődött nemes penészborításban. A különböző évjá-
ratú borokon különböző vastagságú volt a penész. 
Megtudtuk, hogy a pincefalu több mint 1200 pincé-
ből áll, utcák és terek is találhatók benne. Amikor a 
harmonikás megérkezett, zeneszóra mentünk végig 
az utcákon a másik pincéhez, ahol már terített aszta-
lok vártak minket. Az ételhez vörös- és fehérbor volt 
a kínálat pincehideg szódavízzel. A bőséges uzsonna 
után, hiszen du. 5 óra volt, még sok-sok svábmuzsi-
ka szólalt meg a gombos harmonikán. Mi pedig a 
„Szombat este kimentem a szőlőbe” című dallal kö-
szöntük meg a szíves vendéglátást. Ezután már csak 
a gépkocsivezetőnknek, Misinek volt munkája, hogy 
hazahozzon bennünket. Meg is tette!

Ezen a kiránduláson is sok szépet láttunk, sok he-
lyen jártunk, és nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönet klubvezetőnknek, Ancikának a három 
nap megszervezéséért, valamint állandó segítőinek, 
Évának és Hildának. Idegenvezetőnk idén is Szücs Já-
nos volt, az általa összegyűjtött adatokból sokat én is 
felhasználtam írásomban.

Békefi  Ernőné
Napsugaras Ősz Asszonyklub 

 

 

 

 

Angol tábor 2017 június 26-tól- 30-ig

10 okom is van, miért gyere:  

1. Ha jártál már nálunk a 
táborban, akkor azért… 

2. Ha nem jártál, akkor 
azért… 

3. Ha jól beszélsz angolul, 
akkor azért… 

4. Ha az angolon van mit 
csiszolni, akkor azért… 

5. Ha érdekel az, hogyan 
lehet egy angol 
anyanyelvűvel  
beszélgetni, akkor azért… 

6. Ha kíváncsi vagy, hogy 
egy angol anyanyelvű ki 
tudja-e mondani, azt, 
hogy pattogatott 
kukorica, akkor azért… 

7. Ha szeretsz csapatban mókázni, akkor azért… 

8. Ha inkább egyedül alkotnál valamit, akkor azért… 

9. Ha szereted a mozgást, akkor azért… 

10. Ha a szurkolást választod, vagy a zene fontos neked, 
akkor azért… 

Bárhogyan is legyen…várunk! 

Ja, és kistesódat is hozhatod, ha elmúlt 7 éves, jöhet!  

Helyszín: Baptista Imaház Pécs-Somogy 

Csap u.10-12 

Részvételi díj: 2000.-/fő/hét 

Jelentkezési határidő: 2017. június 18. 

Ha jelentkeznél (kérdésed van)  johannalados@gmail.com
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Személyi változás
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Vasasért Egyesület 
munkatársa, irodavezetője, Sántavy Péter más terüle-
ten folytatja tevékenységét, ezért kérünk mindenkit, 
aki munkakapcsolatban állt vele, hogy ügyeinek in-
tézése miatt a továbbiakban hívja központi számaink 
valamelyikét: 72/337-838 vagy 30/183-5730, vagy írjon 
az info@kobeko.hu címre. 

Vasasért Egyesület
KoBeKo Művelődési Központ

Polgárőrség hírei
2017 májusában egyesületünk tagjai 260 órát töltöttek 
közterületi járőrszolgálatban. Egyesületünk tagjai nagy 
erővel dolgoznak azon, hogy megakadályozzák a fiatal-
ság rongálásait. Megkérjük a lakosságot, amennyiben 
bármilyen információval tudják segíteni munkánkat, 
jelezzék az ügyeletes telefonszámunkon: 06-70/346-5183 
vagy e-mailben: polgarorsegvasas@gmail.com, segítsen, 
hogy segíthessünk. 

Köszönjük a támogatást: Belcat Bt., Gradwohl család 
„C” utcai lakosoknak, Huba Csaba részönkormányzati 
képviselőnek. Az autó karbantartásáért külön köszönet 
az önzetlen munkájáért Mecseki Szabolcs pécs-vasasi la-
kosnak.

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

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

Körzeti orvosok
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.

Állatorvos 
Dr. hartung istván Hird, Szathmáry György u. 32,; 
Tel.: 267-257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség, sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887; 
vasas: 0-24-ig, 70/346-5183; hirD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása:
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
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NAPÜDVÖZLET EGYESÜLET TÁRHÁZA 

 Szolgáltatásaink:
– varrás, javítás

– háztartási gépszerelés
– aszalókészítés

Bejelentkezhetsz: 
– csontkovácsolásra

– masszázsra
– biorezonancián alapuló

állapotfelmérésre 

Nálunk kapható:
– tönkölyliszt

– gyógynövényteák
– fűszerek

– szezonális gyümölcsök, zöldségek
– méz

Nálunk ledolgozhatod:
– szabálysértési bírságod

– 30 nap ledolgozandó munkát a szociális
támogatáshoz 

– érettségihez szükséges önkéntes munkát

Mozgáslehetőségek:
– Hétfő: Terápiás Jóga Andival 17:30-tól

– Kedd: Taekwondo 17 órától
– Csütörtök: Kezdő Terápiás Jóga

Andival 17:30-tól 
– Péntek: ízületi és gerincregeneráló

torna Rózsával 17:30-tól 

Egyéb programok: 
– Szerdán Dobkör 17 órától

– Szombaton Citeratanulás délelőtt 9-től 

Ismerkedj meg 
egyesületünkkel, ha érdekel: 

– hogyan élj környezettudatosan
– gazdálkodj vegyszermentesen
– őrizd meg egészségedet

Nyitva tartás:  
hétköznaponként reggel 7 órától

délután 14 óráig

Sok szeretettel várunk mindenkit inspiráló csapatunkba! 
Elérhetőségek:

+36-30-603-6507 (Rózsa)
+36-20-390-9754 (Andi)

Cím: Pécs-Vasas, Bethlen Gábor utca 8. (régi gyógyszertár épülete)
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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 istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor istentisztelet.
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás. 

Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Június 11., vasárnap 11.00
– Június 25., vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (06. 03.)

Vasárnap (06. 04.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 10.)

Vasárnap (06. 11.)

–

11.30 Igeliturgia

16.00 Igeliturgia

–

–

8.30 Mise

Szombat (06. 17.)

Vasárnap (06. 18.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 24.)

Vasárnap (06. 25.)

–

11.30 Mise

–

–

–

8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 01.)

Vasárnap (07.02.)

16.00 Igeliturgia

–

–

11.30 Igeliturgia

–

8.30 Mise

Júniusi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok! Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt 
felújítására. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is várjuk megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

A szentmisék/igeliturgiák rendje változhat!
Kérjük a kedves testvéreket, hogy kísérjék figyelemmel a templomi 

hirdetőtáblákat!

Mentsük meg a vasasi 
evangélikus templomot!

Erős vár a mi Istenünk! – ezzel a szép köszöntéssel kezdődik minden isten-
tisztelet az evangélikusoknál. Vasason is elhangzik ez vasárnaponként, de 
sajnos már csak kéthetente, és nagy ünnepekkor. Fogyatkozik a gyülekezet 
létszáma, mióta Korcsmárné Weyse Klári néni nem tart az iskolában hittan-
órát, a gyerekek sem ide járnak. Egy maroknyi kitartó ember igyekszik fenn-
tartani a kis templomot, nemcsak evangélikusok, más felekezetű jó szom-
szédok is gondozzák a kertet, figyelnek az épületre, takarítanak stb. Akik a 
múlt század derekán közadakozásból felépítették, biztosan nem 60-70 évre 
tervezték a jövőt, hanem reménykedtek abban, hogy hosszú időn át szolgálja 
majd a köz javát. Sajnos mint minden épületnél, itt is sorra jönnek elő a ja-
vítani, felújítani való hibák. Most éppen a vízvezeték tört el, ha nem akarjuk, 
hogy az egész épület elázzon, sürgősen ki kell cserélni. Az evangélikus egy-
ház csak fenntartója az épületnek, a tulajdonos a vasasi gyülekezet. Ez igazi 
csapdahelyzet, minél kevesebben vannak, annál nagyobb teher hárul rájuk. 
Ezért kérik azokat a jó érzésű embereket, akiknek fontos a vasasi múlt, a ke-
resztyén örökség megőrzése, hogy lehetőségeikhez mérten pár száz vagy ezer 
forinttal támogassák a munkálatokat! Őrizzük meg a templomot, és bízzunk 
benne, hogy valamikor újra megtelik élettel, nagy létszámú gyülekezettel!

Adományaikat a templomi perselybe tehetik az istentisztelet idején, vagy a 
hívek által juttathatják el, vagy a vasasi gyógyszertárban is leadhatják. A mun-
káról, a felajánlások sorsáról itt az újságban olvashatnak majd beszámolót.

 Tisztelettel és köszönettel: Vasasi Evagélikus Gyülekezet

Köszönjük a közmunkásoknak, hogy 
a vasasi temetővel szembeni több mint 
100 éves feszületet felújították!

h i t é l e t
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Sporthírek

Véget ért a futball megye IV. idénye a 
Vasasi Bányász számára, a vasasiak a 10. 
helyen végeztek. A bajnokság rájátszása 
már nem sikerült jól a csapatnak, több 
váratlan vereség is becsúszott. Az 
idény során rengeteg jó eredménnyel 
örvendeztette meg szurkolóit a Bányász, 
azonban a bajnokság végére elfogyott 
a lendület, így nem sikerült előrébb 

végeznie a csapatnak. Ennek ellenére 
sok jó teljesítmény akadt, Görgye Ákos 
például 10 gólt szerzett a szezonban, de 
minden játékosnak kijár a dicséret. Egy 
felemás szezon után tehát adott a fel-
adat: jövőre lehet javítani! Hajrá Bánya, 
Vasas Bánya!

Eredmények:
Bányász TC – Olaszi SE 2-2 (1-0) 

Gól: Matejko (21’, 56’)
PFC Versend – Bányász TC 8-1 (3-0)
Gól: Grávics (51’)
Bányász TC – Majsi TSE 0-2 (0-2)
Szászvári SE II. – Bányász TC 3-0 

(3-0)

Futóhír
Óriási teljesítményt nyújtott a Balaton-kerülő futóversenyen 
a Papp Ferenc és Borbás Adrienn alkotta páros: kevesebb, 
mint 21 óra alatt 218 km-t futottak. Minden tiszteletet meg-
érdemelnek, részletes élménybeszámolót a következő havi 
újságban olvashatunk tőlük. Addig jó pihenést és jó edzése-
ket kívánunk!

Ebben a szezonban több volt

A Vasasi Bányász köszöni a támogatást a Csaba Szódának és a Vasasi Gyógyszer-
tárnak, valamit köszöni szurkolóinak az egész éves biztatást!

Asztalitenisz
Egyre több felnőtt és fiatal csatlakozik a pingpong-klu-
bunkhoz. A somogyi Kodály Zoltán Művelődési Házban 
minden kedden és pénteken 16–17-ig a gyerekeknek, 
17–19-ig pedig a felnőtt pingpongosoknak tartunk asz-
talitenisz-edzéseket, melyre szeretettel várunk minden 
pingpongozni vágyó érdeklődőt.       Bocz József

E havi találós kérdésünk. Mikor készül-
hetett, és milyen épületet ábrázol ez a 
fotó? A megfejtéseket a szer kesz tőség 
címére kérjük elküldeni. Kossuth Lajos 
Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász 
u. 47., vagy a mihir2007@free mail.hu 
e-mailra. A helyes megfejtők között 
meglepetésajándékot sorsolunk ki.

kép rejtvény
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MIKLÓS
fOdRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 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: minden hónap első hetében, 
 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 információkat, 

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 vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

ikrAUSZ kFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

AprÓ

Mézvásár! Kínálatunk:
vegyes méz: 1400 Ft/kg, hársméz: 
1500 Ft/kg, akácméz: 2000 Ft/kg,

repceméz: 1500 Ft, mézharmatméz: 
1500 Ft/kg. Schweitzer Antal, Vasas II.
Berkenyés u. 32. Tel.: 06-30-939-2842, 

06-72-337-034
Várjuk kedves vásárlóinkat!

804 m2-es építési telek
Vasason, a Liget utcában eladó.

Érdeklődni:
Mayer András

06-30-210-9290-es telefonon.

erikA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAki ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

www.shvonline.hu

P-M Tüzelőlerakat, Hird
Cseh barna diószén:

2950 Ft/50kg/zsák
Lengyel diószén: 3450 Ft/50kg/zsák
Akác és kemény tűzifa méterben, 

kuglizva, hasogatva is.
Ingyenes házhoz szállítással

Telefon: 03-30-186-0922

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: minden hónap első hetében, 
 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 információkat, 

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.

www.shvonline.hu

MIKLÓS
fOdRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1500 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!!!

hívhat házhoz is!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

ikrAUSZ kFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

erikA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MŰSZAki ViZSGA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-szombat
05–21 óráig,

vasárnap
7–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

A vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7–19 óráig
tart nyitva!


