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F O G A D Ó Ó R A

Huba Csaba
önkormányzati képviselő

2019. március 13-án
(szerdán)

FOGADÓÓRÁRA
VárJA Az érDeKlŐDŐKet

Hirden: 1600  órától 1700  óráig 
a Harangláb utcai faluházban, és

Somogyban:
1715  órától 1815  óráig

a Településrészi Testület
irodájában 

(Búzakalász u. 3.).

Egy nyertes pályázat története 
Nemrég hallottam a hírt, hogy a pécsi gyermekklinika kapott egy egymillió forintos műszertámogatást, melyben egy 
pécs-somogyi családnak is nagy szerepe volt. Kovácsné Csíki Annamáriát kérdezem a részletekről.

– Kérlek, mondd el, hogy indult a pályázat, honnan 
tudtatok erről, és ennek milyen feltételei voltak?

– Nyáron a fi unk, Máté osztályfőnöke által tudomá-
sunkra jutott egy pályázati lehetőség, melyet a K&H Bank 
hirdetett meg az idén 15 éves Gyógyvarázs program év-
fordulója alkalmából. Az érvényes pályázat érdekében 
egy 150 szóból álló levelet kellett beküldeni a pályázat-
ban részt vevő fórumok egyikén, Gyermekem varázslatos 
gyógyulásának története címmel. A nyertes pályázatokat 
egy óriásmacival és a pályázatban megjelölt kórháznak 
egymillió forintos műszertámogatással jutalmazták.

– A pályázaton való részvételetek tekinthető egyfajta 
hálának, köszönetnek?

– Felcsillant a remény, hogy talán tudnánk segíteni mi 
is a történetünk által annak az intézménynek, ahol min-
dent megtettek Mátéért, és fáradhatatlanul dolgoznak a 
gyerekek gyógyulásának sikeréért.

– De hogy is történt ez pontosan?
– A Fanny Magazinhoz küldtük el levelünket, és a 

továbbiakat a Jóistenre bíztuk. Augusztus 31-én jött 
az e-mail, hogy a hat nyertes pályázat egyike a miénk, 
amit kitörő örömmel fogadtunk, és boldogsággal töltött 
el, hogy eszköz lehettünk Isten kezében. Megható pilla-
natokat élhettünk át az ünnepélyes átadó során a Heim 

Pál Gyermekkórházban, ahol a pécsi gyermekklinika 
képviseletében érkező orvosok átvették a nyereményt, 
amiből egy genetikai betegség kiszűrésére alkalmas 
verejtékanalizátort vásárolhattak. Az ő örömüket látva 
még nagyobb hálát érezhettünk a szívünkben, hogy egy 
kicsit hozzájárulhattunk egy korszerű műszer megvéte-
léhez, mely segítséget nyújthat a betegséggel küzdő gye-
rekeknek az egészséges napok visszahozatalához.

Köszönöm, hogy elvállaltad a riportot, és gratulálok 
nektek a megnyert pályázathoz, és a továbbiakban erőt, 
egészséget, kitartást és hitet kívánok nektek.

Bocz József

Éljen március 15., az 1848-as magyar forradalom
és szabadságharc kitörésének évfordulója!

Emlékezzünk az iskolában tanultaknál kicsit árnyaltabban, ne csak 
Petőfire és Kossuthra, hanem a szabadságharc másik nagy hősére, 
Görgei Artúrra is. A róla szóló írást a 6. oldalon olvashatják.

Ebben a hónapban az idősek otthonában madáretetőt készítettünk.
Nagy volt az érdeklődés, szívesen lát-
tak munkához a hölgyek. Újrahasz-
nosítást végeztünk (kis vödrökből, 
flakonokból,  palackokból) alkottunk 
házikókat. Bekevertük a magokat, 
rizst, főtt tésztát, zöldségeket, majd 
betöltöttük a különböző formájú ete-
tőkbe. Kiakasztottuk őket, sőt min-
denki tudott haza is vinni, és azóta is 
figyelik kis kedvenceiket.
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Kultúrházak éjjel-nappal
Február 15-én volt az országos „Kultúrházak éjjel-
nappal” rendezvény, amin a KoBeKo kultúrház is már 
hagyományosan részt vett. Szerencsére most a vasasi 
bányászotthonban tartottuk, mert olyan nagy volt az 
érdeklődés, hogy a KoBeKóban el sem fértünk volna. 
A terem két oldalán állították fel a rendezők a „Régen 
és most” fotókiállítás paravánjait, egyik oldalon a va-
sasi képek, a másikon a hirdi és somogyi fotók voltak 
láthatók. Nagyon érdekes volt összehasonlítani, meny-
nyit változtak falvaink az elmúlt évtizedekben. A te-
rem hátuljában most is ott voltak a helyi gazdálkodók, 
lehetett mézet, sajtot, kürtőskalácsot venni. Berényi 
Zoltán, a Vasasért Egyesület elnöke nyitotta meg a ki-
állítást, és egyúttal az aznapi rendezvényt. A bevezető 
után következett a Vasasi Asszonykórus műsora, majd 

a Csupaszív Vándorkupa és az „Év önkéntese” díjak 
átadása. A vándorkupát idén a Vasasi Szent Borbá-
la Egyesület kapta. Az „Év önkéntese” címre minden 
civil szervezet, klub, egyesület jelölhetett két embert, 
a díjazottak névsorát alább olvashatják. Ezután szín-
vonalas műsor következett, a helybeli tánckar, iro-
dalmi színpad, citerazenekar, jazz énekegyüttes és a 
mazsorettek mutatták be legújabb számaikat. Nagyon 
jó hangulatot teremtett egy pécsi senior tánccsoport, 
akik bemutatták, mit is jelent a senior örömtánc – leg-
inkább könnyed, ritmikus átmozgatás –, és a végén a 
közönséget is megtáncoltatták. Ez megteremtette az 
alapot a műsor utáni táncháznak is. Szép este volt, jó 
volt látni, milyen pezsgő kulturális élet folyik Vasason, 
Hirden, Somogyban.

A díjazottak: 
Vasasi Szent Borbála Egyesület: Kakas Ferenc vájár, Kovács István vájár, Schiffler Károly biztonságtechnikus; Vasa-
si Asszonyklub: Hering Irénke; Vasasért Egyesület: Varga Kálmán, Taar Ilona; Darts klub: Bozsok Attila, Horváth 
Gábor; Baba-mama klub: Soltészné K. Orsolya, Görgye Zsáklin; Bányászzenekar: Deák Bálint; Hirdi polgárőrök: 
Deák Tibor, Bors István; Vasasi Népdalkar: Király Imréné, Lelkes Dénesné; Napsugaras Ősz Asszonyklub Hird: Békefi 
Ernőné, Köteles Istvánné, Dallos Lászlóné; Somogyi Betyárok: nincs; Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egye-
sület: Bácsi Annamária, Lelkesné Németh Katalin; Csillag Mazsorett Egyesület:  Veres Brigitta, Veresné Kósa Tímea, 
Schallenberger Krisztián; Somogyi Polgárőr: Seres Imre, Demerácz Dezső, Hrudinszki László; Jiu Jitsu: Tamási Pi-
roska, Stenkovics Réka; Vasasi Polgárőr: Bánovics Béláné, Tiszberger Tamásné Ancsy; Tegyünk Egymásért: Varga 
Adrienn; Igricze Citera Egyesület: Dobos Éva, Szőts Rózsa

Régen és ma 
A Régen és Ma fotókiállítás a Vasasért Egyesület által 
megnyert 1.3.5.16. Társadalmi szerepvállalás erősítése a 
közösségek fejlesztésével című pályázat keretében való-
sult meg, melynek ünnepélyes megnyitója február 15-én 
volt a Vasasi Óvoda nagytermében. Három településün-
ket, Somogyot, Vasast és Hirdet mutatja be korabeli fotó-
kon, és mellette összehasonlításul a mai állapot látható. 

A cím alapján azt gondolhatnánk, hogy csak egy ösz-
szehasonlítás a régi és a mostani fotó között. De aki a 
fotókat végignézte, rájöhetett, hogy sokkal több ennél. 
A régi lakosoknak múltidézés, tisztelgés a régi idők em-
berei előtt. Számvetés, mi is történt az elmúlt évtizedek-
ben. A fiataloknak, beköltözőknek egy remek lehetőség, 
hogy megismerjék lakóhelyük múltját, felfedezzék a régi 
helyeket. Örömmel láttuk, hogy egy-egy fotó mennyi ér-
zelmet, indulatot váltott ki a látogatókból. Nosztalgiával 
fedezték fel a már elfeledett helyeket, idéztek fel a szép, 
régi emlékeket. 

Köszönjük a helyi lakosoknak az eddig felajánlott fo-
tókat. Munkánk itt nem ért véget, továbbra is gyűjtjük 
a régi fényképeket, azokat digitalizáljuk, rendszerezzük. 
Ha elég anyag gyűlik össze, szeretnénk egy későbbi idő-
pontban ismét közreadni gyűjtésünk eredményét, hogy 

még teljesebb, átfogóbb képet adhassunk lakóhelyünk 
múltjáról.  

A kiállítás jelenleg a Kossuth Művelődési Ház nagy-
termében látható a ház nyitva tartási idejében, Somogy, 
Búzakalász u. 47.

Tóthné Dobos Éva,
Somogyi Klaudia
info@kobeko.hu
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Egymás mellett élünk
Fogadóóráimon, telefonon gyakorta kapok olyan be-
jelentéseket, panaszokat, amelyek alapján állíthatom, 
hogy nem tudunk egymás mellett kulturáltan, békes-
ségben élni. A panaszosok tömegesen sorolják fel vélt 
vagy valós sérelmeiket a környezetükben, szomszéd-
jukban élőkkel szemben. Ezek a panaszok általában a 
szemét elhelyezésére, az állatok tartására, a zajkeltő gé-
pekre és szórakoztató elektronikus berendezések han-
gos üzemeltetésére, a hulladék égetésére, a csapadék- és 
szennyvizek elvezetésére vonatkoznak.

Nem figyelünk arra, hogy a környezetünkben élőket 
lehetőség szerint ne zavarjuk meg életvitelükben.

Egy korábbi írásomban a háztartásban használatos zaj-
keltő gépek (fűkasza, láncfűrész stb.) használatának 
korlátozásával kapcsolatos új rendelet előírásait ismer-
tettem. Talán nem lenne haszontalan, ha a kerti tűz-
gyújtással és az állattartás szabályaival is foglalkoznánk 
a teljesség igénye nélkül.

A szabadban történő égetés a levegőt szennyezi. Kert-
jeinkben jelentős mennyiségű zöldhulladék, falevél, 
fűnyesedék keletkezik. Talán a leghasznosabb, ha ezt 
komposztálóban gyűjtjük össze, hiszen ebből két év 
múltán kiváló minőségű komposzt keletkezik. Nem 
komposztálható a diófa levele és az örökzöldek. A 
komposzttal a talaj termőképességét újra vissza tud-
juk pótolni. Aki erre nem veszi a fáradságot, lehető-
sége van a zöld hulladékot elszállíttatni a Biokommal. 
Gyűjtőzsákokban, illetve méteres kötegekben kihelye-
zett zöld hulladékot minden második héten gyűjtik. 
(A szállítási menetrend megtalálható a www.biokom.
hu honlapon.) A kert őszi és tavaszi takarítása során 
keletkező hulladék elégelése az önkormányzati ren-
delet (22/2003. 04. 23. sz. rendelet 11-18. §) előírásait 
betartva lehetséges. Eszerint a kerti hulladék nyílt téri 
égetését csak április és november hónapokban szabad 
elvégezni 10–17 óra között. A kerti hulladékot csak 
olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet el-
égetni, ahol az égetés kárt nem okoz. A kerti hulladék 
égetése az emberi egészséget és a környezetet nem ká-
rosíthatja. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmaz-
hat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
veszélyes hulladékok stb.).

Jó tanácsként talán elfogadják tőlem, hogy minden-
képpen csak száraz anyagot érdemes begyújtani, és le-
hetőleg olyan időjárást válasszunk, mikor gyenge szellő 
is fújdogál. Ha ezt betartjuk, a tűz szinte füstmentesen 
ég, ezáltal nem zavarjuk túlságosan a környezetünket. 
Lehetőleg figyeljünk oda, nincs-e a szálló füst útjában 
nyitott ablak vagy például kiteregetett, száradó ruha. 

Szomszédok között ez konfliktus kialakulásának forrá-
sa lehet.

Itt jegyezném meg, hogy ez a rendelet szabályozza a 
parlagfű irtását is:

„Az ingatlantulajdonosok a parlagfű elterjedését köte-
lesek megakadályozni, irtásáról – virágzás előtt – az idő-
járástól függően szükséges gyakorisággal gondoskodni.”

 
A rendelet értelmében szabálysértést követ el és 30.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy 3000 Ft-tól 20.000 Ft-
ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a rendelet 
fentiekben ismertetett rendelkezéseit megszegi.

A ház körül tartott haszonállatok, illetve kedvtelésből 
tartott állatok is okozhatnak nézetkülönbségeket a la-
kókörnyezet lakói között, ezt a 14/2009. (V. 15.) rende-
let szabályozza.

A rendelet értelmében családi házban három eb, illet-
ve három macska tartható, és ezek szaporulata 3 hóna-
pos korig. Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, 
hogy az mások testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi 
kárt ne okozzon. Az ebeket – szükség esetén bekerített 
és lezárt helyen, vagy megkötve – a nap minden sza-
kában akként kell tartani, hogy elkóborolni, közterü-
letre vagy más személy ingatlanára felügyelet nélkül 
kijutni ne tudjanak. A felügyelet nélküli, közterületen 
szabadon engedett ebeket a gyepmester befogja és a 
pécs-somogyi állatotthonba szállítja. Ezeket az ebeket 
a tulajdonos 15 napon belül a szállítási és tartási költ-
ség megfizetése ellenében kiválthatja, de ez nem érinti 
a tulajdonos szabálysértési felelősségét. A gyepmesteri 
tevékenység díjai: szállítás (begyűjtés): bruttó 4000 Ft/
alkalom, tartási költség: bruttó 1500 Ft/nap.

A haszonállatok tartásával kapcsolatban, azok sokféle-
sége miatt (nyúl, sertés, juh, marha, ló, baromfi, galamb, 
méhek stb.) nehéz lenne teljes körű tájékoztatást adni. 
Aki ilyen állatokat tart, a fenti rendeletben megtalálja 
az adott állatfaj tartási előírásait. (www.pecs.hu)

Fontosnak tartom, hogy a zajkeltő gépek használatánál, 
a kerti zöldhulladékok égetésénél, az állatok tartásánál 
és egyéb konfliktust okozó tevékenységeknél próbál-
junk tekintettel lenni a szomszédos lakókra. Lehetőség 
szerint ne szegjük meg az írott és íratlan szabályokat, 
mert a jószomszédi viszony fenntartása mindannyiunk 
érdeke kell hogy legyen.

Huba Csaba
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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. 
• Baba-mama klub: Minden héten pénteken 10:00 órakor a 

Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Csémi Hajnalka
• Tea-Ház: A gyerekekkel ellátogattunk a Pécs-somogy i Helytör-

téneti Múzeumba. Sok érdekes, régi használati tárgyat láttunk. 
Konyhában használatos tárgyakat, bútorokat, edényeket. A 
földeken, kertben használt eszközöket, és berendezett szobát, 
népviseleti ruhákat is megcsodálhattunk. Ebben a hónapban 
busómaszkokat készítettünk, festettünk, díszítettünk bábokat 
is, ami papírzacskóból készült, amivel utána bábozni is lehetett. 

Mindenki jól érezte magát, hasznos és érdekes volt a kirándulás 
és a kézműveskedés is. Klubvezető: Somogyi Klaudia

• Berze Darts Klub: Amatőr darts, főként szórakozás céljából, 
a sportágat kedvelő játékosok számára. Minden csatlakozót 
szívesen látunk! 
Minden szerdán edzőnkkel várunk mindenkit 16:30-tól a 
Kossuth Művelődési Házban. Klubvezető: Hering Gyula

• Kattanj rá, nagyi! A találkozások folyamán főként gyakor-
lati tanácsadás folyik, odafigyelve a személyes problémákra, 
kérdésekre. A foglalkozások továbbra is csütörtökönként 
17:30-19:00 óráig folynak, melyekre szívesen várunk minden 
további érdeklődőt a Kossuth Művelődési Házban. Foglalko-
zásvezető: Tóbi Antal

• Történelemklub: Gróf Apponyi Albert élete volt a téma, amit 
az érdeklődő közönség nagy figyelemmel hallgatott végig. 
Előadó: Czeininger Tamás történelemtanár

• Életmódváltó klub: Folyamatosan bővül életmódváltó klu-
bunk. Továbbra is téma a helyes táplálkozás, a tudatos vásár-
lás és a rendszeres sport bevezetése az életünkbe.
Továbbra is 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

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődő-
ket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth 
Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), telefonon a 72/337-
838, illetve a +36-30-183-5730 telefonszámokon 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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
márciusi programjai

Darts: Minden szerdán 16:30 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden pénteken 10:00 (Kossuth)
Ringató: március 7., 9:30 (Kossuth)
Egészségvédelem – „Fitt anya”: Minden héten hétfő és pén-
tek 16:30 (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17:30 (Kossuth)
Történelemklub: Az időpont és a téma egyeztetés alatt.  (Kossuth)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: Egyéni jelentkezés alap-
ján az alábbi elérhetőségeken.

Részletek az alábbi elérhetőségeken: 72/337-838,
www.kobeko.hu, Facebook/kobeko

Szeretnéd beiktatni életedbe a rendszeres testmozgást, de anyai 
teendőid nem adnak rá lehetőséget?
A gyerek innentől már nem lehet kifogás! Fogd kézen és tornáz-
zunk együtt! Légy Fitt Anya!
Hétfőn és pénteken 16.30–17.30-ig lehetőségetek van arra, hogy 
csemetéitekkel együtt tornázhassatok, vagy amíg ők játszanak, 
addig te tornázol, a KoBeKo Művelődési Központban, Pécs, Bú-
zakalász utca 47. Minden aktuális in-
formáció a Baba-Mama KoBeKo 
Facebook-csoportban. 
Várunk minden anyu-
kát, aki szeretne kicsit 
kilépni a minden-
napi rutinból!
Klubvezető: 
Csémi Hajnalka

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 

zakalász utca 47. Minden aktuális in-
formáció a Baba-Mama KoBeKo 
Facebook-csoportban. 
Várunk minden anyu-
kát, aki szeretne kicsit 
kilépni a minden-
napi rutinból!
Klubvezető: 
Csémi Hajnalka
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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.

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:

Átmenetileg
zárva tart. 

Megértésüket köszönjük.

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 című felhívás beszámolója és ajánlója

Historika: Időpont később a Facebookon. (Helyszín: Kos-
suth Művelődési Ház, Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)
Történelmi témájú előadás-sorozat, helytörténeti, nem-
zetiségi és kulturális hagyatékok megismerésével. Gya-
korlati kompetenciáink, közösségeinkhez, kultúránkhoz 
fűződő tudásunk a változó világban folyamatos bővítés-
re, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás időbeli 
és térbeli kitágulása elmossa a határvonalakat a szabad-
idős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek, 
képességek és az iskolai tanulás közben elsajátított tudás 
között.
Kismama mentálhigiéné: Időpont később a Facebookon
Az alapozó modulok ismereteinek integrálása a men-
tálhigiénés szemléletmód kialakítása. Cél a különböző 
konfl iktusmegoldási módszerek megismertetése, vala-
mint használata. A képzésben részt vevő képessé tétele 
az ember és az emberi kapcsolatok, az ember és a kör-
nyezete komplexitásának megértésére, belső és külső fo-

lyamatainak értelmezésére, befolyásolására, saját harmó-
niájának megőrzésére, valamint helyreállítására.
Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: március 15.  
Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli já-
tékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos já-
tékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és 
egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a 
picik testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, 
testrészek és oldalúság (jobb, bal oldal) tudatosítása.

A Berze Nagy János Művelődési Ház felújítása miatt a 
programok a Kossuth Művelődési Házban kerülnek meg-
rendezésre.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, ér-
deklődőket a szokásos elérhetőségeinken; személye-
sen a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, illetve a 06-30/183-5730-as 
számon.

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

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért c. pályázat, „Mi vagyunk a Grund” című EFOP 3.3.2-16-
2016-00359 számú projektjének kedvezményezettje. 
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6. Adószám: 18305434-1-02; 
Vezető: Berényi Zoltán

„Mi vagyunk a grund”
A Vasasért Egyesület az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intéz-
mények a köznevelés eredményességéért c. pályázat, „Mi 
vagyunk a Grund” című EFOP 3.3.2-16-2016-00359 szá-
mú projektjének keretén belül november hónapban több 
helyi iskolával, óvodával számos programot sikeresen va-
lósíthatott meg.

egy kis ízelítő: A vasasi iskolában működő, Ló Szerafi n 
elnevezésű klub keretén belül, a farsangi időszakban ál-
arcokat készítettünk különböző technikákkal. Jobbnál 
jobb maszkok születtek, a gyerekek kreativitása ismét 
teret kapott. Egymás álarcát is felpróbálva játszottak a 
rendelkezésre álló hátralévő időben.
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Görgei Artúr

Kétszáz éve, 1818. január 30-án született Görgei (Görgey) 
Artúr honvédtábornok, hadügyminiszter, az 1848–49-es sza-
badságharc fővezére, a magyar hadtörténelem kiemelkedő 
alakja. Síremléke a Kerepesi temetőben található, a szabad-
ságharcról írt emlékiratait 1911-ben, majd 1988-ban újra 
kiadták. Görgői és toporci Görgey Artúr a Szepes vármegyei 
Toporcon (ma Toporec, Szlovákia) született, apja nemesi, anyja 
polgári családból származott. Tanárnak készült, de apja utasítá-
sára katonának tanult. A tullni katonai utászakadémia elvégzése 
után az osztrák császári-királyi hadseregben szolgált, 1842-ben a 
Nádor-huszároknál főhadnagyi rangot kapott. Apja halála után, 
1845-től Prágában vegyészetet tanult, pályája ígéretesen indult, 
többek között felfedezte a laurinsavat, amelynek a kókuszdió 
olajában való jelenlétét elsőként ő mutatta ki. Tudományos 
eredményei híre nem érte el Pestet, ezért sikertelenül pályázott 
a műegyetem kémiai tanszékére. Közben kitört a forradalom, és 
ő katonaként felajánlotta szolgálatait az első felelős magyar kor-
mánynak. Nevének írásmódjában a nemesi származásra utaló 
y-t i-re változtatta, és aztán élete végéig így használta. 1848 júni-
usában századosi rangban belépett a szerveződő honvédseregbe, 
részt vett az önkéntes mozgó nemzetőrség megszervezésében, 
döntő szerepe volt abban, hogy Jellačić tartalék hadosztálya Ozo-
ránál letette a fegyvert. Országos figyelmet keltett, amikor szep-
temberben kivégeztette a hazaáruláson ért Zichy Ödön grófot.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány (kormány) elnöke, 
Kossuth Lajos ezredessé, majd tábornokká léptette elő, október-
ben a vesztes schwechati csatában a centrum parancsnoka volt. 
Novembertől a fel-dunai hadsereg parancsnokaként a császári 
erők feltartóztatását kapta feladatul. Amikor Windisch-Grätz 
herceg csapatai decemberben benyomultak Magyarországra, 
Görgei a túlerőben lévő ellenség elől visszavonult, feladva a véd-
hetetlen Pest-Budát, ahonnan a kormány Debrecenbe távozott.

Vác felé hátrálva adta ki 1849. január 5-én proklamációját, 
amelyben leszögezte: hadtestével kitart a királyi esküvel szente-
sített alkotmány mellett, valamint azt is, hogy a Kossuth vezette 
Országos Honvédelmi Bizottmány helyett csak a felelős magyar 
kormány hadügyminiszterének kíván engedelmeskedni, de a 
kormányhoz lojális maradt. Ezután észak felé indult, hogy az 
osztrák főerőket elvonva időt nyerjen a Tiszántúlon szerveződő 
magyar honvédseregnek, és a Szepességből a Branyiszkói-hágón 
áttörve csatlakozott a többi magyar sereghez. Hadvezérként az 

észszerű kockázatra törekedett, gyorsan és kiválóan manővere-
zett, hatékonyan használta a tüzérséget, a harcmezőn higgadtsá-
gával és bátorságával tűnt ki.

A lengyel Henryk Dembinski 1849 februári kápolnai vere-
sége után a tiszafüredi haditanácsban a tisztikart maga mögött 
tudva elérte annak felmentését. Kossuth előbb Vetter Antalt, 
majd amikor az március végén betegsége miatt lemondott, 
Görgeit nevezte ki fővezérnek. A tavaszi hadjáratban a honvéd-
sereg részenként verte szét az ellenséget, áprilisban győzelem-
ről győzelemre haladva felszabadította a Duna–Tisza közét és a 
Felvidéket, a komáromi csata után az Észak-Dunántúlt. Görgei 
seregeivel Bécs helyett Budát vette ostrom alá, és május 21-én 
sikerült is visszafoglalnia, ezt a döntését sokan vitatták, de Kos-
suth – akivel ellentéteik egyre nyíltabb viszálykodássá fajultak 
– egyetértett vele.

Bár Görgei ellenezte az 1849. április 14-i Függetlenségi nyi-
latkozatot, elfogadta a Szemere-kormány hadügyminiszteri 
kinevezését. Az orosz intervenció – amelyet véleménye szerint 
Kossuth provokált ki a függetlenség és trónfosztás kimondásá-
val – megpecsételte a szabadságharc sorsát. Görgei a július 2-i 
komáromi csatában visszaverte Haynau táborszernagy kétsze-
res túlerőben lévő seregeit, de ő maga súlyosan megsérült, két 
napig élet-halál közt lebegett.

Felépülése után lemondott a hadügyminiszterségről, majd 
végrehajtotta hadvezéri pályafutásának legbravúrosabb hadmű-
veletét: Vácnál észak felé vonult, hogy megkerülje a többszörös 
túlerőben lévő osztrák–orosz haderőt, és egy hónapon át saját 
erői négyszeresét, a teljes intervenciós erők egyharmadát kö-
tötte le. Így lehetővé tette, hogy a déli magyar főerők egyedül 
Haynau főseregével ütközzenek meg. Irtózatos gyalogmenettel 
megelőzte a bekerítő orosz csapatokat, és augusztus elején elérte 
Aradot, hogy csatlakozzon az ottani magyar sereghez.

A szabadságharc bukását azonban nem lehetett megakadá-
lyozni, a déli fősereg Temesvárnál döntő vereséget szenvedett, 
egy csatára való lőszere sem maradt. A kilátástalan helyzetben 
1849. augusztus 11-én Kossuth lemondott kormányzói tisztségé-
ről, és Görgeit (akit később a szabadságharc árulójának kiáltott 
ki) diktátori teljhatalommal ruházta fel. Görgei más lehetőséget 
nem látva – tisztikarának döntése alapján – két nappal később 
Világosnál, a szőllősi mezőn letette a fegyvert az oroszok előtt. 
Amikor ellovagolt katonái előtt, akik utoljára megéljenezték, 
vasidegei felmondták a szolgálatot, sírva borult lova nyakára.

A cár személyes közbenjárására elkerülte a halálbüntetést, 
de száműzetésre ítélték, Klagenfurtban, majd a szomszédos 
Viktringben élt rendőri felügyelet alatt, ezekben az években 
születtek gyermekei. 1867-ben, a kiegyezés után térhetett csak 
haza, különböző munkákat vállalt, majd altábornagyi nyugdíjá-
ból élt visszavonultan Visegrádon.

Az „élő vértanú”, ahogy Móricz Zsigmond nevezte, 98 éve-
sen, 1916. május 21-én Budapesten halt meg. A közvélemény 
árulónak bélyegezte, és ez a megítélés élete végéig kísérte, ma 
már bizonyos, hogy igaztalanul. Síremléke a Kerepesi teme-
tőben található, a szabadságharcról írt emlékiratait 1911-ben, 
majd 1988-ban újra kiadták, a két világháború között állított 
lovas szobrának másolatát 1998-ban avatták fel a budai Várban.

Forrás: Múlt-kor magazin
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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: egyoldalas 
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 óra között

Tegyünk Egymásért
Ez a két szó nemcsak egy hangzatos cím, hanem ezen 
a néven működik egy egyesület Somogyban már 2003 
óta. Talán Somogyban és Vasason többen hallottak már 
róluk, Hirden biztosan kevesebben, mivel a „Sok Hí-
rünk Van” újságban ritkán olvashattunk róluk. Az egye-
sület vezetője Bartókné Ehreth Anita, elnöke Kocsisné 
Nagy Margit. 2018 júniusa óta új tevékenységbe fogtak. 
Mindennap, ez alól a szombat és vasárnap sem kivétel, 
tehát a hét minden napján élelmiszereket osztanak az 
egyesület dolgozói, önkéntesei. Somogyban a Széna u. 
20. szám alatt déli 12 órától – a készlet erejéig – zöld-
ségeket, gyümölcsöket és pékárukat osztanak azoknak, 
akik ezt igénybe szeretnék venni. Egyedüli feltétel, hogy 
két reklámszatyor árut lehet elvinni. Egyben a pékárut és 

egyben zöldségeket. Ezeket az árukat a „Tesco” Áruhá-
zak biztosítják. Az előző napról megmaradt pékáruk és 
a még felhasználható, de esetleg kis szépséghibás zöldsé-
gek és gyümölcsök kerülnek szétosztásra. Mostanra már 
30-50 család veszi ezt igénybe, így napi 150-200 fő ré-
szesül az említett élelmiszerekből. Sokszor még többen 
is mehetnének áruért, persze olyan is van, hogy előbb 
elfogy valami, de másnap újra lehet menni, és akkor már 
szerencsésebb lesz az, akinek előző nap valami nem ju-
tott. Meg kell említeni az önkéntesek nevét, akik idejü-
ket és erejüket nem kímélve szolgálják ki a jelentkezőket. 
Bogdán Ferenc, Bogdán Ferencné, Luliák Gáborné, Var-
ga Adrienn. Az élelmiszerosztásra mindhárom telepü-
lés: Somogy, Vasas, Hird lakóit is várják, a fent említett 
címen és időben. Az egyesület ezzel is teljesíti azt, amit 
nevükben vállaltak.

Tegyünk Egymásért Egyesület megbízásából B. E.-né

2. Vasasi Füstölő Ünnep
2019. március 31-én,  vasárnap szeretettel várunk mindenkit a Füstölő-
höz,  aki követi a füstölő sorsát, aki segített már valamit a füstölő körül, 
aki adománnyal támogatta a füstölőt, aki csak szimpatizál a füstölő fel-

újításának ötletével, aki szeretné megnézni belülről, aki többet akar meg-
tudni a füstölő történetéről, aki nem érti, miért kell ez az egész, és akik 

elhatározta,  hogy ezután segíteni fog valamilyen formában. 
Jöjjünk össze, beszélgessünk, ismerjük meg egymást!

A kíváncsiaknak elmeséljük, mi történt az elmúlt egy évben, megnézhe-
tik az Ádámról és a Füstölőről készült videót, és elmondjuk további ter-
veinket. Elsétálunk a Szent Borbála Parkba, hogy jobban megismerjük  

a bányászemlékeket. 
Főzünk együtt egy jó bográcsgulyást, lesz pizza is, de lehet hozni 

pogácsát, süteményt, üdítőt, sört.
10 órakor kezdünk, de sötétedésig bármikor jöhettek!
Részletek később a Facebookon és plakátokon. 

Körzeti orvosok: 
Dr. Princz János: Somogy: 
267-033; H., Sz. P.: 13.00-
17.00; K., Cs.: 8.00-12.00

Dr. Verebély Péter: Hird: 
798-360; H., Cs., P.: 8:00-

11:30, K.: 12:00-15:00, Sz.: 
8:00-10:00. 

A hirDi háziorVos Dec. 3-tól 
A felúJítás Végéig A hArAngláb 

utcAi fAluházbAn renDel.  

Dr. oszoli Dániel: Vasas: 
72/875-249; H., Sz., P.: 8.00-
12.00; K., Cs.: 13.00-17.00. 

A vasasi háziorvos dec. 3-tól a 
Berze J. Műv. házban rendel,
a rendelési idő változatlan.

Felnőtt fogorvosi rendelés:
Vasasért Egyesület, Vasas, 

Bencze J. u. 6., dr. Horváth  Zsolt, 
72/875-267
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A Tegyünk Egymásért Egyesület „SZENIOR  ÖRÖMTÁNC” 
foglalkozásokat szervez Pécs-Somogyban

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC kimondottan az idősebb korosztály 
számára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma.

Ebben a táncban nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pör-
gések vagy különféle akrobatikus elemek, sokkal inkább nyugod-
tabb mozdulatsorok, főleg sétalépések.

A nyugat-európai országokban már 45 éve működik, Magyaror-
szágon az első képzés 2016 szeptemberében indult.

Nincs szükség sem táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra. Párban, körben és sorokban táncolunk.

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC az idős szervezethez igazított, 
kíméletes sporttevékenység és „agytorna”, ami a legújabb 
kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia és az 
Alzheimer-kór kialakulását. Aktivizálja az idegpályákon az 
ingerületek továbbítását, elősegítve a hosszú távú memó-
riát, összekapcsolja a jobb és a bal agyfélteke működését.

Az Alzheimer-kór már több mint egy évtizeddel a tünetek 
megjelenése előtt megtámadja az agyat, ezért jobb a meg-
előzésre fektetni a hangsúlyt.

A világ fejlett országaiban a Szenior Örömtánc annyira 
népszerű, hogy még Szenior Örömtánc Világkongresszu- 
sokat is tartanak. Az ISDC (azaz „International Senior 
Dance Congress”) háromévente kerül megrendezésre; tag-
jai: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, 
Hollandia, Lettország, Luxemburg, Olaszország, Németor-
szág, Norvégia, Svájc, Svédország és Brazília.

A New York-i Albert Einstein Orvosi Kollégium kutatói 21 
éven át vizsgáltak 75 éves és idősebb embereket, hogy ki-
derítsék, mely tevékenységek tartják frissen az elmét, véd-
ve az időseket a demencia és azAlzheimer-kór kialakulása 
ellen. A szellemi elfoglaltságok közül a rendszeres olvasás 
35%-kal, a keresztrejtvényfejtés pedig 47%-kal csökkenti a 
demencia kialakulásának esélyét.

Még érdekesebb eredményt hozott a fi zikai aktivitások 
vizsgálata: sem a biciklizés, sem a tenisz, sem más sport 

És az újdonság, amit az elmúlt kétéves gyakorlat mu-
tat, hogy a nagyszülőkhöz csatlakozott óvodás- és isko-
láskorú gyerekeknek:

• a koncentrációja megnő,
• javul a tanulmányi eredményük, 

és a fi nommotoros mozgásuk,
• stresszoldó hatású,
• megnőtt az igényük a közösséghez való 

tartozáshoz,
• szűkültek a generációs különbségek,
• felértékelődött bennük a közösen eltöltött idő.

Cím: 7691 Pécs, Somogy u. 70.        e-mail: tegyunkegymasertegyesulet@gmail.com          Telefon: 06 30/789-20-42

Tehát ez a mozgásforma az élet „kezdetén” és „végén” egyaránt hasznos és nélkülözhetetlen hatásokra képes!

MOZGÁS  ÖrÖM  AGYTOrNA, „...MerT NeM CSAK A 20 ÉVeSeKÉ A VILÁG!”

nem használt semmit a demencia ellen (csak a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelőzésére), ellenben a rendszeres 
táncról kiderült, hogy 76%-kal, vagyis a leghatékonyabban 
csökkenti az időskori elbutulás esélyét!

MR-vizsgálatokkal bizonyították, hogy pár hetes tánc után 
az agynak azok a területei is aktivizálódnak, melyek addig 
nyugalomban voltak, tehát az idősek a tánc hatására elkez-
dik újra használni az agyuk azon részeit, melyre a minden-
napi életük során már nem volt szükségük.

Szociális változásokat is okoz, hisz sok a magányos, idős 
ember, akiknek a táncon keresztül nagy élmény újra kö-
zösséghez tartozni.

Amennyiben a Szenior Örömtánc foglalkozásunk felkeltette érdeklődését, további információkért forduljon bizalommal 
a Tegyünk egymásért egyesület (Kodály Zoltán Művelődési Ház) alábbi elérhetőségeinek valamelyikén:

A Tegyünk egymásért egyesület 2019 márciusától szervezi a SZeNIOr ÖrÖMTÁNC foglalkozásokat,
a Családvarázs egyesület szeniortánc oktatatójával. Miért is jó?
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Indul a medvehagymaszezon
Mire az újságunk megjelenik, már 
lehet találni az erdő védettebb helye-
in medvehagymát. Ugyan még nem 
nagy tömegben, de már van. Az igazi 
dömpingre még pár hétig várni kell. 
Bátran állítható, hogy ez a növény egy 
igazi kincs, főleg így a tavasz kezdetén. 
Feltölti szervezetünket vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal, és ezenkívül még 
sok más hasznos hatása is van. A jó 
hatása már akkor elkezdődik, amikor 
kimegyünk gyűjteni az erdőbe, hisz 
a friss erdei levegőnek és sétának is 
gyógyhatása van. Ez a növény nem 
tartalmaz vegyi anyagokat, tartósító-
szereket, permetszert, sőt semmilyen 
E-t sem, és ami még fontos, nem kerül 
pénzbe sem, csak le kell hajolni érte. 
Csak javasolni tudom mindenkinek. 

Fontos tudni, hogy medvehagymát 
állami erdőben saját felhasználásra 
bárki szabadon gyűjthet. A vonatko-
zó előírások szerint maximum 2 kg 
szedhető naponta/fő. Szerintem saját 
fogyasztásra ez több mint elég. Érde-
mes fagyasztani és szárítani is belőle, 
hisz a növény jól tartósítható. Virág-
záskor és az után már nem érdemes 
gyűjteni, mert ekkor már a levél nem 
tartalmazza a hasznos hatóanyagait, 
és az íze sem jó.

Ajánlott medvehagymalelő helyek 
a közelben: Ha Pécsről Komló felé 
haladunk, az Árpádtető előtti erdei 
aszfaltúton balra forduljunk be (ami 
Orfű felé vezet), és pár száz méter 
megtétele után jobbra és balra is so-
kat lehet találni egészen Orfűig, a 
Rücker-aknai gumis tó kifolyásától 
egészes a Szövetkezet utca végéig lévő 
patakmeder és a pataktól kicsit távo-
labbi erdős részek is jó lelőhelyek.

Pár hasznos információ a medve-
hagymáról a http://mecseki medve-
hagyma.hu/a-medvehagyma-jote-
kony-hatasai/ oldalról

„A medvehagyma jótékony hatásai 
az emberi szervezetre igen széles körű:
•	TERMÉSZETES ANTIBIOTIKUM 

(Al licin található benne, ami erős anti-
biotikum. Még 1:125 000-es hígításban 
is gátolja számos baktérium szaporo-
dását, még a tífusz kórokozójáét is.)

•	Tartalmaz ásványi anyagokat és vita-
minokat.

•	Gyomor-béltisztító és fertőtlenítő (he-
li co bacter pylori elleni kezelésben segít, 
ami felelős a gyomorfekélyért, majd ké-
sőbb a gyomorrák kialakulásáért).

•	Gombaölő
•	Vérnyomáscsökkentő.
•	Csökkenti az alkoholéhséget.
•	Székletfogó.
•	Bélféregűző.
•	Érelmeszesedés-csökkentő.
•	Koleszterincsökkentő.
•	A reumás fájdalmakat enyhíti.
•	Vese-, vér- és hólyagtisztító.
•	Memóriafrissítő.
•	Stresszoldó.
•	Méregtelenítő (segíti az ólom kiürü-

lését).
•	Vágyfokozó.
•	Krónikus bőrkiütés gyógyítása.
•	Fiatalítja a szervezetet.
•	Asztmás panaszok enyhítése.
•	Segít a herpesz és ekcéma kezelésé-

ben.
•	Álmatlanság ellen is jó.
•	Görcsoldó.
•	Megelőzi a trombózis kialakulását 

(vérhígító, véralvadásgátló hatású).
A medvehagyma fokozza a szervezet 
ellenálló képességét, bőséges fogyasz-
tása feltöltheti vitamin- és ásványi-
anyag-készletét.
„A monda szerint egy medve ere-
jét kölcsönzi az embernek.”

Íme, pár medvehagymarecept  
kedvcsinálónak:
MEDVEHAGYMÁS POGÁCSA
Hozzávalók

50 dkg liszt, 1 csokor medvehagyma, 
2 db tojássárgája, 1 dl tejföl, 25 dkg 
margarin, 3 dkg élesztő, 1 dl tej, 1 
dkg cukor, só, 1 db tojás a kenéshez

Elkészítés
1. Az élesztőt a langyos tejben a cukor-
ral felfuttatjuk. A lisztet a margarinnal 
elmorzsoljuk, hozzáadjuk a kovászt és 
a többi hozzávalót. Félkemény tésztává 
dolgozzuk ki, amit fél órát pihentetünk.
2. A medvehagymát  megmossuk, jól 
lecsepegtetjük, a vastag szárakat kivesz-
szük, a többit vékony csíkokra vágjuk. 

A tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a medve-
hagyma felét, és az egészet felcsavarjuk, 
mint egy tekercset. Nyújtófával kissé 
ellapítjuk, felébe, majd egymásra hajtva 
20 percig langyos helyen pihentetjük.
3. Ezután ismét kinyújtjuk, és megszórjuk 
a maradék medvehagymával, és az előb-
bi módon felcsavarjuk, ujjnyi vastagra 
nyújtjuk. Tetejét megrácsozzuk, és köze-
pes méretű pogácsákat szaggatunk belőle.
4. Tojással megkenjük, sütőpapírral bé-
lelt tepsire pakoljuk, majd még 10 perc 
pihentetés után, 175 fokra előmelegített 
sütőben 25-30 perc alatt kisütjük.

MEDVEHAGYMÁS LÁNGOS
Hozzávalók:

50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 2 dl tej, 
2-2,5 dl víz, 1 teáskanál só, 2 evő-
kanál olaj, pici cukor, 2 marék 
medvehagyma apróra vágva, 
olaj a sütéshez

Elkészítés
A tejet meglangyosítjuk, majd a felébe 
belekeverünk egy pici cukrot, belemor-
zsoljuk az élesztőt. Letakarva pár perc 
alatt felfuttatjuk.

Tálba tesszük a lisztet és a sót, összeke-
verjük. A közepébe mélyedést csinálunk, 
belekanalazzuk az olajat, beleöntjük a 
maradék tejet, a felfuttatott élesztőt, 
a langyos víz felét és az apróra vágott 
medvehagymát. Fakanállal elkezdjük ke-
verni, és a maradék vizet apránként hoz-
záöntjük. Vigyázzunk, hogy a tészta ne 
legyen se túl kemény, se túl lágy. Ezután 
jól kidagasztjuk, majd kelesztőtálban kb. 
1 óra alatt megkelesztjük.

Amikor már duplájára kelt a tészta, 
olajozott tálcára kis halmokat szagga-
tunk belőle. Konyharuhával letakarjuk, 
és kb. 20 percig tovább kelesztjük.

Egy serpenyőben olajat hevítünk. Be-
olajozott kézzel megformáljuk a tésztát, 
és mindkét oldalát szép pirosra sütjük, 
majd lecsepegtetjük, és törlőpapírra ki-
szedjük.

Tálalás előtt kicsit megsózzuk, tejföl-
lel megkenjük, és reszelt sajttal meg-
szórjuk. Fokhagymával most nem kell 
megkenni, mert a medvehagymától fi-
nom fokhagymás ízt kap.

Bocz József
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H I T É L E T
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

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
– Március 10. Vasárnap 11.00
– Március 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (03. 02.)
Vasárnap (03. 03.)

16:30 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (03. 09.)
Vasárnap (03. 10.)

–
–

16:30 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 16.)
Vasárnap (03. 17.)

16:30 Mise
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 23.)
Vasárnap (03. 24.)

–

–
16:30 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 30.)
Vasárnap (03. 31.)

–

–
16:30 Igeliturgia

–
–

8.30 Mise

Márciusi miserend
Figyelem! Változások a szertartások rendjében Vasason és Somogyban!

Tisztelt hirdi, vasasi, somogyi polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget 

a 6-os út melletti kereszt felújítására.
A Dél Takaréknál vezetett számlán je-

lenleg 150 000 Ft van. Várjuk továbbra is 
megtisztelő adományukat. A számlaszám: 

50300037-10604519 

Kedves Testvérek! Az új plébános új szertartásrendjének kialakítása 
folyamatban van, kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Kövessék figyelemmel a hirdetőtáblákat!

Mindazokkal tudatjuk,
akik ismerték és szerették, hogy

Mócz Sándor
volt István-aknai bányász életének 83. évében

örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019.03.08-án 
12 órakor lesz a siklósi úti nagy temető dísztermében.

A gyászoló család

Jótékonysági turkáló
a Pécs-somogyi Baptista Gyülekezet

imaházában (Csap u. 10–12.), 
amelynek időpontja: 2019. március 19–20.

Mindkét nap 800 és 1800 óra 
várjuk az érdeklődőket.

dr. Támuly Éva gyerekorvos rendelése
Kolping Ház,

Somogy, Búzakalász u.5-7.
H: 8.30-11.30.; K:13.30-15.30.

Sz: 8.30-10.30.
tanácsadás: 10.30-12.30.

Cs: 12.30.-15.30.; P: 8.30-11.30

H I T É L E T
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SPORTHÍREK

Bravúros IV. hely
a pécsi spinning

maraton versenyen

A Vasason edző spinningesek csapata a Kondibike sprin-
terek (Bakó Rita, Bánfai Barbara, Bodrog Ágnes, Som-
lyai Beatrix), edző: Tancsik Anikó és Bánkfi  László a pé-
csi négyórás versenyen IV. helyezést ért el. Eredményük: 
200.32 km! Fantasztikus teljesítmény, gratulálunk!
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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
 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!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg

hársméz: 1500 Ft/kg
repceméz: 1500 Ft/kg
virágméz: 1400 Ft/kg
akácméz: 2000 Ft/kg.

A készlet erejéig kapható
még propolisz.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.
Tel.: 06-30-939 2842,

06-72-337 034

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

Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre na-

gyon jó,  tisztítja a légutakat,
tüdőtisztító hatású.

Bejelentkezés szükséges!
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

Tel.: +36 72/337-838 • E-mail: info@
kobeko.hu

Színezd ki!

 Húsvéti 
sonka-

rendelés
leadható!

Továbbá hagyományos 
módon készült termékek

• kolbászok, 
• hurkák,
• szalonnák és egyéb 
   disznóságok 
megvásárolhatók.

Kóta László
30/2569421
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Tel.: 06/30-820-5590
e-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!

módon készült termékek

• szalonnák és egyéb 

Kóta László
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