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Trianonról emlékeztünk Vasason

2018. június 2-án a kora délutáni 
órákban megemlékezésre gyülekez-
tek az emberek Vasason, a római ka-
tolikus templom kertjében álló Tria-
non emlékmű körül. A Vasasi Szent 
Borbála Egyesület szervezésében 
minden évben, e gyászos emlékezetű 
napon, egybegyűlnek az emberek az 
emlékmű körül, hogy megemlékez-
zenek a magyarság XX. századi ho-
lokausztjáról. A fél 5-ös harangzúgás 
elhaltával a Vasasi Bányász Fúvósze-
nekar közreműködésével felhangzott 
a Himnusz. Ezt követően Ruzsicsics 
Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála 
Egyesület elnökének és a rendezvény 
főszervezőjének köszöntőjét hallhat-
ták a jelenlévők. A köszöntő után dr. 
Hoppál Péter, a térség országgyűlési 
képviselőjének megemlékezését hall-
hatták a megjelentek. A képviselő úr 
kiemelte; 2010 óta ez a nap az Össze-
tartozás napja, és bár természetesen 
gyásznap is, inkább az összetartozást, 
a határokon átnyúló összefogást kell, 
hogy erősítse. A képviselői gondola-
tokat követően imát mondott Vida 

Zsolt katolikus lelkész. Az ima után 
a Vasasi Általános Iskola tanulói ad-
tak elő igen színvonalas műsort. A 
gyermekek után a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség elnöke, dr. 
Brenzovics László úr lépett a mikro-
fonhoz, és mondta el ünnepi beszé-
dét. A szónok kiemelte, a Kárpátalján 
élő magyarság Trianon diktátuma 
óta öt nemzet állampolgára volt. A 
folytonos támadások, beolvasztási 
kísérletek jellemezték az elszakítás 
évtizedeit, és ez napjainkban sincs 
másképpen. Emlékeztetett a jelenle-
gi ukrajnai parlament által alkotott 
nyelvtörvényre, arra, hogy büntetik 
a kettős állampolgárságot. Kiemelte: 
2010 óta érzik az anyaország kormá-
nyának hathatós támogatását, és ez 
újabb erőt ad nekik, hogy megőriz-
zék magyarságukat. A beszédet köve-
tően a Berze Nagy János Népdalkar 
hölgykoszorújának gyönyörű éneke 
szállt az ég felé, oda, ahol e hazáért 
meghaltak tízezreinek lelke tekin-
tett le a megemlékezők csoportjára. 
Ezután dr. Brenzovics László és dr. 

Hoppál Péter emlékfát ültettek. Az 
emlékfa elültetése után koszorúzás-
ra került sor. Koszorút helyezett el 
dr. Brenzovics László úr, dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő úr, a 
Fidesz–KDNP városi frakció képvi-
seletében Huba Csaba és Haász János 
önkormányzati képviselők. A Törté-
nelmi Vitézi Rend képviseletében vi-
téz Nyárfás Csaba pécsi székkapitány 
és vitéz Matheovits László. A jelenlé-
vő társadalmi csoportok tagjai, illet-
ve egyesületek képviselői. Koszorút 
helyezett el többek között a Vasasért 
Egyesület elnöke, Berényi Zoltán úr, 
illetve a Vasasi Szent Borbála Egye-
sület képviselői. Asztaltársaságunk 
koszorúját Maráczy Tibor alapítónk 
helyezte el.

A koszorúzást követően a Vasasi 
Bányász Fúvószenekar eljátszotta a 
székely himnuszt, majd azt követő-
en a Szózatot. Mindenképpen meg 
kell emlékeznünk a Vasasi Általános 
Iskola diákjairól, akik mint mindig, 
felemelő szép műsorukkal hozzá-
járultak a megemlékezés méltósá-
gához, és köszönet a tanáraiknak a 
színvonalas felkészítésért.

Köszönetünket fejezzük ki a Berze 
Nagy János Népdalkar hölgyeinek, 
akik gyönyörű énekeket adtak elő 
magas színvonalon. Köszönetünket 
fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, 
a Vasasi Szent Borbála Egyesület el-
nökének az Asztaltársaságunk meg-
hívásáért, és a lehetőségért, hogy 
elhelyezhettük a megemlékezés és a 
kegyelet koszorúját, valamint mind-
azoknak, akiknek a munkája, illetve 
közreműködése nélkül ez a szomo-
rú, de mégis felemelő megemlékezés 
nem jöhetett volna létre. 

Szt. Mihály Arkangyal 
Asztaltársaság, Alapítók Tanácsa
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ÜNNEPELTÜNK és KIRÁNDULTUNK
Május 25-én születésnapot ünnepelt a „Napsugaras Ősz Asz-
szonyklub”.

Egyesületünk története 2003. április 30-án kezdődött. 15 
évvel ezelőtt egy anyák napi ünnepélyen Tóth Mihályné Incike 
kezdeményezte, hogy Hirden is hozzunk létre egy klubot, ez 
május 17-én megtörtént.

Jómagam a kezdeteknél még nem voltam ott, én 5 évvel később 
csatlakoztam a csapathoz. Az Egyesület nevét Mozolai Józsefné 
Margitkának köszönhetjük, amit ezúton is köszönünk neki, mivel 
a mai napig sokan megjegyzik, hogy szép nevük van.

A megalakulásnál 38 fő tagunk volt. A kezdetek óta többen 
elmaradtak, sokan csatlakoztak, de a mai 33 fős tagságból 19 fő 
alapítótag. Később pedig megalakult az énekkar is.

Nagyon jól érezzük magunkat együtt, persze vannak és voltak 
eltérő gondolatok és vélemények is, de mindig közös nevezőre 
tudunk jutni. Így az elmúlt 15 év is bizonyította, hogy összefo-
gással együtt tudtunk maradni.

A megemlékezést Novákné Mártiék pincéjénél tartottuk. Dél-
után 16 órakor jöttünk össze. A születésnapi tortát Novák Márti-
ka sütötte, de Kaszásné Évike is két „Fekete-erdő”, valamint Piti 
Gizike egy tejszínes epres tortát sütött. Úgy terveztük, hogy zsíros 
kenyér parti lesz, de volt ezenkívül még sok-sok finomság.

Három szál virággal, gyertyagyújtással és csendes főhajtással 
emlékeztünk meg azokról, akik már nincsenek közöttünk.

Klubvezetőnk, Heiszlerné Pannika egy-egy névre szóló em-
léklapot és egy gravírozott golyóstollat adott a klub nevével és 
(kicsi koszorúban) a 15 felirattal emlékbe mindenkinek. Mi 
pedig a pécsi Irgalmasokról szóló könyvvel, melyet Pió atya 
dedikált, köszöntük meg odaadó munkásságát. Azután uzson-
náztunk, sütiztünk, és pezsgőt is bontottunk az ünnep tisztele-
tére. Sokat beszélgettünk, nevettünk, emlékeztünk, jól éreztük 
magunkat. Este 8 óra után fejeztük be az ünneplést.

Novák Mártinak és családjának köszönjük, hogy azon a szép 
helyen lehettünk a szabadban.

A kirándulásról: Június 7-én reggel 7 órakor indult kis csapa-
tunk az egynapos Szekszárd és környéke kirándulásra. Először 
a cikói romtemplomot néztük meg, amely máig is búcsújáró 
hely. Az Árpád-kori templomnak ma már csak a szentély része 
áll, melyben oltár és szentképek is vannak. Azt mondják, máig 
is sokan zarándokolnak ide, gyógyulást és megnyugvást kérni a 
Szűz Anyától.

Ezután Cikón is végigvitt a sofőrünk, mivel ő is odavalósi. Az 
egykori sváb falu ma is tiszta, rendezett település, de már kevés 
sváb lakója van, mert a kitelepített svábok helyére székely csalá-
dokat telepítettek be a háború után.

Grábóc a második állomás: szerb ortodox templom és szerzetes 
rendház. A török elől menekülő szerbek alapították az első rend-
házat és építették az első templomot, amely még fából volt. A török 
dúlás persze itt is utolérte őket, de mindig meg tudott újulni, és 
újra felépült a templom és a rendház is. Az utolsó szerzetes 1977-
ben halt meg. A mai templom 1736–1738 között épült, a kolostor-
épület 1787-ben. Az ország egyetlen kupolás ortodox temploma, 
pompás festményekkel és csillogó aranydíszítésekkel. A pópa foga-
dott minket, én csodálkoztam, hogy nem beszél (Ancika olvasta fel 
a templom történetét) aztán kiderült, hogy csak két éve él Magyar-
országon. Szerbiából érkezett és csak most tanul magyarul. 

Ez a szép völgy is az ország egyik gyöngyszeme, amit érdemes 
megnézni, és nincs is nagyon messze.

Szekszárd a következető állomás. Mézeskalács Múzeum: 
A Petrits családban már a hatodik generáció foglalkozik a mézes-
kaláccsal. Az alapító szépapa receptjei apáról fiúra szállnak, és ma 
is csak a család tagjai dolgoznak az üzemben, melynek a háború 
alatt és után bizony voltak hullámvölgyei, de a szakma szeretete 
mindig talpra állította őket. A másik mesterségük a gyertyaöntés 
vagy -mártás. Ez a két mesterség azért fonódott össze, mert a méz 
mellékterméke a mézviasz volt, és ezt használták fel a gyertyák 
készítésénél. Ma már parafint használnak, de máig is a régi tech-
nológiával, öntéssel és mártogatással készülnek a gyertyák.

A régi hagyományos mézeskalácsformák (szív, baba, huszár) 
mellett ma már újabb formákat is (autó, repülő stb.) alkalmaz-
nak. Na és persze a puszedlik sokféle fajtája! Gyártásukat filmen 
nézhettük végig. Ezután üzletükben termékeikből vásárol hat-
unk, úgy mézeskalácsokat, mint gyertyákat.

A Babits-ház: A város híres szülötte Babits Mihály költő. Szü-
lőháza ma már múzeum. A házat a költő nagyszülei vették és 
több mint 200 évig lakta a család. Az udvaron a költő szobra lát-
ható, egy karosszékben ülve gondolkodik. Ezt a karosszéket Ba-
bits Mihály szobájában eredetiben is láthattuk, és még sok-sok 
tárgyat, amit a költő is és a családtagok is használtak. Végezetül 
hangfelvételről költeményeiből hallgathattuk meg néhányat.

A régi Megyeháza: Ma Garay Múzeum. Garay János költő is a 
város szülötte. A múzeumban emlékszoba van berendezve a köl-
tő tiszteletére (használati tárgyai, verseinek kéziratai stb.). Egy 
másik emlékszobát Liszt Ferenc tiszteletére rendeztek be. A híres 
zeneszerző és zongoraművész többször is volt a város vendége. 
Helyet kapott még a múzeumban a környék állat- és növény-
világa, a gemenci vadászatok és halászat emlékei. Az emeleten 
Mattonai Eszter festőművész hímeskő technológiával készült 
csodás képeit láthattuk. Az időszaki kiállításon pedig gyönyörű 
régi Sárközi és Szerb (koszovói) hímzéseket láttunk, párhuzam-
ba állítva a két hímzéskultúra néha kapcsolódó mintavilágát.

Ezután egy kis szabadidőtöltés a városban, akinek még bírta 
a lába, megnézhette a régi zsinagógát, végigsétálhatott a főutcán. 
A borházban megkóstolhattuk a híres szekszárdi borokat (bika-
vér, kadarka stb.). Meg is tettük. A sétálóutca cukrászdájában 
fagyizhattunk is.

Fél ötkor indultunk haza, de Mecseknádasdon a „Bagoly 
csárdában” még megvacsoráztunk. 

Ismét sok szépet és érdekeset láttunk. Ismereteinket újra bő-
vítettük, és nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönjük a szép napot, és már a következő utunkra, július 
17-re készülünk, amikor Eszékre és a Kopácsi rétre kirándulunk.

Békefi Ernőné, Napsugaras Ősz Asszonyklub
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Foór János 1950–2018
Emlékezés egy barát szemével

Eljött az a nap, amitől sokan tartot-
tunk, május 21-én elhunyt Foór Jan-
csi barátunk. Lehet, hogy neki már 
megváltás volt a halál, de az biztos, 
hogy mi és egész Vasas szegényebbek 
lettünk nélküle. Szürkébb lett a világ, 
mióta nincs köztünk.

Mindenki, aki ismerte, szerette, 
tisztelte, adott a szavára. Más-más 
szempontból, de sok embernek pél-
daképe volt. Úgy tudott tájékozott, 
széles látókörű, művelt ember lenni, 
hogy egész életében a vasasi Bethlen 
utca lakója volt. Példát adott, hogy 
így is lehet. Elveihez, hitéhez mindig 
hű maradt, nem tagadta meg akkor 
sem, amikor hátrányba kerülhetett 
miatta, nem váltogatta a politikai 

széljárásnak megfelelően. Mindig 
emelt fővel járt templomba, gyerek-
ként ministrált, felnőttként tisztséget 
is vállalt az egyházközségben. Hű 
férj és családapa volt, szerette tágabb 
családját is, ápolta a rokoni kapcso-
latokat, mindenkihez volt egy-egy 
jó szava, mindenkinek segített, ha 
kellett. Szentlőrinci osztálytársaival, 
tsz beli volt munkatársaival élete vé-
géig tartotta a kapcsolatot. Szerette 
szakmáját, az állattenyésztést, nyug-
díjazása után pedig legtöbb idejét a 
szőlészetnek, borászatnak szentelte. 
Iskolába, tanfolyamokra járt, igyeke-
zett a borászat minden csínját-bínját 
kitanulni, kísérletezett, szorgalmasan 
dolgozott kerékhegyi szőlőjükben.

Emelett igazi közösségi ember 
volt, alapítótagja a Vasasért Egyesü-
letnek, a somogyi Kolping Család-
nak, a Vasasi Szent Borbála Egye-
sületnek. Amíg egészsége engedte, 
minden programban aktívan részt is 
vett, véleménye meghatározó volt a 
falu életében.

Baráti körünknek központja volt. 
Az ő kerékhegyi pincéjük sok vi-
dám napnak-estének, de sok komoly 
„világmegváltó” beszélgetésnek is 
a színhelye volt. Egy-egy szőlőtele-
pítés, szüret, számunkra többet ért 
bármilyen profin megszervezett csa-
patépítő tréningnél. Itt igazán megis-
mertük egymást, összekovácsolódott 
a társaság, tettrekészek, boldogok 

voltunk. Imádtuk rendíthetetlen jó-
kedvét, humorát. Amikor a Kék Túrát 
jártuk, ő mindig tudott egy rövidebb 
utat. Aztán ha eltévedtünk, és már 
pánikba estünk, egy jó viccel percek 
alatt oldotta a hangulatot. Ahol ő ott 
volt, ott nem volt veszekedés, soha 
annyit nem nevettünk, mint vele. De 
amit mindannyian legjobban szeret-
tünk Jancsiban – azt hiszem –, az a 
kalandvágya volt. Olyan dolgokat ta-
lált ki, és csinált meg, magával ragad-
va bennünket is, amihez mi túl lus-
ták vagy gyávák lettünk volna, most 
pedig legszebb emlékeink közé tar-
toznak. Kinek jutna eszébe délután 
beülni a Trabantba, Pestre menni egy 
jó színházi előadásra, éjjel vissza, és 
másnap reggel dolgozni menni? Eső-
ben, hóban, sárban elzarándokolni 
Vasasról Máriagyűdre? 55 évesen 
maratoni futóversenyre felkészülni? 
Hogy az őrültebb dolgokról ne is be-
széljünk. A budapesti Erzsébet híd 
közepén kocsival megfordulni, mert 
rossz irányba megyünk? Szalmabá-
lán ülve, kezünkben égő fáklyával 
kistraktorral menni Kerékhegyre, 
ami természetesen fel is borult...

Úgy néztünk rá, hogy neki min-
den sikerül, neki semmi nem árthat. 
Mindig azt hittük mindnyájunkat 
túlél, ő mond búcsúztatót a mi teme-
tésünkön. Sajnos nem így történt.

Taar Ilona

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált, az elő- és 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 formátumban) 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
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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. 
•	Tea-ház: Júniusban lovagolni voltunk a gyerekekkel, póni-

lóval vitték őket a lovardában pár kört. Nagy élmény volt 
mindenki számára, hiszen sok kisgyerek nem lovagolt 
még. Közös szülinapot is tartottunk, finom csokitortával 
ünnepeltünk és közös énekléssel. A szabadban sokszor le-
hetett kint játszani, kergetőzni, focizni, kidobózni. Benti 

programként kézműveskedtünk, volt festés, gyöngyfűzés, 
gyurmázás, csocsózás. Hűsítőként limonádét készítettünk 
és májkrémes kenyér volt uzsonnára.
Klubvezető: Somogyi Klaudia

•	Baba-mama klub: Júliusban a klub nyári szünetet tart. 
Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk a nyárra.
Ringató: július 31., 10:00 (Kossuth)
Klubvezető: Csémi Hajnalka

•	Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljából, 
a sportágat kedvelő játékosok számára. Minden csatlakozót 
szívesen látunk! 

Minden héten kedden edzőnkkel várunk mindenkit 16.30-tól 
a Kossuth Művelődési Házban.
Klubvezető: Hering Gyula

•	Kattanj rá, nagyi! A találkozások folyamán főként gyakorlati 
tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémákra, kér-
désekre. Foglalkozások továbbra is csütörtökönként 17.30-
19.00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk minden továb-
bi érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. 
Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

 Férfiak Mentálhigiénés Klub- Ismét sör(f)őzés a Kossuthban! 
Július 11-én 17.00 órakor az FMK keretein belül ismét egy 
különleges programon vehetünk részt. Merk László sörfőző 
mester újra ellátogat hozzánk. Számos érdekességet tudha-
tunk meg a sörfőzés történetéről, eredetéről. Végig kísérhet-
jük az elkészítési folyamatot, majd egy következő alkalommal 
megkóstolhatjuk az így elkészített sört. Várunk mindenkit 
szeretettel. Pokorny Evelin, KoBeKo munkatárs

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, az érdeklődőket 
a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Műve-
lődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illetve 
a +3630/183-5730 tele-
fonszámokon és az 
info@kobeko.hu 
e-mail-címen.

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

Horvát nap Vasason

A Vasasi Szent Borbála Egyesület 
„Önként, Önökért.” EFOP-1.3.5.-
16-2016-00065 pályázat segítségé-
vel 2018. 06. 09-én 17 órai kezdet-

tel Pécs-Keleti Nemzetiségi Nap 
„Horvát Nap” rendezvényt tartott 
Pécs-Vasas, D. u. 1. Bányászotthon 
dísztermében. Horvát vendégeink 

Tótszentmártonból érkeztek, ahon-
nan magukkal hozták tamburaze-
nekarukat, táncosaikat, énekeseiket. 
Bemutatták településüket, hagyo-
mányőrző kulturális egyesületüket 
és népviseletüket. Fergeteges mű-
sorral kápráztatták el a közönséget. 
A végén többen táncra perdültek, és 
ropták a kólót. A helyi Csillag Ma-
zsorett Egyesület is hozzájárult ren-
dezvényünk sikeres megtartásához, 
a tőlük már megszokott színvonalas 
műsorukat láthattuk.

Vasasi Szent Borbála
Egyesület

lődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illetve 
a +3630/183-5730 tele-
fonszámokon és az 
info@kobeko.huinfo@kobeko.hu
e-mail-címen.

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 
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EFOP 3.7.3 programsoroló
„Tanulj Tinó!” KOBEKO OK(OS)ÍTÓ

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP- 3.7.3-16 sz. Egész-
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. felhívás program beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon, (Helyszín: 
Székház Benze J. u 6.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránk-
hoz fűződő tudásunk a változó világban folyamatos 
bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás 
időbeli és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat 
a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett 
ismeretek, képességek és az iskolai tanulás közben elsa-
játított tudás között.

angol nyelv kezdőknek: Áprilistól minden kedden 
13:30-tól 
Angol nyelvi képző klub, mely angol nyelvismeretek-
kel nem rendelkező résztvevők számára nyújt ismere-
teket. A tanulás időbeli és térbeli kitágulása elmossa 
a határvonalakat a szabadidős és kulturális időtöltés 
során megszerzett ismeretek, képességek és az isko-
lai tanulás közben elsajátított tudás között. A tanítás 
folyamatának fontos eleme, hogy az óra tartalmilag 
és módszertanilag változatos legyen, az egyes lépések 
logikusan kövessék egymást. Az egyes munkaformák 
– frontális, páros, kiscsoportos, egyéni –és azok tartal-
ma indokolt és változatos legyen. 

Kismama metálhigiéne: Időpont később a Facebookon

Az alapozó modulok ismereteinek integrálása, a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különbö-

ző konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, 
valamint használata. A képzésben részt vevő képessé 
tétele az ember és az emberi kapcsolatok, az ember és 
a környezete komplexitásának megértésére, belső és 
külső folyamatainak értelmezésére, befolyásolására, 
saját harmóniájának megőrzésére, valamint helyreál-
lítására.

Komplex testi-lelki gondozás - Jóga: Kéthetente júli-
us 5.16:30, július 19.16:30
A hatha jóga először a fi zikai testre fordítja a fi gyelmét, 
ami úgy jelenik meg, mint a lélek megtestesülésének 
és tevékenységeinek az eszköze. Az elme megtisztítása 
nem lehetséges a test megtisztítása nélkül, amelyben 
működik, és amely befolyással van rá.
A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt 
a programok a Kossuth Művelődési Házban lesznek.

a fenti programokról várjuk az észrevételeket, 
érdeklődőket a szokásos elérhetőségeinken; szemé-
lyesen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász 
u. 47.), telefonon a 72/337-838, illetve a +3630/183-
5730 telefonszámokon és 
az info@kobeko.hu 
e-mail-címen. 

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” KoBeKo ok(os)ító’ című EFOP 
3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének kedvezményezettje.
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02;
Vezető: Berényi Zoltán

Múzeumok nyitvatartása
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.
Látogatható minden pénteken 15.00–16.30-ig.

Kossuth KönyvtárPont:
Hétfő: zárva
Kedd: 08:00-13:00
Szerda: 08:00-13:00
Csütörtök:12:00-17:00
Péntek: zárva

Kistamás Gyula KönyvtárPont:
Hétfő: zárva
Kedd: zárva
Szerda: 9:00-12:00
Csütörtök: zárva
Péntek: zárva

Könyvtárak NYÁRI nyitvatartása

Kívánunk minden kedves olvasónknak kellemes nyarat, jó olvasást!
Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi telefonszámon 

06-30/183-5730 vagy személyesen könyvtári nyitvatartási időben.
Szűcs Ferencné Erika

Somogyi Klaudia 

u. 47.), telefonon a 72/337-838, illetve a +3630/183-
5730 telefonszámokon és 

info@kobeko.huinfo@kobeko.hu
e-mail-címen. 

hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” KoBeKo ok(os)ító’ című EFOP 
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Nyári süteményrecept
Hozzávalók
A tésztához: 
•	 6 dkg porcukor 
•	 1 csomag vaníliás cukor 
•	 3 db tojás 
•	 3 dkg vaj (+ a kenéshez) 
•	 6 dkg liszt (+ a szóráshoz) 
A málnazseléhez: 
•	 50 dkg málna 
•	 3 ek. cukor 
•	 1 csomag vaníliás cukor 
•	 1/2 dl édes fehérbor 
•	 1 mk. őrölt fahéj 
•	 1/2 db citrom reszelt héja 
•	 2 dkg porzselatin 

A tejfölös habhoz: 
•	 30 dkg tejföl 
•	 15 dkg porcukor 
•	 2 csomag vaníliás cukor 
•	 1 db citrom reszelt héja 
•	 2 dl habtejszín (vagy Hulala)

Elkészítés

1. A tésztához a porcukrot és a vaníliás 
cukrot egy keverőtálba tesszük, majd 
hozzáadjuk  tojásokat, és robotgéppel 
jó habosra keverjük. A vajat felol-
vasztjuk, lehűtjük, majd állandó ke-
verés mellett a cukros-tojásos habhoz 
csorgatjuk. Ezután hozzászitáljuk a 
lisztet, majd robotgéppel alaposan 
összekeverjük.

2. A tésztát egy kivajazott, kilisztezett 
26 cm-es tortaformába simítjuk, 
majd 150 c-fokra előmelegített sütő-
ben 15-20 perc alatt készre sütjük.

3. A málnát a cukorral, a vaníliás cukor-
ral, a borral, a fahéjjal és a citromhéj-
jal kb. 10 percig főzzük. Ezután egy 

szitán átpaszírozzuk, hogy a magok 
ne kerüljenek bele a zselébe.

4. Az átpaszírozott málnát forráspontig 
melegítjük, majd levesszük a tűzről, 
és állandó keverés mellett lassan be-
leszórjuk a zselatint, és addig kever-
jük, amíg a zselatin teljesen felol-
dódik. A kihűlt tésztára ráöntjük a 
langyosra hűtött málnát, és 1-2 órára 
hűtőbe tesszük.

5. A tejfölt szűrőbe tesszük, majd 
hagyjuk állni 1-2 órán át, hogy a fe-
lesleges savó kicsepegjen belőle. A 
lecsepegtetett tejfölhöz ezután hoz-
záadjuk a porcukrot, a vaníliás cuk-
rot, a reszelt citromhéjat, majd egy 
kanállal összekeverjük (vigyázzunk, 
nehogy sokáig keverjük, mert külön-
ben túl híg lesz).

6. A habtejszínt kemény habbá verjük, 
majd óvatosan a cukros tejfölhöz ke-
verjük. A torta tetejére kanalazzuk 
a tejfölös habot, majd néhány órára 
visszatesszük a hűtőbe.
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II. Berek fesztivál 
A program helyszíne a tavaly már jól bevált Berek wake-
board és lovarda volt. Itt csodás a környezet, az emberek 
szívesen jönnek ide, van nagy hely az árusításra, a ven-
dégek fogadására. 

A rendezvényre ellátogatókat sok különböző program 
várta. Hagyomány már, hogy programjainkon a Mester-
Tár-nak lehetőséget adunk, ahol helyi kereskedők tud-
ják a termékeiket bemutatni, kóstoltatni, és vásárlásra 
is volt lehetőség. A rendszeres árusaink közül Kispeti 
Lászlóné Erzsike nagyon sokféle ízű vattacukorkáiból 
lehetett válogatni, és a lánya is mindig megtiszteli a ren-
dezvényeinket különböző figurás luftballonjaival. Kraft 
Tündi isteni különleges házi készítésű sajtjaiból lehetett 
kapni. Schweitzer Antal méze is már megszokott jelenlé-
vő. A Marcz családnak köszönhetően kürtős kalácsot is 
rendszeresen lehet kapni a rendezvényeinken. A Vasa-
sért Egyesület saját terméseiből előállított termékeivel is 
rendszeresen találkozhatnak a látogatók. Az Srp család 
fából készített termékeivel is, és Kovácsné Skaczel Anikó 
édességárussal is találkozhattunk.

Retrokönyv-vásárral is vártuk a vendégeket, ahol he-
lyet kaptak a legkisebbek is, egy kis játéksziget kialakí-
tásából kifolyólag ízelítőt kaptak a baba-mama klub 
világából. A helyi fellépők létszámát is kibővítettük. A 
Bányászszív dalcsapat nyitotta meg a rendezvényt, régi 
bányászdalokat hallhatunk tőlük. Utánuk egy fiatal rap-

csapat, a Free Rap Music saját számaikkal, szórakoztatta a 
résztvevőket, őket követte egy kis wakeboard-bemutató, 
ebéd után lovasbemutatót láthattunk, amit a helyi sport-
körök: Jiu Jisu; Aerobik és tánccsoportok: Dream Dance, 

Csillag Mazsorett bemutatója követte. A vasasi ovisok 
is tartottak egy kis bemutatkozást, hogy mit is tanultak 
ebben az évben. A helyszín biztosítását a vasasi polgár-
őröknek köszönhetjük.

Mindenkinek, aki valamilyen formában segítette, és 
részt vett a rendezvényen, köszönjük a támogatást!

Csémi Hajnalka 

A Biokom válasza a „maflasaroki” buszmegálló kérésére
Tisztelt Címzett!
Társaságunkhoz érkezett bejelentése (ikt.sz.: BK-10-I-4-31/B-1/2018) ügyében, Pécs, Bencze József utca 6. előtt buszmegálló 
létesítésével kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az Önök által bejelentett helyszínen megtartott szemlénk alapján, véleményünk szerint a Bencze József utca-C utca csomópont-
ban több szempontból is aggályos a buszmegálló kijelölése. A csomópont déli szakaszán az út mind vízszintesen, mind függőle-
gesen beláthatatlan, ugyanez vonatkozik az északi oldalra is, továbbá a megállóhelynél legalább 15 m+12 m hosszúságú egyenes 
szakaszra van szüksége a járműnek az utasperonhoz való felálláshoz. A kérelmezett megállóhelytől cca. 150 m-re északra található 
kiépített buszöbölpár, melyhez gyalogosjárda kapcsolódik, ahol biztonsággal megközelíthető a várakozóhely, továbbá teljesül a 
belterületen előírt 500 méteres rágyaloglási távolság is.
A fentiekből adódóan közútkezelőként nem járulunk hozzá a kért kijelöléshez.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.
	 Zalayné	Cseresznyés	Tímea	 	 	 	 	 	 									Schmidt	Gábor
    közfeladat-ellátási vezető      közút- és közműkezelési megbízott vezető

Nem lesz buszmegálló, és már a Pécsre való bejutás is nehezebb lett
Az alábbiakban változtatás nélkül közreadjuk a múlt havi szám-
ban Buszmegállót a Maflasarokra c. olvasói levélre érkezett ke-
zelői-illetékes BIOKOM választ. Úgy látszik, szakmailag nem 
támogatott a kérésük, erről a szerkesztőség nevében a kezde-
ményezőket tájékoztattam. Talán szerencsés lett volna, ha vagy 
minket, vagy az érintett kezdeményezők közül valakit a helyszíni 
bejárásról értesítettek volna, ennek akadálya sem lehetett, hiszen 
mindenki elérhetősége kezdettől fogva adott volt számukra.

Egy másik BIOKOM-TÜKE Buszt érintő kezdeményezésről 
is ennek kapcsán hírt adunk, jelesül a Somogy–Hird–Vasas te-

lepülésrészeket érintő nyári menetrend miatti jelentős lakossági 
elégedetlenségről. Sokan aláírásgyűjtést kezdeményeztek, mert 
megszűnt a több éve megszokott közvetlen, ún. fonódó buszjá-
rat lehetősége Pécsre. A Facebookon szerveződött csoport folya-
matosan várja a további csatlakozókat, eddig közel félezer alá-
írást gyűjtöttek össze. Aki szeretné aláírni, az a művházakban, 
boltokban, közösségi helyeken megteheti, további részletek, 
információk a Facebookon SHV Aláírásgyűjtők néven működő 
csoportban vannak. 

SHV Szerkesztőség nevében Berényi Zoltán
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Kinizsi 100
Magyarországnak ugyan nincs ten-
gerpartja és nincsenek itthon állan-
dóan havas hegycsúcsok sem, de van 
valami, amiben igazán erős ez az or-

szág: rengeteg jó kirándulóhelyünk 
és szép túraútvonalunk van. Ezt itt 
a Mecsek lábánál élőknek talán nem 
is kell különösebben magyarázni, a 
legtöbbünknek elég kettőt lépnie, és 
már kint is van az erdőben. De nem 
csak Baranya van ilyen jó helyzet-
ben, a természetjárásnak majd’ 200 
éves hagyománya van hazánkban, és 
jobbnál jobb útvonalak léteznek az 
ország minden részén. Ezeken az út-
vonalakon természetesen nem csak 
a vasárnapi ebéd után lehet elindul-
ni, sokan vannak, akiket a verseny-
szellem is hajt, emiatt pedig számos 
teljesítménytúra is van, amelyek az 
adott táv minél rövidebb idő alatti 
teljesítését tűzik ki célul. Ezek közül 
talán a legrettegettebb, és persze a 
legnagyobb presztízsű túra a Kinizsi 
Százas, amelyen száz kilométert kell 
gyalog megtenni 24 óra alatt. Ez a 
teljesítménytúra többféle nyilvánva-
ló kihívást nyújt, eleve 24 órán ke-
resztül ébren lenni nem könnyű, ha 
az ember nem a húszas éveiben jár, 
vagy nem használ valamilyen ext-

rém partidrogot. Ha eközben még 
folyamatosan gyalogolni is kell szik-
lás talajon, szűk ösvényen, éjszaka 
az erdőben, akkor azonnal érthetővé 
válik, hogy miért adják fel évről évre 
több százan ezt a túrát. 

A Kinizsi Százas Budapest szé-

léről, a budai hegyek lábától indul, 
majd a Pilis és a Gerecse hegységen 
keresztül, Tatán ér véget. Az útvonal 
igen változatos, a köves erdei úttól 
az aszfalton át, meredek ösvénye-
kig és magas hegycsúcsokig minden 
szerepel a kínálatban, és az indulók 
is ugyanilyen színes képet adnak: a 
legprofibbak méregdrága felszerelés-

sel, begyakorolt taktikával és szinte 
űrhajósoknak kifejlesztett táplálék-
kal vágnak neki a távnak, míg mások 
szimpla túrabakanccsal, éjszakára pu-
lóverrel, néhány szendviccsel és itallal 
próbálkoznak.

Az idei kiírásra négyfős baráti 
társasággal indultunk szombat reg-
gel 7.35-kor, ami azt jelentette, hogy 
másnap reggel 7.35-kor kellett leg-
később célba érnünk. A túra elején 
hatalmas volt a tömörülés, a tömeg 
olyan volt, mintha hétvégén mentünk 
volna valamelyik bevásárlóközpont-
ba, emiatt még nem igazán érződött, 
hogy mi éppen a természetben kirán-
dulunk. Szerencsére több olyan pont 
is akad, ahonnan a kilátás és a táj 
mindenért kárpótolt. A Pilis-nyereg-
ről nyíló panoráma vagy épp Kesztölc 
hangulatos, takaros utcái mindenki-
vel elfeledtették, hogy már több mint 
30 kilométert gyalogolt a melegben. 
Az út során összesen kilenc ellenőrző 
ponton kellett áthaladni és a nevezési 
lapot lepecsételtetni, ezeken a helye-
ken pedig nagyjából mindenki tartott 
negyedórányi szünetet, hogy egyen 
és igyon valamit, esetleg zoknit vagy 
cipőt cseréljen. Az első hosszabb pi-
henőt az éppen a táv felénél lévő Mo-
gyorósbányán tartotta társaságunk, 
itt forró levessel és italokkal igyekez-
tünk új erőre kapni. 50 kilométer után 
már voltak, akik furcsa, zombiszerű 
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mozgással indultak tovább, kezdett 
előjönni a fáradtság, sajgott a térd és 
a boka, nehezen akaródzott felkelni a 
fűből. 

Ekkor már bő tíz órája bandu-
koltunk, de társaságunk tagjai így 
is folyamatosan azt számolgatták, 
hogy beérünk-e majd a megadott 
szintidőn belül. Nem engedélyez-
tünk magunknak lassítást, mert úgy 
számoltunk, hogy éjszaka amúgy is 
nehezebben fogunk haladni a sötét 
és a fokozódó fáradtság miatt, így 
még azelőtt kellett minél nagyobb 
távot megtenni, hogy lemegy a nap. 
A napnyugta végül nagyjából 70 
kilométer megtétele után ért min-
ket, nyolc óra után nem sokkal, így 
előkerültek a fejlámpák, a túrázók 
libasorba rendeződve, kivilágított 
menetként folytatták útjukat. Ebben 
a szakaszban a beszélgetések is rit-
kábbak lettek, viszont egészen kü-
lönleges érzés volt éjszaka, viszony-
lag csendben menetelni a hatalmas, 
végtelen erdőben, és figyelni, ahogy 
a természet is figyel minket, néhány 
kósza állat pedig nem tudja mire 
vélni a hirtelen jött tömeget. Ez az 
érzés csak fokozódott, amikor a tú-
rázók szétszakadtak kisebb, 2-3 fős 
csoportokra; ha a fáradtságtól ké-
pesek lettünk volna gondolkozni, 
és felfogni a körülöttünk lévő ter-
mészetet, akkor úgy éreztük volna 
magunkat, mintha teljesen másik 
világban járnánk. 

A 85. kilométernél elhelyezkedő 
ellenőrző pontot hajnali négykor 
értük el, itt forró teával és biztató 
szóval vártak a szervezők. Ekkor-
ra már olyan testrészeink is fájtak, 
amelyeknek létezéséről sem tudtunk, 
azt pedig pláne nem, hogy ezek még 
fájni is tudnak. Voltak, aki teljesen 
kimerültek, voltak, akik kevésbé, és 
voltak, akiket az akaraterejük még 
hajtott, ezért megbeszéltük, hogy az 
utolsó szakaszt már mindenki a saját 
tempójában teszi meg és az amerikai 
filmekből ismert szavakkal váltunk 
el: „engem nyugodtan hagyjatok hát-
ra, az a fontos, hogy ti célba érjetek!” 

Túl sok lelkifurdalást nem okozott a 
dolog, szétváltunk és mindenki bo-
torkált tovább a totálisan merev, el-
macskásodott lábain. Napfelkeltekor 
már csak nagyjából kilenc kilométer 
volt vissza, amire bő három óra ju-
tott, de még így is bizonytalan volt a 
szintidőn belüli teljesítés. Ezen a sza-
kaszon már minden túrázó biztatta 
a másikat, mindenkinek volt néhány 
kedves szava a többiekhez, mindenki 
érezte, hogy, aki idáig eljutott, annak 
minden lelkierőre szüksége van. Fej-
ben már százszor megbántam, hogy 
beneveztem erre a versenyre, ma-
gamban szitkozódva azon gondol-
koztam, hogy miért nem maradtam 
otthon, hogy egy kényelmes szomba-
tot otthon töltsek végre? A fáradtság-
tól elborult tudattal, beszűkült gon-
dolataimmal elképzelni sem tudtam, 
hogy mire jó ez a teljesítménytúra, 
és hogy pontosan mire számítottam, 
amikor beneveztem. Reggel fél hét 
volt, mire társaságunk leggyorsabb 
tagja célba ért, én ekkor még három 
kilométerre voltam a megváltást je-
lentő tatai ifjúsági tábortól, de az 
időeredményre már csak halványan 
tudtam gondolni, közben már azon 
gondolkoztam, hogy a lábfejem va-
jon megmenthető lesz-e még a cél-
ban, vagy már soha többé nem leszek 
képes lábra állni?

Reggel 7.15-kor, már napsütés-
ben, közel huszonnégy órányi éb-
renlét és gyaloglás után végre elér-
tem a célt, ahol a kezembe nyomott 
oklevelet és jelvényt faarccal vettem 
át, mosolyogni nem tudtam és nem 
is akartam, kizárólag azon agyaltam, 
hogy fizikailag lehetséges-e egyszer-
re enni, inni és aludni? Ekkor már a 
célban várt a társaság leggyorsabb 
tagja, valamint a túrát 85 kilométer 
után feladni kényszerülő társunk is. 
Negyedik tagunk ugyan kicsúszott 
az időből, de tisztességgel legyalo-
golta a száz kilométert.

Igaz, hogy a túra közben el sem 
tudtam képzelni, hogy mi lehet jó 
ebben az önsanyargatásban, pár nap 
után visszagondolva viszont már úgy 
érzem, hogy valamiféle lelki megtisz-
tulást mindenképpen ad egy ilyen út. 
Most már egy fokkal jobban megér-
tem azokat, akik elzarándolkolnak 
Csíksomlyóra, esetleg végigcsinálják 
a spanyolországi El Caminót.

A túrát tehát többen teljesítettük, 
ezzel pedig az igazán őrült, önkínzó 
túrázók szűk körébe kerültünk. Je-
lenleg sziklaszilárd meggyőződésem, 
hogy soha többé egy lépést sem aka-
rok kirándulni, de hosszú még az idő 
jövő májusig. 

Bodor Miklós
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Egy somogyi pedagógus élete
Fogadják tőlünk szeretettel Hámori Istvánné Eta néniről szóló riportunkat. Sokan ismerik őt, hisz itt született Somogyban, itt 
dolgozott, itt élte aktív életét, és jelenleg is itt a közelben éli alkotói munkában gazdag nyugdíjaséveit. Ő az, aki mindig tervez, 
szervez, és kitalál valami újat, és azt mindig megvalósítja.

– Kérem, meséljen gyermekkori emlékeiről, családjáról?
Somogy bányásztelepen szület-

tem, bányászcsaládból származom. 
Édesapám, testvéreim is a bányánál 
dolgoztak, és onnan is mentek nyug-
díjba. 

Egész életem a bányászok élet-
módjához, mindennapjaihoz kötött.

Mindig is e világ volt életem tere 
– testben és lélekben az utolsó csille-
koccanásig.

A felidézett emlékek múltunk 
örökbecsű szent bányász ereklyéi, az emlékezés a múlt idézése.

Emlékezés a domboldalba ágyazott Henrik-táró vasajtói-
nak csapódásaira, a vasrácsai közt csörgedező sramra – a sár-
ga vízre –, mely olykor-olykor vad zuhatagként ömlött le a 
sturcoldalon.

Emlékezés a Holzplatz bányaházaira, az iskolai olajos padlók 
barázdáira, a bögre ingyentejre, az öreg vaskályhák fojtó füst-
jére. És emlékezés a fatér árnyas gesztenyefái között kanyargó 
ponvágli egyre gyorsuló, vészes kattogására, mely zuhant, egyre 
csak zuhant velünk le egészen a füstölői vashíd lóistállóihoz.

Jó is volt a füstölő téglafalának dőlni, és hallgatni a ko-
vácsműhely fújtatójának lihegését, a kalapácsok játékos rit-
musát, lovak prüszkölését, lábuk dobogását, a távolban a 
daráló halk zümmögését, közben borzongani egy kicsit a be-
omlott Jozefin-táró rejtélyes titkain.

Emlékek erdeje kísér bennünket mindennapjainkban, 
miközben álmunkban újra csikordulnak a csillék, és a régi 
szenes arcok fáradt tekintete fel-felvillan a vágatok, gátak, 
gurítók egyre halványuló ködéből.

Mert a közös múlt kitörölhetetlen zsarátja ott izzik – most 
már örök időkre – a lelkek legmélyén.

Az idő mindent megszépít, gyerekkorunk a háború után 
minden nincstelenségével ránk nehezedett. De gyerekek vol-
tunk, s igyekeztünk a rosszban is megtalálni a szépet, a jót.

Igaz, hogy U. N. R. A csomagokból kaptunk ruhát, cipőt, s 
naponta egy alumíniumbögre meleg tejet, melynek illatát ma 
is érzem. A hatalmas vaskályha fojtó füstjét, de mégis köréje 
gyűltünk, hogy melegedjünk.

Tavasztól őszig mezítláb jártunk, mert cipőnk nem volt. 
Sokszor vérzett a nagyujjam és a talpam, mert megbotlottam 
a szenesen kiálló kövekbe, és beleléptem a bányászok tarisz-
nyáiból kiesett szögekbe.

– Milyen játékaik voltak?
Sokat játszottunk a magunk készítette rongylabdával, 

rongybabával, a fiúk karikáztak és bilinckéztek.
Az udvaron a gesztenyefák között ollóztunk, körjátékokat 

játszottunk – csak néhány a sok közül –, kint a bárány, bent 

a farkas, Erzsébet asszony kéreti lányát, a gazda rétre megy, 
bújj, bújj zöld ág, adj király katonát, gyertek haza, ludaim – és 
még sorolhatnám. 

Szegények voltunk, de soha nem unatkoztunk, mindig 
feltaláltuk magunkat a magunk készítette játékokkal.

– Milyenek voltak a szünidők, nyaralni el tudtak menni, 
vagy dolgozniuk kellett?

Soha nem felejtem el az első nyaralásunkat Sikondán. 
Vezetőink Füredi Zoli, Duga Jani, Szemes Erzsébet, Bayer Eta 
voltak. Jókat ettünk Bayer Annuska néni, Kovács Lóri néni 
bográcsban főtt ételeiből.

Akkor táboroztak Sikondán a csepeli cserkészek, akikkel 
sok tábori játékot tanultunk, este a tábortűznél cserkészdalo-
kat énekeltünk.

Dolgozni is kellett. Nyáron nem az foglalkoztatott, hogy 
hova megyek nyaralni, hanem hol dolgozunk a szüleimmel 
együtt.

A falusi gazdáknál találtunk olyan munkát, amiben mi, 
gyerekek is részt tudtunk venni. Tavasszal kukoricát kapál-
tam, aratás idején markot szedtem édesapám után.

Aratás után jött a cséplés, ott is helyt kellett állnom. A 
töreknél dolgoztam, ami a két asztag között álló cséplőgép-
ből ontotta az összetört szalmát. Sokszor a könnyeimtől nem 
láttam. De megvolt a kukorica, amiből disznókat neveltek a 
szüleim, a liszt, amiből kenyér lett. És így egész évre megvolt 
az élelem. Kecskéket is tartottunk – bányászteheneknek hív-
ták őket. Legeltetni kellett őket, és tejet adtak. 

– Mi motiválta arra, hogy a pedagóguspályát válassza? 
Tanárként itt kezdte Somogyban a munkát?

Nagyszüleim nem voltak, nem ismertem őket. Az általá-
nos iskola után a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségiz-
tem, majd a Pedagógiai Főiskolán történelem–földrajz sza-
kon szereztem diplomát.

Már 7. osztályos koromban elhatároztam, hogy pedagógus 
szeretnék lenni. Miért? Hogy a saját példámon bizonyítsam, a 
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bányászgyerekek sem butábbak, tehetetlenebbek, mint a vá-
rosi iskolába járók. Csak hozzáértő, segítő szeretettel minden 
gyerekből ki lehet hozni a benne rejlő tehetséget, mert minden 
gyerek tehetséges valamiben, csak ezt meg kell találni.

– Család?
1960-ban férjhez mentem szintén a bányánál dolgozó 

Hámori Istvánhoz, aki szállítógépészként dolgozott István-
aknán. Két lányom van, Etelka, aki óvónő, Zsuzsi pedig a fér-
je könyvelő munkájába segít be.

– Hogy teltek pedagógusévei és az abban az időben végzett 
kutatómunkái?

A főiskola után szülőfalumba kerültem 1956-ban, s 2003-
ig az iskolai oktatásban mint igazgatóhelyettes dolgoztam. 
Az igazgató a szintén somogyi születésű Vókó János, tör-
ténelem–magyar–rajz szakos tanár volt. Együtt kezdtük el 
kutatni szülőfalunk múltját, melyet, mint ismeretes, három 
gyűjtemény – helytörténeti, bányász- és iskolatörténeti – for-
mában hoztunk létre.

A település 600 éves évfordulójára pedig megírtuk Somogy 
monográfiáját. Több időszaki kiállítás, műsor idézte fel a múltat. 
Sokat kirándultunk, bejártuk a somogyi dűlőket, megismer-
tük történetüket. József-háza, Hársas-forrás, Galambkikötő 
– minden alkalommal akadályverseny, számháború, s végül 
nyárson sütés kísérte a kirándulásokat.

– Mi az, amire a legbüszkébb a munkásságából, mi adott erőt 
mindehhez?

Sok-sok pozitív élmény adott mindig erőt, hogy szülőfalum 
gyerekeinek sikeres életpályát teremtsünk. Számtalan szakkör 
is biztosította a sokféle érdeklődés kielégítését. Bizonyítja 

eredményeinket, hogy tanulóinkból lett mérnök, orvos, tanár, 
jogász, óvodapedagógus, sőt még országos hírű költő is. Több 
tanulónk sikeres szakmunkás lett, melyhez ez az iskola adta 
meg az alapokat.

– Milyennek látta régebbi, és milyennek látja a mai fiata-
lok életét?

Régen a fiatalok összetartók, egymást segítő, a somogyi bá-
nyászok és gazdák példáját követő családias légkörben éltek. 
A mai fiatalok a megváltozott körülményeknek megfelelően 
kevésbé összetartók, nincs szervezet, ami összefogja őket. 
Nincsenek baráti társaságok, csak alkalmi összejövetelek. 
Gyakran durvák, erőszakosak, rongálók, tiszteletlenek ta-
náraikkal, sőt szüleikkel szemben is. Természetesen vannak 
ritka kivételek is. Örülök annak, hogy sok értékes embert 
„neveltem”, nem csak tanítottam. Szerették szülőföldjüket, 
szerettek iskolába járni, mert ott jól érezték magukat. Sokat 
segítettek a szülők, akik partnerek voltak a tanulók neve-
lésében, és a helyi civil szervezetek, melyekkel igen szoros 
kapcsolataink voltak. Hiszen az iskola ezer szállal kötődött a 
településhez. Minden ünnepély, rendezvény, megemlékezés 
az egész településsel közösen történt. Itt kell megemlítenem 
Szűcsné Bojtor Irénkét és Walter Józsefet, akik mindig min-
denben segítettek. Köszönöm! Mára sajnos ez a helyzet meg-
változott, a település lakossága kicserélődött, s nincs meg az 
összetartozás ereje.

– Kik voltak a segítői, milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Az iskola volt minden időkben az a szervező és összetartó erő, 

ami a település szellemi mozgatórugója, éltető ereje volt. S ebben 
Vókó János, az iskola címzetes igazgatója, Pécs város érdemes pe-
dagógusa volt a gyújtópont, akitől én magam is sokat tanultam. 
A szülőfalum tisztelete, szeretete adja ma is az erőt, ami a 
munkámat élteti, hiszen itt vannak a gyökereim. Az életem 
a munkám, a munkám az életem. Amíg élek és erőm enge-
di, mindig várom a gyerekeket a három múzeumba, hogy 
továbbadjam, amit Vókó János kollégámmal alkottunk. Ne 
csak értsék, hanem érezzék a szülőföldhöz tartozás örök él-
ményét, mely elkísérheti őket egész életük során.

– Milyen díjai, kitüntetései vannak?

Kitüntetéseim:
1976 Oktatásügy Kiváló Dolgozója
1990 Pedagógus Szolgálati Érdemérem
2006 Arany Oklevél
2007 Pécs Város Közművelődési Díja
2016 Gyémánt Oklevél
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Fölszállott a páva… avagy: vannak még rendes emberek!
Május 24-én a reggeli órákban kiszökött a pávakaka-
som. Öt napig a hangja alapján tudtuk követni, fáról fára 
szállt. Mindezt étlen-szomjan. A szomszédaim és isme-
rőseim segítőkész együttműködése köszönetet érdemel! 
A Stank, Dallos, Hering család, és a gazdaboltosok, akik 
szóltak, hogy merre jár, feltették a Facebookra az óriás 
madarat, és mozgósítottak mindenkit, aki esetleg tud 
segíteni. Legnagyobb köszönet Horváth Andrásnak, aki 
felmászott egy magas fára a madárért.

Vannak még rendes emberek, akikkel együtt aggód-
tunk, és végül együtt örültünk! Ezúton is szeretném 
megköszönni, és példaként említeni mindenkinek.

Baranyai Géza

Május végén az önkormányzat ismét 
petúniákat helyezett ki a villanyosz-
lopokra településünkön. Már tavaly 
elhatároztam, hogy szóvá teszem 
ezeknek a virágoknak a gondozását, 
illetve nem gondozását. Talán még 
nem késő! Kérem a kedves lakoso-
kat, hogy ezeket is öntözzék, főleg 
százaz időben! Ha a falun végig-
megyünk, július elejére már látszik, 

hogy melyik háznál öntözik az utcai 
virágokat is, mert ahol nem, ott már 
a virágok kiszáradnak és gazcsomók 
kókadoznak a cserepekben. Tudom, 
nem minden házban laknak, sok ház 
vár új gazdára, de talán a szomszéd is 
vihetne egy-egy kancsó vizet szegény 
virágoknak. Ha nekem a szomszé-
dok szólnak, hogy nyaralni mennek, 
én is megteszem azt az 5o métert a 

következő oszlopig egy-egy kancsó 
vízzel, hogy éljenek a virágok, pedig 
a lábam nagyon fáj! Nem kell napon-
ta, elég lenne másnaponta is. Kérem 
a kedves hirdi lakosokat, szeressük a 
virágokat. A mondás is azt tartja: 

„Aki a virágot szereti, rossz ember 
nem lehet.”

Jó lenne, ha el lehetne mondani, hogy 
Hirden csak jó emberek laknak.

Békefi Ernőné

SZERESSÜK A VIRÁGOKAT!

Mi lesz(tt) veled, boltocska?
Egy kedves somogyi olvasónk juttatta el szerkesztőségünk-
höz az alábbi képet, amin a somogyi füstölővel szemben, 
az egykor működő és szebb napokat is megélt élelmiszer-, 
vegyesboltot mutatja jelen romos, talán életveszélyes álla-
potában. Mi itt sajnos egyebet nem tehetünk, mint köz-
readjuk, és felhívjuk a tulajdonos, illetékesek figyelmét a 
jelen áldatlan állapotra, remélve, hogy talán lesz megoldás, 
és nem kell megvárni, míg esetleg a baj bekövetkezik.

SHV Szerkesztőség nevében Berényi Zoltán

KözérdeKű telefonszámoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • rendőrség: 107; Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463

OrvOsi ügyelet: Rákóczi út 2. (bejárat a Szendrey J. u. 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. OszOli Dániel: 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, 06/30-621-2623,06/30-621-2624; vasas: 0-24-ig, 30/310-1594; HirD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása: Hétfő-szerda-csütörtök: 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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Van egy rossz tulajdonságom – van 
több is, de ez a legádázabb: két sör 
után bárkinek bármit megígérek. Így 
jártam a Berek-bulin is. Lényegesen 
több mint két sör után felvetettem a 
Joker zenekar tagjainak, hogy cikket 
írok róluk. Amikor reggel felébred-
tem, azt hittem, csak álmodtam az 
egészet, de feleségem megnyugtatott, 
nem álom volt. Az ígéret szép szó, 
lássuk hát az írást, bár erős a gya-
núm, hogy elég szubjektív lesz.

Valamikor a 80-as évek végén tel-
jesen megromlott a kapcsolatom a 
báli zenével, amit addig sem a fel-
hőtlenség jellemzett. Led Zeppelinen 
és Pink Floydon szocializálódtam, de 
akkor valami örökre eltörött. A szász-
vári tornacsarnokot vasárnap dél-
után karateedzésre csak úgy kaptam 
meg, ha az éppen megalakuló, helyi 
fiatalokból álló zenekarral megosz-
tom. Bárhogy is próbáltam érvelni, 
az igazgató bácsi hajthatatlan maradt. 

Az első közös ankéton mi bemele-
gítettünk, a zenekar pedig felpakolt. 
Szinte mindannyiukat jól ismertem, 
néhányan közülük megfordultak a 
kezem – jobban mondva az öklöm 
alatt. Idáig nem is volt semmi baj, 
a problémák csak ezután következ-
tek. A gitáros fiú még másfél órányi 
kemény küzdelem árán se tudta a 
„Csipkés kombiné” marha bonyolult 
akkordjait lefogni. Jó hangosan elin-
dult a nóta, a kérdéses résznél aztán 
leállt. A dobos beszámolt, újra in-
dult, újra leállt , s ez így ment másfél 
óra hosszig. 

A dolog nem csak engem viselt 
meg, tanítványaimat is teljesen meg-
bolondította. A karatékák úgy csé-
pelték egymást, hogy az edzés egyre 
inkább kocsmai verekedéssé fajult. 
Az igazgató bácsit másnap kész té-
nyek elé állítottam, most én voltam 
eltökélt: vagy kapok egy másik idő-
pontot, vagy feloszlatom az egész 
sportkört. Kaptunk másik időpontot. 
A traumából csak annyi maradt meg, 
ha egy lakodalomban a fent említett 
nótát játsszák, Rejtő Jenő szavaival 
élve – még mindig rángatózik kicsit 

a bal vállam. A zenekar aztán felnőtt 
a feladathoz, a környék legjobb báli 
bandájává nőtte ki magát, s mint 
Wery-Take futottak be. A kialakult 
feszült viszony is megenyhült, sőt, 
nehézsúlyú versenyzőimmel még a 
báli rendet is ügyeltük néhányszor. 
Bár, amikor a „Csipkés kombiné” 
jött…

Én a Jokerről szeretnék írni, s lám, 
a legnagyobb konkurenciájukat mél-
tatom, tegnap valóban több volt a sör 
a kelleténél.

Tehát a Joker. A kilencvenes évek 
elején-közepén járunk, Kárászon 
megnyílt a Vadásztanya étterem. 
Az egyik tulaj, Balázs Laci fia sül-
dő zenészként bontogatta szárnyait. 
Míg a nagyérdemű elfogyasztotta 
a zengővárkonyi tekercset – ez volt 
a vendéglő fő specialitása – addig 
Lackó a szintin nyomta. Aztán már 
nemcsak a vacsora alá játszott, ha-
nem külön is, kisebb-nagyobb kárá-
szi rendezvények alkalmából. S elér-
kezett az idő, amikor a Wery-Take 
legnagyobb rémületére, útjára indult 
a Joker. Noha a hetényi (egyesek sze-
rint vasasi) banda életkorban kicsit 
fiatalabb volt az ellenlábasnál, soká-
ig fej-fej mellett haladtak. Aztán jött 
egy nagy érvágás, a Wery-Take-ből 
kivált a szaxofonos, s a trombita nem 
tudta minden esetben pótolni a saxi 
szólókat. Aztán a Joker beújított, le-
igazolt egy gitáros fiút. Amikor jó pár 
éve először hallottam – mit ad Isten, 
pont egy Berek-bulin –, nem akartam 

hinni a fülemnek, tökéletesen játszot-
ta a Guns N’ Roses szólót. S azóta már 
egy hölggyel is erősödött a csapat. A 
Wery-Take menet közben kettévált, 
az utóbbi két évben a szilveszteri bu-
lin az egyik ág, a B-Versió húzta a fü-
lembe, hiába, a nosztalgia…

Feleségemmel nagy dilemmában 
voltunk. Június 16., a bőség zavara. 
Kárászon Gombafesztivál, Vasason 
meg a Berek-buli. Aztán a plakát 
meggyőzött: hideg sört és Jokert 
ígért a Berek!

Mire a banda felpakolt, alig né-
hányan lézengtek a rendezvényen, 
pedig ahogyan azokat a Neoton-
nótákat játszották, még a Végvári 
Ádi is megirigyelhette volna. Odáig 
fajult a dolog, hogy a végére ketten 
maradtunk a Berényi Zolival egy 
asztalnyi üres üveg társaságában. A 
sör is egyre melegebb lett, bár ez lát-
hatólag nem nagyon szegte kedvem. 
Az eső aztán rövidre zárta a dolgot. 
Mire feleszméltem, már a két szék 
között ültem. 

Míg írom ezeket a sorokat, hat 
a fejfájáscsillapító, a hideg tonic is 
gyengéden simogatja háborgó gyom-
rom, s a cikk végére sem ártana va-
lami frappáns befejezés. No, akkor 
bunyós kifejezéssel élve: Joker vs 
Wery-Take. Ki a jobb?

A számítógép hangfalából a Biki-
ni „Közeli helyeken” című dala szól. 
Nem véletlenül, mindkét bandától ez 
volt a kedvencem. 

Kedves Joker, kedves Wery-Take! 
Mit szólnátok egy döntetlenhez?

– CsL –

JOKER vs WERY-TAKE
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti 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
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Július 8. Vasárnap 11.00
– Július 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Vasárnap (07. 01.) – 11.30 Igeliturgia 8.30 Mise

Vasárnap (07. 08.) 11.30 Mise – 8.30 Igeliturgia

Vasárnap (07. 15.) – 11.30 Mise 8.30 Igeliturgia

Vasárnap (06. 22.) 11.30 Igeliturgia – 8.30 Igeliturgia

Vasárnap (07. 29.) 10:00 Gyárváros – mise

Júliusi miserend

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget a 6-os út melletti kereszt felújítására. A Dél Takaréknál  

vezetett számlán jelenleg 130.000 Ft van. Várjuk továbbra is megtisztelő adományukat.

A számlaszám: 50300037-10604519 

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

a templomi hirdetőtáblákat!

köszönet a hirdi 
polgárőröknek!

Az Esztergár Lajos Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ Me-
szesi Szakmai Egysége ezúton sze-
retne köszönetet mondani a Baranya 
Megyei Polgárőr Egyesületek Szövet-
sége Pécs-hirdi Csoportjának, külö-
nösképpen Takács Lászlónak a téli 
extrém hideg időjárás során országo-
san elrendelt „vörös kód riadó” alatt, 
Hirden nyújtott felbecsülhetetlen, 
életmentő közreműködéséért. Segít-
ségének köszönhetően egy kihűlés 
szélén álló, rendkívül rossz körülmé-
nyek között élő, súlyos beteg asszony 
sorsa olyan megnyugtató fordulatot 
vett, amely a polgárőrség közremű-
ködése nélkül valószínűleg nem tör-
ténhetett volna meg.

Munkájukhoz ezúton is sok sikert 
kívánunk!

Tisztelettel: Spiczmüller Péter 
szakmai vezető

Személyi változások
az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Udvardy 
György megyés püspök úr 2018. augusztus 1-jével az alábbi személyi 
és területi változtatásokat rendelte el.

Kövesi Ferenc esperes, pécs-gyárvárosi plébános urat, esperesi kine-
vezését érintetlenül hagyva, minden eddigi szolgálatából felmentette, s a 
későbbiekben létrehozandó új kertvárosi plébánia szervezőlelkészének 
nevezte ki.

Vida Zsolt pécs-gyárvárosi kisegítő lelkész urat felmentette kisegítő 
lelkészi megbízatása alól, s Szászvárra küldte plébániai kormányzónak.

Nagy Norbert ifjúsági referens, templomigazgató urat, egyetemi lel-
készi megbízatását érintetlenül hagyva, minden eddigi szolgálata alól 
felmentette, s kinevezte pécs-gyárvárosi plébánosnak, egyúttal megbíz-
ta a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskolában a püspöki biztosi feladat ellá-
tásával.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Kedves Testvérek!
Kövesi Ferenc esperes-plénános úr és Vida Zsolt lelkész úr 2018. júli-
us 29-én, vasárnap délelőtt a gyárvárosi templomban 10 órakor kez-
dődő szentmise keretében köszönnek el a hívektől. Ezen a hétvégén a 
filiákban nem lesz szentmise és igeliturgia!

Tömör Balázs

h i t é l e t
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Sporthírek

A Somogyi Bányász SE asztalitenisz-csapat hírei
A Somogyi Bányász SE az utolsó rájátszási mérkőzésen a Tüke  
IV. csapata ellen játszott, melyben az idegen, és az itthoni pá-
lyán is döntetlen mérkőzést játszott. Ebben az esetben a szettek 
aránya döntött, hogy ki győz. Mivel a Tüke csapata több szettet 
nyert ezért ők győztek. Ezúton gratulálunk a TÜKE csapatának 
az első osztályba való feljutásért. Itt jegyezném meg, hogy a két 
győztes csapat, a Harkány SE és a Holding SE akik a döntőt ját-
szották, nem szerepelnek a továbbiakban a Városi bajnokság-
ban. A Harkány azért, mert ezután csak pécsiek szerepelhetnek, 
a Holding csapata pedig feloszlott, ez miatt történt, hogy a har-
madik helyezett, vagyis a TÜKE IV. csapata lett az első, vagyis ő 
került fel a Városi I. osztályba és csapatunk így a negyedik he-
lyezés helyett ezüstérmes lett, ami azért első nekifutásra nem is 
rossz eredmény. Előreláthatólag az őszi városi bajnokságban két 
csapattal indulunk a Városi II. osztályban.                          Bocz József

Hét év után újra a csúcson
Már bevett szokás, hogy szerkesztőségünk csapatot indít 
a budapesti félmaraton váltó bajnokságon, így volt idén 
is. Nem is titkoltan a férficsapattól érmet vártunk, és nem 
kellett csalódnunk. Az új, (nem igazán jó) helyszín, és a 
rettenetes kánikula ellenére a fiúk hozták formájukat, és 
megnyerték a média kategóriát. Gratulálunk Feitscher Dá-
vidnak, Papp Ferencnek és Schneider Pálnak az 1.33,38-

as eredményhez. 2011-ben győzött először az SHV News 
csapat, akkor Mecseki Zoltán, Feitscher Dávid, Schneider 

Pál voltak a csapat tagjai. A női csapat először úgy tűnt, ki 
sem tud állni, mert sérülés, betegség miatt a három főből 
kettő visszamondta a futást. Papp Feri csapatkapitány az 
utolsó pillanatig intézkedett, így végül Schneider Erika, 
Csehák Fanni és Taar Ilona összeállításban elindultunk, és 

bár gyenge idővel tettük meg a 21 km-t, a média kategóri-
ában mi ezüstérmesek lettünk. Beigazolódott a közmon-
dás, hogy aki mer, az nyer! Vasast képviselte még Malinás 
László, ő egyedül futotta végig a félmaratoni távot 2.06 
alatt. Neki sem ment könnyen, elmesélte, hogy 5,5 liter 
vizet ivott meg a verseny alatt!Ez a nap a kitartásról szólt. 
Mindenkinek gratulálunk a helytálláshoz!

Taar Ilona

Judo
Rácz Bálint Győrben, az U15-ös világkupán I. helyezett 
lett. Gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk!

Életmód rovat
Mennyi folyadékra van szükségünk?
A felnőtt szervezetnek napi 2-3 liter folyadékra van 
szüksége, de melegben ennél jóval többet igyunk. A leg-
jobb szomjoltók a csapvíz és a szénsavmentes ásványvi-
zek. A teák is ajánlhatók, főleg gyógyfüves, gyümölcsös 
teák. A legjobb, ha szoba-hőmérsékletű italt fogyasz-
tunk, mert a jéghideg és a forró italok is megterhelhetik 
a szervezetet. 

Az idős emberek különösen hajlamosak a kiszára-
dásra, és ha valaki nem iszik eleget, könnyen felborul-
hat a folyadékháztartása. Ilyenkor besűrűsödik a vére, 
s a már amúgy is szűk, meszes erekben könnyen kiala-
kulhat a trombózis. 

Kerüljük a tűző napot 11 és 16 óra között! 
Délelőtt tizenegy és délután négy óra között minden-
ki kerülje a tűző napot, ilyenkor a szabadban fürdőzni 
sem ajánlott. Jóleshet viszont egy-egy hűsítő zuhany, a 
kisgyermekek számára pedig szórakozásnak sem utol-
só egy pancsoló késő délután. Kerüljük a déli időszak-
ban a tömegközlekedést, sorban állást, erőteljes fizikai 
erőkifejtést (cipekedés, bevásárlás) a tűző napon. 

Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/11654/
vedekezes-a-hoseg-ellen
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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.: NMHH 02-02-0001254/2017

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
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• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
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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! Napraforgóméz: 
1200 Ft/kg, gesztenyés hársméz: 1500 

Ft/kg, hársméz: 1500 Ft/kg, repce- 
méz:1500 Ft/kg, virágméz: 1400 Ft/kg, 
akácméz: 2000 Ft/kg. A készlet erejéig 
kapható még lépesméz és propolisz.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

Vasason, a Somoska-dűlőben
900 m2 építési telek eladó.

Összközműves, szép kilátással.
Érdeklődni: 06-20-886-8089

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

TERI-TURI
Vasas, Nevelő u.

Nyitva: hétfő–péntek: 9–17 óráig
szombat: 9–12 óráig

Olcsó angol bálás ruha – 
nagy választék!
400-1500 Ft-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Gyűjtés a vasasi füstölő felújítására
Május 14-én tartottuk a vasasi füstölő megmentésére szerveződött lelkes 
aktivisták első megbeszélését. Szeretnénk ha az épület ipari műemlékké 
lenne nyílvánítva. Ez ügyben megtesszük az első lépéseket. A felújítás 
után kiállításokat, pl. bányászkiállítást, retro kiállítást szeretnénk tartani, 
egy kis klubhelyiséget kialakítani. Az épület egy részét megőrizni lehető-
ség szerint eredeti állapotában, hogy bemutatható legyen, hogyan történt 
régen a füstölés. A felújítás megkezdésének legnagyobb akadálya sajnos 
természetesen az anyagi forrás hiánya. Ezért nyitottunk egy bankszámlát, 
amelyre ezentúl bárki, aki úgy érzi, anyagilag segíteni szeretné a felújí-
tást, tetszőleges összeget utalhat. 

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-81493979 Erste Bank

Előre is köszönjük a felajánlásokat. 
A megmentésért folytatott küzdelemről és az eredményekről szeretnénk 
rendszeresen beszámolni az újságban. Reméljük hónapról hónapra tu-
dunk valamilyen új, pozitív eseményt bejelenteni. 

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik bármilyen módon segiteni sze-
retnék a füstölő megmentését. 

Tóth Ádám
30/865-8925
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   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.

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-péntek
05–21 óráig,

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 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!


