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Éljen augusztus 20.! De mit is ünneplünk ilyenkor?
Az egyik legrégebbi állami ünnepünk ezeréves története során 
számos elemmel gazdagodott, ám Szent István idején még öt 
nappal korábban ünnepelték. 

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent 
István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a ma-
gyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.

Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldog-
asszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra 
a királyi tanácsot és tartott törvénynapot.

Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az orszá-
got Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg.

Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-
ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a 
napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehér-
vári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Szent 
István király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Arany-
bulla első pontja is rendelkezett.

Mária Terézia vétette föl a naptárba
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342–1382) kezdve egyházi ün-
nepként élt tovább ez a nap. István kultusza Európa-szerte el-
terjedt, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban 
nyilvánította szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja szeptember 2. 
lett. A katolikus egyházfő azt is elrendelte, hogy Buda töröktől 
való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ 
minden évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, ame-
lyet az egyetemes egyház 1969 óta augusztus 16-án (egy nappal 
Nagyboldogasszony napja után) tart.

XIV. Kelemen pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünne-
pek számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt a sorból. 
Mária Terézia szinte ugyanekkor a pápa hozzájárulásával elren-
delte, hogy a szent király ünnepe, augusztus 20. Magyarországon 
nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék. Ugyancsak 
1771-ben Raguzából (Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára hozatta 
István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve min-
den év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.

A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté emelésekor 
épen találták meg koporsójában. Valószínűleg a tatárjárás vagy a 
török idők alatt veszett el, majd 1590 körül a raguzai dominikánus 
kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot, amelynek ereklyetartóját 
1862-ben készítették, a második világháború végén a Szent Ko-
ronával együtt nyugatra menekítették, és 1945. augusztus 18-án 
hozták haza. Ma Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.

A Habsburg tiltástól a címeres zászlóig
Az 1848–49-es szabadságharc leverése után hosszú ideig nem 
tarthatták meg az ünnepet, mert Szent István a független ma-
gyar állam jelképe volt. Amikor 1860-ban ismét megünnepel-
hették a napot, az valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867. 
évi kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét,

1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is mun-
kaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben pedig 
a belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon címeres zászló-
val lobogózzák fel a középületeket.

Folytatás a tizenkettedik oldalon

Retro Bányásznap 2019. 08. 31., szombat
12.30–13.00: Vasasi Bányász Fúvószenekar, térzene
13.10–13.40: Csillag Mazsorett Egyesület
13.45–13.55: A Retro Bányásznap megnyitása: Molnár Ferenc 

és Ruzsicsics Ferenc elnökök
14.00–14.30: Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara
15.10–15.40: Horváth István gitár
15.00–16.15 Retro Bányásznapi foci Vasasi Bányász Öregfiúk-

PMSC Öregfiúk (focipálya) 
Kezdőrúgás: Vári Attila olimpiai bajnok, PSN Zrt. vezérigazgató
16.00-16.20: Swing Ladies
16.30 Szálbon Emlékmű avatása:
 Himnusz (Swing Ladies)
 Ünnepi beszédek, avatás:  Dr. Hoppál Péter országgyűlési 

képviselő, miniszteri biztos, és dr. Riedl István volt  
bányakapitány, bányászati vezető.

 Bányászhimnusz – Lélekmadár Emlékmű-koszorúzás

Bányászhimnusz (Swing Ladies)
17.15: Köszöntő – Erb József önkormányzati képviselő
17.20–19.20: Német nemzetiségi műsor  

és Csajághy Szabolcs operaénekes
20.15: Tűzijáték

Felnőtt körhinta, gyerek körhinták, légvár, lovaglás, 
arcfestés, büfékocsi.

A családbarát rendezvényen a programok ingyenesek!

21.00 Bányásznapi bál

A Retro Bányásznap fővédnöke 
dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, miniszteri biztos,

védnöke Erb József önkormányzati képviselő.
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Kigali kalandok
Szubjektív úti beszámoló Afrika közepéről

Utazni, világot látni valószínűleg mindenki szeret, a legtöbbünk 
esetében az utazásoknak csak a pénztárca szab erős gátat. Ha va-
laki egzotikus, messzi helyre vágyik, arra ez hatványozottan igaz: 
vagy rengeteg pénzre van szüksége, vagy valami szerencse folytán 
egy ilyen helyen akad dolga és az utazás költségeit nem neki kell 
állnia. Nekem ez utóbbi szerencsés helyzet jutott, amikor tavasszal 
arról tájékoztattak a munkahelyemen, hogy júniusban Ruandába 
kell utaznom egy hétre. Bármelyik pillanatban fel tudnék sorolni 
legalább tíz olyan egzotikus úti célt, ami mindig is érdekelt, de 
őszintén szólva Ruanda, ez az Egyenlítőnél elhelyezkedő, kis af-
rikai ország nem volt ezek között. Homályosan derengett valami 
a húsz évvel ezelőtti híradásokból egy szörnyű, ruandai népirtás-
ról, de ennél többet abszolút nem tudtam az országról, azonban 
kíváncsi ember lévén természetesen örültem a lehetőségnek, és 
igyekeztem mindennek utánanézni az utazás előtt. 

Afrika kellős közepén van Ruanda? Akkor biztosan legalább 50 
fok lesz, erős naptej kell majd! Milyen pénzt használnak a helyiek és 
azt hol lehet beszerezni? Egyáltalán, biztonságos ez a hely annyira, 
hogy kimerészkedjek az utcára? És az még oké, hogy az ország Ru-
anda, de pontosan hova is utazom, mi a főváros neve? Nagyjából 
ilyen kérdések merültek fel bennem, ahogy közeledett az indulás.

Ruanda, ez a korábbi német, majd belga gyarmat, nagyjából 
akkora ország, mint a Dunántúl, viszont körülbelül annyian lak-
ják, mint Magyarországot. Közvetlenül az Egyenlítőnél fekszik, 
így az éghajlata abszolút nem szélsőséges, egész évben kellemes 
25-28 fok van, így a hőségre vonatkozó félelmem alaptalan volt. 

A repülőnk éjfél körül szállt le Kigali (az ország fővárosa) repte-
rén, az első meglepetés itt jött: a határőrök nemcsak az útlevelemet 
vizsgálták meg, de arra is rákérdeztek, hogy van-e nálam műanyag 
szatyor vagy zacskó? Később megtudtam, hogy néhány évvel ez-
előtt Ruanda az elsők között volt a világon, ahol betiltották a mű-
anyag zacskók használatát a környezetvédelem érdekében. Hát 
erre nem számítottam! Valószínűleg ezzel összefüggésben lehet az 
is, amit a helyiek sosem felejtettek el kiemelni, hogy mennyire tisz-
ta az ország, és benne a főváros is. Valóban, Kigali több pontján is 
leginkább egy mediterrán üdülőhelyre emlékeztetett, ahol a széles 
sugárutak mentén tökéletesen karban tartott pálmafák sorakoz-
tak, a járda tiszta, és mellette a gyep precízen le van nyírva. 

Persze csalódnom azért nem kellett, amikor egy kissé elma-
radott, enyhe káosszal működő, fejletlen országra számítottam: 
a fővárosban a tömegközlekedést például a kiszuperált MZ mo-

torok hada jelenti, akik egy fix árért bárhova elvisznek a város-
ban. Ez a fix ár alkuképes, azonban erősen rontja az alkupozí-
ciót, ha az ember bőre fehér és egy elegáns hotel kapuján lép 
ki, ilyen esetben azonnal 1000 ruandai franknál kezdődik az ár. 
Ettől függetlenül jobb módja nincs a városon belüli közlekedés-
nek, márpedig én igyekeztem minden szabadidőt kihasználni. 

Amikor egy-egy múzeum nyitva tartását böngésztem, akkor 
tűnt fel egy újabb furcsaság: a szokásos hétköznap-hétvége fel-
osztáson túl volt még egy kategória, az Umuganda-nap. A helyi 
emberek magyarázták el később, hogy minden felnőttkorú helyi 
ruandai állampolgár köteles a hónap első szombatján takarítani 
a lakóhelye közvetlen környezetét. Ezt annyira szigorúan veszik, 
hogy ezeken a napokon még az üzletek sem tudnak kinyitni, hi-
szen a tulajdonos is éppen a saját háza környékét takarítja. Ennek 
hatása aztán az ott lakó külföldieket is elérte: egy ott dolgozó ja-
pán ember azt mesélte, hogy neki külföldiként ugyan nem kötele-
ző a takarítás, azonban az Umuganda-napokon sehova sem tudna 
menni, hát takarít ő is. Hát ezért olyan tiszta ország Ruanda! 

Kigali egy Budapest méretű főváros, ahol egész évben kelle-
mes az idő, a járdákról enni lehetne, és néha érdemes is a lábunk 
elé nézni, mert elég gyakori az avokádó-fa, ahonnan úgy hullik 
a földre az érett avokádó, mint nálunk a dió. Na, de milyenek 
maguk a ruandai emberek? Akivel csak találkoztam, minden-
ki nagyon kedves és segítőkész volt, és sokat segített az, hogy 
mindenki beszélt angolul (a helyi, kinyaruandai és a szuahéli 
mellett). Persze azért többféle reakció is érkezett, amikor fehér 
emberként feltűntem az utcán, buszon vagy épp a helyi piacon. 
Amikor például megláttam a mangótól és banántól, valamint 
legalább háromféle, számomra ismeretlen gyümölcstől roska-
dozó pultokat a helyi piacon, azt gondoltam, hogy majd szép 
csendben, nyugisan körülnézek, ha kérdeznek is, majd azt vála-
szolom, hogy csak nézelődök, ne is törődjenek velem. Ez a terv 
a fejemben jónak tűnt, azzal viszont nem számoltam, hogy egy 
ilyen helyen nem a mangó lesz az egzotikus, hanem én magam, 
így szinte az összes árus és vevő álmélkodva körém sereglett, 
szóba sem jött az, hogy én majd nyugisan nézelődök. 

Egy másik alkalommal egy vidéki városba utaztam el, ahová 
mindenképpen busszal szerettem volna utazni, hogy ezáltal is lát-
hassam az országot, a helyi embereket. Szépen le is ültem, és ahogy 
kezdett megtelni a busz, azt vettem észre, hogy mellém valahogy 
senki sem akart ülni. Végül, amikor már kizárólag a mellettem lévő 
hely volt üres, egy középkorú nő előbb körülnézett még egyszer, 
hátha van máshol is szabad ülés, majd amikor belátta, hogy nem 
tudja elkerülni ezt a váratlan találkozást, óvatoskodva, a táskáját jó 
erősen magához szorítva leült a mellettem lévő ülésre. A nő viselke-
dése nem esett túl jól, viszont azt is hamar beláttam, hogy az embe-
rek a világon mindenhol tartanak az idegenektől, a szokatlan, furcsa 
figuráktól, itt, Ruandában pedig én voltam az idegen. Szerencsére ez 
csak egy eset volt, a legjellemzőbb fogadtatás inkább az volt, amikor 
a helyi kocsmáros, boltos vagy taxisofőr már messziről nyújtotta 
a kezét, és a lehető legszélesebb mosollyal az arcán harsogta, hogy 
„My friend! I am so happy that you came here! (Barátom! Nagyon 
örülök, hogy idejött!). Ezután hosszasan kikérdeztek arról, hogy 
honnan érkeztem, az országom milyen ország, és hogy mit gon-
dolok Ruandáról. Hiába, az emberi természet a világon mindenütt 
ugyanolyan: szeretjük, ha az országunkról szépeket és jókat mon-
danak, minden alap nélkül egy kicsit gyanakodunk, ha idegeneket 
látunk, de azért nagyon is érdekelnek minket a távoli tájak és távoli 
emberek.                 Bodor Miklós
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Csepp a tengerben…
Napjaink egyre fontosabb témája a klímaváltozás, klímaválság. 
Július folyamán sokan részt vettünk a műanyagmentes kihí-
vásban, pártolói és kritikusai is egyre többet írnak, beszélnek a 
témáról. Hallottunk biztosan a médiákban híreket a klímaválto-
zás, a környezeti katasztrófa aggasztó méreteiről. Pl.: Szomjazó 
indiai városok; 28 ezer fajt fenyeget kihalás; felgyorsult az eső-
erdők pusztulása; olvad az északi sark, évi 2,2 métert emelkedik 
a tenger; rekordmelegek Alaszkában, Szibériában; láthatjuk a 
fotókat a műanyag szemétbe fulladt, élőhelyük tönkretételétől 
csontig soványodott, haldokló állatokról; esztelen vegyszerezés 
miatti méh, madárpusztulásokról, és folytathatnám még bőven a 
sort. Mi közünk hozzá, nem a mi házunk ég – mondjuk. A másik 
érv szokott lenni a közömbösségünkre, hogy „mit tehetnék pont 
én?”… Biztosak lehetünk abban, hogy mi megússzuk, hogy ben-
nünket mindez nem érint? És valóban nem tehetünk semmit? Ne 
reménykedjünk külső megváltásban. Mindig az első fecske csi-
nálja a nyarat, mert utána jön a többi. Ha mindenki a másikra vár, 
hogy ő kezdje, örökké ülni fogunk a szakadék felé tartó pályán. 
Az állam legfeljebb kivet egy újabb adót (sorolhatnám ezeket is a 
végtelenségig: környezetterhelési díj, környezetvédelmitermék-
díj, útadó, benzinadó stb.) és kaszál, mi pedig fizetünk, közben 
pedig belefulladunk a szemétbe, a talajunk, vizeink kimerülnek, 
vegyszerektől, gyógyszerektől mérgezettek. Tényleg valóra válik 
az indián bölcs jóslata?: „Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, 
megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor 
rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni.” Ma már a fizika 
legmodernebb ága – a kvantumfizika – is azt állítja, hogy a vi-
lágunkat mi teremtjük, a gondolataink, azok minősége megha-
tározó, a jelenünk és a jövőnk formálója. A változás bennünk, 
a fejünkben, a döntésünkben kezdődik. Azzal, hogy nem fogad-
juk el, hogy ennek így kell lennie. Végiggondoljuk, mi múlik 
rajtunk, és meg is tesszük a szükséges lépéseket a változáshoz. 
Ha hétmilliárd ember naponta csak egy szemetet vesz fel, egy 
műanyag zacskóval kevesebbet használ, évente egy fát ültet el, 
az már jelentős változás globális szinten. A teljesség igénye nél-
kül, gondolat- és cselekvésébresztőül néhány javaslatot adok a 
következőkben a változás/változtatás útján való elinduláshoz. 
Nem nagy dolgokra van szükség, egy kis átgondolással, szerve-
zéssel jelentősen tudjuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat. 

Vigyünk a pékárunak, zöldségféléknek használt függönyből vagy 
finom vászonból varrt zsákot. Könnyű, kis helyigényű, mosható 
(nálunk – a Napüdvözlet Egyesületnél – kapható, ha nem vagy 
ügyes kezű). A tejfölös-, jégkrémesdobozok kiválóan alkalmasak 
arra, hogy a húsboltban ebbe kérjük rakni a vásárolt árut, és a 
hűtőben, fagyasztóban a tárolás is jobb ezekben, mint a műanyag 
zacskóban. Figyeljük folyamatosan, milyen csomagolóanyag 
használható újra, azt tegyük félre, vigyük magunkkal a követke-
ző vásárláshoz. Mindig legyen a kézitáskánkban, kocsinkban egy 
jó erős, de könnyű szatyor, néhány doboz, amit bármikor előve-
hetünk. Ha étterembe megyünk, legyen nálunk kis doboz a ma-
radéknak, amiben elhozzuk. Mondjunk le a palackozott ásvány-
vízről. Legyen nálunk mindig egy trendi kulacs (jó minőségűek 
kaphatók), így ha megszomjazunk, nem kell venni ásványvizet, 
üdítőt. Kerüljük az olcsó üdítőket, tele vannak cukorral, ízfo-
kozókkal, közük sincs a gyümölcshöz. A csapvíz, ha 3-5 literes 
üvegben néhány órára napra tesszük, sokkal egészségesebb lesz, 
mint a műanyag flakonban ki tudja meddig tárolt, utaztatott ás-
ványvíz. Komposztáljunk! Ne szállíttassuk el a zöldhulladékot, 
hogy utána megvegyük virágföldként, tápanyagként. Szappant 
használjunk tusfürdők helyett. Tisztább, természetesebb, jóval 
kevesebb csomagolást igényel. Spóroljunk a vízzel – használat 
közben gondoljuk végig, mekkora érték, kincs, amit csak úgy 
elfolyatunk, lehúzunk a WC-n. Próbáljunk meg olyan élelmisze-
reket vásárolni, melyek nem nyüzsögnek a mesterséges adalék-
anyagoktól. Az organikus élelmiszerek nemcsak egészségeseb-
bek, de elkészítésük sem károsította a környezetet. Ha tehetjük, 
legyen konyhakertünk. A saját magunk termesztette növények-
ből készült étel nemcsak egészségesebb, de jó érzéseket is ébreszt. 
A kertészkedés egészségre gyakorolt hatásai elvitathatatlanok. A 
háztartásban használjunk a reklámozott, drága termékek helyett 
ecetet, citromsavat, mosószódát, szódabikarbónát, mosószap-
pan. Nemcsak olcsóbbak, de a hatásfokuk is nagyjából ugyan-
az. Ráadásul a környezetet is sokkal, de sokkal kevésbé terhelik. 
Együnk kevesebb húst! A nagyipari állattenyésztés egészségte-
len, kegyetlen és nagyon környezetszennyező. Manapság tényleg 
rengeteg húst eszünk, sokkal többet, mint amennyire valójában 
a szervezetnek szüksége van.

Mutassunk pozitív példát. Ennél többet nem is tehetünk a 
környezet védelmében. Rajtunk múlik! Ha mi változunk, vál-
toztatunk, a világ is változik. 

Szőts Rózsa

10 millió FA!
Biztosan többen hallottunk róla, hogy alig két hete egy magyar 
művészettörténész, név szerint Bojár Iván András a Facebookon 
indított egy kezdeményezést, melynek elsődleges célja, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül tízmillió fát ültessünk el Magyar-
országon, valamint, hogy elkezdődjön egy közös gondolkodás a 
klímaváltozásról. Szinte órák alatt végigsöpört a neten, és óriási 
népszerűségre tett szert a felhívás. Ennek oka feltehetően az, hogy 
az emberek most már a bőrükön érzik, hogy a klímakatasztrófa, 
a biodiverzitás-válság megoldása a legsürgetőbb ügy, melynek hi-
ányában az emberiség jövője forog kockán. Egy fő – egy fa, egy 
ügy, mely embereket össze tud kapcsolni közös gondolkodásra, 
cselekvésre. Alig egy hét alatt tízezer ember, szervezet, szakember 
tett felajánlást, és elindult egy igazi alulról jövő kezdeményezés, 
szervezés a program megvalósítására. Született egy közösségi ol-
dal 10 millió fa elnevezéssel, ahova az érdeklődők becsatlakoz-
hatnak, felajánlásokat, javaslatokat tehetnek. Körvonalazódik egy 
program, mely szerint indul egy csemetegyűjtő program, majd a 

halottak napját követő héten, az élet napja elnevezéssel startol a fa-
ültetés. Még sok tényező bizonytalan, alakul, formálódik a kivite-
lezés rendszere, folyik a szakemberek eszmecseréje, készül a webes 
felület, alakulnak a helyi közösségek. Egyesületünk is csatlakozott 
a kezdeményezéshez, és a vállalt saját ültetéseken túl szeretnénk 
összegyűjteni a helyi, a pécsi és a Pécs környéki aktivistákat, a 
programhoz csatlakozó faültetést vállalókat, illetve a mozgalom-
mal még csak most ismerkedőket, hogy alakítsunk mi is helyi „10 
millió fa” közösséget, tervezzünk, gondolkodjunk együtt. Augusz-
tus 24-én, szombaton Budapesten országos szintű találkozó lesz, 
ahol szeretnénk nemcsak önmagunkat, hanem egy faültető lelkes 
közösséget képviselni. Bojár Iván András ezekkel a szavakkal buz-
dít bennünket: „Nagy tettek várnak ránk, az országos hálózat első 
csírái már megmutatkoznak. Jó alapot teremtve annak, hogy az 
együttműködésnek új és működőképes formái jöjjenek létre. Olya-
nok, amilyenek eddig nem léteztek, de amik nélkül ezen a válságon 
esélyünk sincs átverekedni magunkat. Ültessünk!”

Várjuk ezért a Facebook-oldalunkon (Napüdvözlet Egyesü-
let), vagy a 06/30-603-6507-es telefonon a csatlakozók bejelent-
kezését, a kapcsolatfelvételt.                Szőts Rózsa
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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 csütörtökön a Kossuth 

Művelődési Házban. A ringató foglalkozásokon szívesen 
játszott, énekelt együtt a társaság, ezzel elősegítve a kisba-

bák zenei képességeinek fejlődését. Ölben ülős játékokat 
játszottunk, döcögtetőket és népi mondókákat. Játékos 
mondókákat: Lóg a lába loga, Borsót főztem, Gyí, paci, pari-
pa, Hoc-hoc katona, Töröm töröm a mákot. Ezeket a játéko-
kat otthon is tudják a szülők játszani, hamar megtanulhatók, 
és közben fejlesztjük a gyerekeket.

• Berze Darts Klub: Júliusban lezajlott a házi bajnokságunk 
következő alkalma. Ismét egy jó hangulatú versenyen ve-
hettünk részt. Ez alkalommal is Horváth Gábor és Rostás 
Péter küzdött meg az első helyért, végül Gábornak sikerült 
megszereznie az első helyért járó kupát. Ezzel már kialakuló-

ban van a bajnokság élmezőnye. Minden szerdán edzőnkkel 
várunk mindenkit 17 órától a Kossuth Művelődési Házban. 
Klubvezető: Hering Gyula

•	Barkácsklub: A Vasasi Idősek Otthonában ebben a hónap-
ban virágcserepeket festettünk, lakkoztunk. Egyedi darabok 
születtek, mindenki saját egyéniségére formálta a motívu-
mokat. Szeretem, ahogy munkálkodnak a „kis hölgyek”, 
ahogy lelkesednek minden hozzájuk vitt ötletért. Jó egészsé-
get, hosszú életet kívánok mindnyájuknak. Foglalkozásveze-
tő: Szűcs Ferencné

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár két hetente 
két alkalommal látogathatók. Szerdánként 10 órától a Vasasi 
Öregek Napközije (jelenleg maximális létszámmal), illetve 
csütörtökönként 17:30–19:00 óráig a somogyi Kossuth Mű-

velődési Házban. (Jelenleg is több hely van az érdeklődők 
számára.) A találkozókon egyéni problémákkal foglalko-
zunk, illetve gyakorlati feladatokat oldunk meg együtt. (Szö-
vegszerkesztés, képszerkesztési feladatok, e-mail, közösségi 
oldalak stb.) Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

• Egészségvédelem – (Fitt anya): A foglalkozáson hetente 
kétszer, hétfőn és csütörtökön 16:30-tól egy órát tornázunk, 
a nagyobb gyerekek egymással játszanak, vagy próbálják le-
utánozni a tornagyakorlatokat. A kisebb gyerekeket meg se-
gédeszközként (súlyzóként) használják az anyukák. Minden 
anyukának a szülés után szüksége van a teste regenerálására. 
A mi kis közösségünk erre ad lehetőséget azoknak is, akik nem 
tudnak fitnesztermekbe eljárni, vagy nem tudják kire hagyni 
a kisgyermeket. Mindenkinek csak ajánlani tudom. A nyári 
szünet alatt szünetel a foglalkozás 
mindenki sűrű elfoglaltsága 
miatt. Hisz úgyis eleget 
mozgunk nyáron a 
gyerekek mellett!

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 Kulturkohó”
augusztusi programjai

Darts: Minden szerdán 17.00 (Kossuth)
Baba-mama klub: Minden csütörtökön a Facebookon egyez-
tetett időpontban. (Kossuth).
Ringató: 2019. augusztus 15., 9.30 (Kossuth).
Egészségvédelem – „Fitt anya”: Nyári szünet alatt szünetel 
(Kossuth).
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbeknek, 
minden csütörtök 17.30 (Kossuth).
Történelemklub: Téma: A 15 éves háború története. – 
Időpont: augusztus 28., 18.00 (Berze).
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés alap-
ján az alábbi elérhetőségeken.

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

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket a szokásos elérhetőségein-
ken; 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.

szünet alatt szünetel a foglalkozás 
mindenki sűrű elfoglaltsága 
miatt. Hisz úgyis eleget 
mozgunk nyáron a 
gyerekek mellett!

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 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: augusztus 07., 10.30, augusztus 28., 
10.30.
A változás jogát fenntartjuk.
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, érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a 06-30-183-5730.

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 intézmények 
a köznevelés eredményességéért c. pályázat, „Mi vagyunk a 
Grund” című EFOP 3.3.2-16-2016-00359 számú projektjének 
keretén belül, július hónapban is több helyi iskolával, óvodá-
val számos programot sikeresen valósíthatott meg.

A Vasasi Általános Iskolában a múlt hónapban is sikerült a 
programunkat megvalósítani, igaz, csak addig, míg a nyári 
szünet meg nem kezdődött. Az elmaradt foglalkozásokat nyil-
ván az iskola megkezdésével pótoljuk. A gyerekeknek az isko-
lai, illetve a napközis táborokban volt lehetőségük arra, hogy 
aktivitásukat kiéljék. Így volt gyöngyfűzés, nagy krétarajz, 
mozaikragasztás, bábkészítés, festés. Készítettünk különböző 

formákat, amikből dekorációs munkák születtek, ezekkel dí-
szítjük fel, többek közt a Kossuth Művelődési Ház folyosóját, 
könyvtárát.
Ismét alkottunk a Csorba Győző Könyvtár által kiírt 
kézművespályázatra, már csak azért is, mert névadónk – Ber-
ze Nagy János születésének 140. évfordulója alkalmából került 
kiírásra. Egy pozitív mesehős megformálása volt a feladat, mi 
agyagból készítettük ezt el.
Köszönöm az együtt töltött napokat, minden gyermeknek és 
családjának kellemes nyarat, jó pihenést 
kívánok, hogy újult erővel tud-
junk majd ősszel kezdeni!

Szűcsné Erika

Köszönöm az együtt töltött napokat, minden gyermeknek és 
családjának kellemes nyarat, jó pihenést 
kívánok, hogy újult erővel tud-
junk majd ősszel kezdeni!

Szűcsné Erika
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Piroska néni születésnapja
„SOK SZÜLETÉSNAPOKAT VÍGAN MEGÉRHESS”
Énekelte a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub énekkara júni-
us elsején karvezetőnknek, Szondi Józsefné Piroskának.

De most kezdem az elején. Klubunk tagjai év közben 
a névnapokat szokták megünnepelni, és a kerek születés-
napokat. Piroska május 26-án betöltött egy nagyon szép 
kerek születésnapot. Biztosan nem haragszik meg érte, 
ha megírom, hogy ez a 80. volt.

Ezért meghívta a klub tagjait Kerékhegyre a szőlőjük-
be egy pincepörköltes ebédre, mi pedig egy kis megle-
petésműsort állítottunk össze az ünnepelt köszöntésére.

Az előkészületeket már május elején elkezdtük. Fel-
kértük Mesterné Strausz Emőkét, hogy erre az alkalomra 
tanítsa be és vezesse az énekkart. Emőke ezt szívesen és 
örömmel vállalta, és mindenben segítette a köszöntőnk 
összeállítását.

Először Heiszlerné Ancika köszöntötte Piroskát.

SZONDI JÓZSEFNÉ PIROSKA 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA 

Kővágótöttösön született 1939. május 26-án. Magyar-
széken cseperedett fel. A középiskolát, főiskolát Pécsett 
végezte.

Pedagógusi pályáját Pécsváradon kezdte, ahol édes-
apja volt az igazgató. Éneket és történelmet tanított a 
jövő nemzedékének közel ötven éven át. Tanítványai kö-
zül többen zenészek lettek, akik a mai napig szeretettel 
és tisztelettel veszik körül mindenütt. Úgy hírlik, hogy 
szigorú volt, de igazságos. Szondi József, leendő férje 
is a tantestület matematikatanára volt. Férjéről, Szondi 
Józsefről területi matematika-emlékverseny kerül meg-
rendezésre minden évben Pécsváradon. 1962 decembe-
rében házasodtak össze, és így került Hirdre Piroska.

A családba a kis Lacika érkezése sok örömet hozott. A 
kisfiúból nagyfiú, majd apuka lett, majd az unoka, Petra 
érkezése bearanyozta napjait.

A szomszédokkal jó kapcsolatot tartott fenn. A barna 
Trabant mindig készenlétben állt, ha segíteni kellett.

1989 nyarától párja nélkül, egyedül járta az élet olykor 
rögös útját. De nem adta fel soha!

A későbbiekben hol Hirdre, hol Pécsre rendelte a sors. 
Jelenleg Pécsen él, de a szíve Hirdre húz, amit mi nagy 
örömmel veszünk, hogy miattunk fáradságot nem kí-
mélve jön a klubnapokra, kirándulásokra, és nem utol-
sósorban az énekkarunkat vezeti.

2003. áprilisban alakult az Asszonyklub, melynek tag-
jai között az elsők között volt, aki belépett, és mindenben 
segítette és segíti munkánkat a mai napig.

2009-ben megalakult az Asszonyklub dalköre, mely-
nek vezetése is rá hárult.

Azóta nem múlhatott el jeles esemény Hirden március 
15-e, hősök napja, advent, falunap a szereplésünk nélkül.

Két ízben meghívást kaptunk a Meszesi Dalfesztiválra, 
ahol hatalmas sikerünk volt, a közönség vastapssal és visz-
szahívással fejezte ki tetszését. Mint tudjuk, az is elhang-
zott, hogy „a hirdiek műsora miatt érdemes volt eljönni”.

Beneveztünk az Országos Népek Tánca – Népek Ze-
néje vetélkedőre is, ahol bejutottunk a szegedi döntőbe. 

Részt vettünk 2018-ban Pécsváradon a szenior talál-
kozón, Nagypallon a falunapon, ami újabb meghívást 
hozott Zengővárkonyba az őszi gesztenyenapi rendez-
vényre. Mindhárom helyen nagy-nagy sikerünk volt, 
amit Piroska vezénylete nélkül nem tudtunk volna so-
hasem elérni.

Ezúton is szeretnénk, megköszönni a teljes tagság ne-
vében fáradhatatlan munkáját.

Klubunk élete személyiségével színesebb, munkájával 
sok-sok szívet melengető élménnyel lett gazdagabb az 
évek során.
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Végezetül kívánjuk, hogy jó egészséggel, kitartással, 
még sok örömben legyen részünk vele. Tudjunk örülni, 
és kölcsönös tisztelettel, békességgel és szeretettel éljük 
meg a további éveket.

Sok boldogságot kívánunk, és sokáig legyen még ilyen 
aktív, hogy még sokáig együtt tudjunk énekelni.

Idézet: Pabló Picassótól
„Minden életkornak megvannak a maga örömei, de 
ezeket sajnos mindig megkésve ismerjük fel.”

Ezután az énekkar a Boldog születésnap (Halász Judit) 
című dallal kezdte a kis műsorát, majd az Emőkétől tanul 
(Motiva zenekar) Születésnapodra című dala következett, 
végül pedig még egy új dal, amit szintén Emőke segítségé-
vel tanultunk meg (Alex Tamás zeneszerző) a Szép korúak 
himnusza címmel, melynek refrénje nagyon is illik hoz-
zánk: „Várjunk még, nincs behúzva még a fék”.

Az énekszámok között verseket mondtak: Vargáné 
Angéla, Zokáné Erzsike és Vinczéné Borika.

Ezután következett az ajándékozás. A klubtagok aján-
dékait Ancika, Dallosné Évike, Kötelesné Hilda, Bacskay 
Katika és Kaszás Évike adták át. Majd a klub minden tag-
ja egyenként felolvasta egyéni jókívánságát, melyet egy 
kis cédulára írt névvel ellátva. Ezután a kis cédulák be-
kerültek egy színes szalagokkal díszített befőttesüvegbe, 
így adtuk át az ünnepeltnek.

Majd jött a szülinapi torta, melynek díszítése termé-
szetesen violinkulcs és hangjegyek voltak.

Amíg a tűzijáték égett, mindenki énekelte a Boldog 
születésnapot című dalt.

Ezután következett Piroska meglepetése: élő zene kö-
szöntette az ünnepeltet és az egybegyűlteket. Nagyon fi-
nom pörköltet főzött nekünk Piroska fia, Laci. A klub 
tagjai sós és édes süteményeket sütöttek, Ancika meg egy 
házi (Gasztroangyal: gesztenyés pávaszem) tortát.

Ezután következett a mulatozás és a tánc.
Itt szeretnénk külön köszönetet mondani Péter Ma-

rikának és családjának, akik a teljes délutánt fotókkal és 
videókkal örökítették meg számunkra, és Emőkének a 

sok fáradozását, amit velünk töltött, hogy egy ilyen fe-
lejthetetlen délutánt tudtunk együtt tölteni.

Nagyon jól éreztük magunka délután 3-tól este 8-ig.
Mikor a zenészek látták, hogy sokan kezdenek már 

búcsúzkodni (persze a rendrakásban is segítettünk), az 
„In Silenció” dallamával fejezték be műsorukat, és bo-
csátottak minket útra.

Ismét bebizonyosodott, hogy szeretünk együtt lenni 
és egymásért tenni valamit.

Piroskának pedig megígértük, hogy a 90.-et is együtt 
fogjuk ünnepelni.

Békefi Ernőné és Heiszler Istvánné
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület

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
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SZANK
KISKUN EMLÉKHELY

Nemrég nyitotta meg kapuját a szanki KISKUN EMLÉK-
HELY. A közel kétezer fős lélekszámú település Kiskun-
majsa közelében található. A 350 millió Ft-os beruházás 
pályázati támogatásból valósult meg, „s nemcsak Szank, 
hanem 33 másik kiskunsági település is magáénak tud-
hatja” – fogalmazott a polgármester úr. Az emlékhelyen 
egyrészt bemutatják a magyarság múltját, másrészt pedig 
a látogatók megismerhetik a magyarországi kunok tör-
ténetét. Az emlékhely egy régészeti lelőhely köré épült, 
ahol a tatárjárás során elpusztult 17 felnőtt és ugyaneny-
nyi gyermek maradványaira bukkantak, valamint szá-
mos IV. Béla korabeli érme, ékszer és fegyver került elő 
az ásatás alkalmával. 

A fő attrakció egy bemutatóközpont, amelynek az 
igen látványos, interaktív belső kialakítását az a pécsi 
PAZIRIK Kft. készítette, amely a hazai várak felújításá-
hoz szükséges 3D-s látványelemekért is felelt. Nálunk 
Baranya megyében a szigetvári és a szászvári vár dizájn-
ján dolgoztak, de az ő nevükhöz fűződik többek között 
Hollókő, Füzér és Szigliget várának felújítása is. 

A bemutatóközpont köré tematikus tanösvény épült, 
ahol egy időutazást tehetünk a kunok életének különbö-
ző szakaszaiban. Jurtát, Árpád-kori földházat, 15. száza-
di kun lakóházat, egy 19. századi tanyát, valamint egy 
kunhalmot (kurgánt) lehet szemügyre venni. S persze 
ott van a régi, lerombolt templom maradványának a re-
konstrukciója, a dupla védelmi körárokkal, amelynek az 
eredetijét a tatárok elpusztították. 

Az én tisztem a projektből a mese megírása volt, 
amelyben bemutatom a tatárjárást és a kunok letelepe-
dését, valamint „alátámasztom” azt a feltételezést, hogy 
a település a nevét egy kun előkelőségről kapta.

A megnyitón illusztris vendégek mondtak köszön-
tőt, többek között Nagy István agrárminiszter és Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke. Mivel az ilyen jelle-
gű beszédek csak ritka esetben tudnak lekötni, inkább 
a mesém helyszínét jártam be. A programmal párhuza-
mosan az I. Kárpát-medencei Nomád Viadal vette kez-
detét, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Muraközből 
és Horvátországból érkeztek lovas harcosok. Tökéletes 
időutazást tehettem. Testközelből érzékeltem, milyen 
lehetett, amikor anno a kun vagy a tatár lovasok roha-
moztak és suhogva szálltak a nyílvesszők. Ruházatilag 
meglehetősen kiríttam az „ősmagyar” környezetből, az 
egyik szúrós szemű, kun forma versenyző meg is kérdez-
te, melyik csapathoz tartozom? „Oh, én csak egy króni-
kás vagyok…” – feleltem pironkodva. 

A média már jóval a megnyitó előtt „bekóstolta” a 
projektet. Szank cuki falu… – kezdi az egyik hírportá-
lon a cikket az újságíró. A riporthoz tartózó kommentek 
közül az a kedvencem, ahol valaki azt boncolgatja, hogy 
ezt a pénzt miért nem iskolák és kórházak fejlesztésére 
adták, „ehelyett megint hátrafelé nyilazunk, bazmeg…” 
Sőt, valaki szerint „a kunok voltak az első migráncsok!” 

Ezekkel a dolgokkal én nem sokat foglalkoztam. 
Legjobb tudásom szerint megírtam a történetet, s ami-
kor a miniszterrel lekezeltem, Potrien őrmesterre gon-
doltam, aki Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában című 
örökbecsűjében egész végig arról spekulál, mi történne, 
ha egyszer a francia köztársasági elnökkel találkozna, és 
az megkérdezné tőle: „hogy s mint, kedves Potrien?” Az 
őrmesternek természetesen ezerféle válasza van, amit 
rendre meg is oszt a bakáival, ám amikor aztán valóban 
elhangzik a kérdés, szegény altiszt csak hebeg-habog…

A mesémet az 50 fős MAYOSSA Táncegyüttes feldol-
gozta, s a rendezvényen egy profi táncjáték keretében elő-
adta. Hát igen! Ahogy lúdbőrös háttal ültem a nézőtéren, 
hallgattam a lüktető zenét, néztem az óriáskivetítőn a mese 
illusztrációit, tátott szájjal figyeltem a történet átalakulását, 
s az előadás után keblemre öleltem a rendezőt és a két fő-
szereplőt, egyre csak az járt a fejemben, hogy – Potrien ide, 
francia köztársasági elnök oda – ezért bizony megérte! 

Aki kedvet érez, látogasson el Szankra, és tegyen egy 
röpke időutazást. S ha már ott jár, csobbanhat egyet a kis-
kunmajsai strandon, és megkóstolhatja a soltvadkerti cuk-
rászda specialitását, a Silvanust! Én soha nem hagyom ki…

CsL

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.
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Gombáink csodálatos világa
Nemrég ismét özönvízszerű felhőszakadás volt környékünkön, 
melynek következtében nincs kizárva, hogy ismét megjelennek 
a gombák az erdőben. Idén az erdei gombák mennyisége mi-
att nem lehet panaszra okunk, hisz eddig már két alkalommal 
volt gombadömping a sok esőnek és meleg, párás időnek kö-
szönhetően. Ezek az igazán finom és egészséges erdei csemegék 
megérdemlik, hogy kicsit jobban megismerjük furcsa, fákhoz 
kapcsolódó életüket.

A gombák az élővilágnak egy teljesen önálló, külön csoport-
ját képezik. Az új rendszerezés az élővilágot három csoportra 
osztja: gombákra, növényekre és állatokra. 

A növényeknek, főleg a fáknak, a megfelelő tápanyagellátás-
hoz és növekedéshez sokszor szükségük van a gombák jelenlé-
tére. A szárazföldi növények túlnyomó többsége a gombákkal 
él szimbiózisban.

Az erdei talajban a nitrogén és foszfor sokszor kötött formában 
található meg, ezért az erdőalkotó fák nehezen tudják felvenni és 
hasznosítani őket. A tápanyagok nehéz mobilizálása miatt a fák 
más szervezetek segítségére szorulnak. Ilyen segítőknek tekinthe-
tők az ektomikorrhizás gombák, a velük kialakított szimbiózis ép-
pen ezt az akadályt segít leküzdeni. A gomba által fölvett nátrium 
(N) és foszfor (P) jelentős része a növénybe kerül, a fordított útvo-
nalon fotoszintetikus eredetű, energiadús szerves anyagok jutnak 
a növényből a gombába. A kiterjedt micéliumhálózat a gyökér-
rendszernél nagyobb területet képes sűrűn behálózni, így a növény 
számára egyébként hozzáférhetetlen területekről is képes tápanya-
gokhoz és vízhez jutni és azok egy részét a növénypartnerekkel 
megosztani. A növények a fotoszintézis során megkötött szénve-
gyületeket, valamint élőhelyet biztosítanak a gombának, cserébe 
oldott, valamint szerves anyaghoz kötött tápanyagokat vonnak el 
a partnertől. A gomba emellett jelentősen javítja a gazdanövény 
reakcióját kémiai anyagok, növényevők, patogének, valamint szá-
razság ellen.

(Forrás: Ludmerszki Edit és Rudnóy Szabolcs „Quid pro 
quo” – Az ektomikorrhizás szimbiózis: a kapcsolat kialakulása és 
anyagcsere-élettani jellemzői

*
A gomba számos kedvező élettani hatással rendelkezik:
•	 Kiváló fehérjeforrás: a gombákat fehérjetartalmuk miatt 

húspótlóként is fogyaszthatjuk, kiválóan kiegészítik a növé-
nyi eredetű táplálékainkat.

•	 Gazdag vitamin- és ásványianyag-forrás: a gombák értékes 
ásványi sókat, például káliumot, foszfort, vasat, kalciumot és 
vitaminokat, főleg D-vitamint, B-vitaminokat, E- és K-vita-
mint tartalmaznak.

•	 Segíthet a testsúlycsökkentés során: a gomba alacsony kaló-
riatartalmú, zsír- és glükóztartalma is elhanyagolható (100 g 
csupán 20-40 kalóriát tartalmaz), emellett azonban magas a 
telítőértéke, így segíthet, hogy alacsony energiabevitel mel-
lett mégis jóllakottnak érezhessük magunkat.

•	 Kiváló ízesítő hatású: a gombák többféle íz- és zamatanya-
got, étvágygerjesztő hatású glutaminsavakat tartalmaznak, 
így számos étel elkészítéséhez felhasználhatók.

•	 Sokféleképpen elkészíthető: felhasználhatjuk levesnek, sa-
látának, főételként grillezve, pörköltnek, rántva vagy akár 
mártáshoz, pizzához, húsok ízesítéséhez is.

A gomba segíthet a betegségek megelőzésében, kezelésében is.

A népi gyógyászatban már régen ismert és használt gombák 
hatékonyságát modern klinikai vizsgálatok is igazolták. Számos 
gombáról bizonyították már, hogy segíthet különböző betegsé-
gek megelőzésében, kezelésében.

Talán az egyik legismertebb gyógyhatású gomba az „életelixír-
ként” is emlegetett shiitake. Legfontosabb hatóanyaga a lentinán 
nevű poliszacharid, amely egyike a leghatásosabb rákellenes vegyü-
letnek, emellett hatékonyan csökkenti a magas vérnyomást, a kolesz-
terinszintet, valamint immunerősítő hatással is rendelkezik.

A rákellenes anyagokat termelő gombák közé tartozik még a 
késői laskagomba, a hasadtlemezű gomba, a lepketapló és sok 
más taplógomba is.

A vargánya kiváló influenzavírusok ellen, az óriás pöfeteg 
pedig vírus- és tumorgátló anyagot tartalmaz. A csiperke rák-
ellenes hatású, különösen mellrák esetén lehet fontos szerepe a 
megelőzésben. Megakadályozza a szervezetben lévő ösztrogén-
szint túlzott megemelkedését, ugyanis a magas ösztrogénszint 
összefüggésben áll a mellrák kialakulásával.
A gombából készült ételek készítésekor fontos néhány szem-
pontot figyelembe venni:
•	 Mikor a gombát előkészítjük, csak folyóvízbe mossuk át és 

csepegtessük le, ne áztassuk be!
•	 A fehérjék, vitaminok jó része a gombakalap alsó részén hal-

mozódik fel, ezért elkészítés, tartósítás előtt ne távolítsuk el 
a gombák lemezeit vagy a gerebengombák, tinóruk esetében 
a csöves, tüskés részeket.

•	 Ha zománcozott edényben készítjük, figyeljünk arra, hogy az 
edény sértetlen állapotú legyen, mert a vassal érintkezve a 
gomba megfeketedik és kellemetlen mellékíze lesz.

•	 A gomba kitintartalma miatt nehezen emészthető, nagyobb 
mennyiségben emésztési panaszokat okozhat. Javasolt, hogy 
az elkészítendő gombát minél apróbbra vágjuk fel, így több 
fehérje, több aroma- és ízanyag jut ki a gombasejtből, illetve 
könnyebben is emészthető.

•	 Gyengén fűszerezzük és sózzuk, kevés fűszerezéssel jobban 
kiemelhetőek a gombában természetesen meglévő íz- és aro-
maanyagok.

•	 A gombaételek könnyen romlanak, ezért inkább kis adago-
kat készítsünk, és ne tároljuk sokáig.

•	 Kisgyermekeknek hároméves kor alatt nem ajánlott gombát adni!
(forrás: http://www.egeszseg.hu/cikk/a-gombak-jotekony-hatasai)

Ráadásként pedig fogadjanak el tőlem néhány általam kedvelt 
receptet a gombák elkészítéséhez. 

A gombákat közvetlenül az elkészítés előtt alaposan mossuk 
meg, jól sózzuk be, mivel a só kihozza a rejtett ízeket is.

Talán az egyik legegyszerűbb elkészítési mód, ha csak lisztbe 
forgatjuk a gombát, és forró olajban jó ropogósra sütjük mind-
két oldalát, vigyázzunk, ne szívja meg magát olajjal, akkor jó, ha 
megtörjük, és pattan. Egy másik nagyon jó elkészítési mód, ha 
sűrű, sós palacsintatésztát készítünk, és a sózott gombát ebbe 
forgatjuk, majd mindkét oldalát szép pirosra sütjük. Zöldségek-
kel kenyér nélkül is kiválóan fogyasztható. Természetesen na-
gyon finom rántva, pörköltnek, tejfölösen is. Egyik kedvencem 
a rókagomba-paprikás kapros-túros nokedlival, persze ugyanez 
jó vargányával vagy vegyes erdei gombával is.

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
– Augusztus 11. Vasárnap 11.00
– Augusztus 25. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (08. 03.)
Vasárnap (08. 04.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (08. 10.)
Vasárnap (08. 11.)

–
–

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 17.)
Vasárnap (08. 18.)

17.00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 24.)
Vasárnap (08. 25.)

–

–
17:00 Igeliturgia

–
–

8.30 Igeliturgia

Augusztusi 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 jelenleg 163.000 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!

Kedves Olvasóink!
Sok adomány érkezett már Horváth Dezső síremlé-
kének felújítására, de a gyűjtés tovább folytatódik. A 
fedlapot az eddigi adományokból meg lehet javítani, 
ha érkezik még felajánlás, a betonkeretet és esetleg a 
közelben lévő ledőlt keresztet is rendbe lehet tenni. 

Aki úgy gondolja, hogy szeretné tiszteletét, szeretetét 
így kifejezni Dezső bácsi iránt, adományát leadhatja a 
vasasi Gazdaboltban, minden héten mise után az adott 
templomban, vagy Gasparits Zoltánnénál Vasason, a 
Fenyő u. 18-ban. Minden adományt köszönettel vesz-
nek a felújítást intéző hívek, a munkáról folyamatosan 
beszámolnak.

Megemlékezés Weibl Józsefnére

Nézegettem rólad egy képet.
Közben felidézem a régi emléket.
Könnyeim mögül látom arcodat,

Szívem fáj, tisztán hallom hangodat.

Weibl Józsefné halálának  
3. évfordulójára emlékezve barátnőd: 

Dallos Magdi

Helyreigazítás
A múlt havi újságban megjelent Berek Fesztiválról szóló 
beszámolóban a részvevők közül kimaradt Rumbach Tibor 

hirdi galambász bemutatója, pedig nagyon látványos volt, 
sokan megnézték. A hibáért elnézést kérünk! 

Szerkesztőség

h i t é l e t
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Sporthír

Somogyi Bányász asztaliteniszcsapat-gyűlés
Tisztelt olvasó! Július 19-én tartottuk meg a Somogyi Bányász 
asztalitenisz SE csapatgyűlését, ahol kiértékeltük az elmúlt sze-
zon eredményeit, megtárgyaltuk az elmúlt időszak hibáit, ta-
pasztalatait, és megbeszéltük az előttünk álló feladatokat is. Mi-
vel nemrég vált ismertté a hivatalos helyezési sorrend, így most 
tudom csak önök elé tárni csapataink helyezését. Első csapa-
tunk a 7. helyen végzett 14 ponttal, ami a vártnál kissé rosszabb 
eredmény, de ha a második helyezést nézzük, akinek 17 pontja 
van, akkor ez nem is olyan rossz eredmény. Főleg, ha figyelem-
be vesszük az öt döntetlen mérkőzésünket, amit nyerhettük vol-
na. A jövő szezonra mindenképpen valamelyik dobogós helyet 
szeretnénk megcélozni. Az első csapat tagjai: Bocz József, Bocz 
Attila, Pap György, László János. A második csapatunk, mely-
nek tagjai: Danis Imre, Cuth József és ifj. Vókó Tamás, lelkes, 
küzdelmes meccseket játszottak, de ez csak az utolsó előtti he-
lyezésre volt elég. Viszont játékuk az elmúlt szezonban nagyon 
sokat fejlődött, ezért bizakodóak vagyunk a jövőre tekintve. A 
csapatgyűlésen részt vett Bodor Attila, a Vasasi Bányász Sport 
Egyesület elnöke is, aki már az elmúlt szezonban is támogatta 
anyagilag csapatunkat, és a jövőre nézve is biztosított bennün-
ket támogatásáról. Segítségét, támogatását ezúton is köszönjük 
neki. Majd, mint záró témaként, megegyezés született az id. 
Bocz József-emléknap pontos dátumáról, a meghívottak névso-

ráról és a rendezvény részleteiről. Az emléknap 2019. augusztus 
16-án 15.00 órakor lesz. Ha valaki, akit egykor id. Bocz József 
tanított pingpongozni, és szeretne részt venni az emléknapon, 
megkérjük, jelezze részvételi szándékát Baumann Rudolfnál a 
06-20-337-3783-as telefonon, de személyesen is jelentkezhet 
a hétfő, szerda, pénteki edzések valamelyik napján 16–19 óra 
között a Kodály Művelődési Házban. A jövőben is tájékoztatjuk 
kedves olvasóinkat az asztalitenisz-híreinkről. Hajrá, bányász, 
jó szerencsét!    Baumann Rudolf

Somogyi siker az Orvosok és Egészségügyi 
Szakdolgozók Világjátékán

Idén 40. alkalommal rendezték meg a Medigames orvosi világjátékokat a montenegrói Budván. A magyar atlétikai 
csapatban szerepelt dr. Stefanovits Ágnes, aki három aranyérmet szerzett: súlylökés, kalapácsvetés és diszkoszvetés-
ben, gerelyhajításban, és a 4x100 m váltó tagjaként futásban pedig ezüstérmet nyert. Kiemelkedő teljesítményéhez 
gratulálunk!

III. vidéki Hangulat Tábor
Idén harmadik alkalommal megrendezésre került a Vidéki Han-
gulat Tábor a KoBeKo művelődési központban. Ezúttal júliusban 
négy héten keresztül vártuk az érdeklődő gyermekeket. A válto-

zatos programjaink – lovaglás, strandolás, Mecsextrém park, 
fagyizás, kézműveskedés – igazán nagyszerű kikapcsolódási, szó-
rakozási lehetőséget biztosított a hozzánk érkezőknek. A progra-
mok mellett napi háromszoros étkezést is biztosítottunk. Minden 
évben valami új is kerül a palettára, az idei évben egy felfújható 
légvár várta a fáradhatatlan gyerkőcöket. Bízunk benne, hogy jö-
vőre is hasonló körülményekkel és eseményekkel újra találkozunk.
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Mézvásár!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg, 

Gesztenyeméz 2500 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
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Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034
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Várjuk kedves vendégeinket a

sószobába!
Asztmás és hasonló betegségekre nagyon jó, 
tisztítja a légutakat, tüdőtisztító hatású.

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

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

Drahovszky Gábor 
parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.

Elérhetőség: 0630/835-4306

A két világháború között az ünnep kie-
gészült a Szent István-i, azaz a Trianon előt-
ti Magyarország visszaállítására való folya-
matos emlékezéssel, emlékeztetéssel. 1938. 
augusztus 18-án, Szent István halálának 
900. évfordulója alkalmából Székesfehér-
váron összeült az Országgyűlés – a kihelye-
zésre a négy nappal korábban megalkotott 
törvény adott lehetőséget –, és augusztus 
hó 20. napját Szent István király emlékeze-
tére nemzeti ünnepnek nyilvánította.

Teljesen a kommunisták sem merték 
betiltani.
1945 után augusztus 20-át egyházi ün-
nepként 1947-ig ünnepelhették nyilvá-
nosan, az akkor több százezer embert 
vonzó Szent Jobb-körmenetet betiltották. 
A rendszer az ünnep vallási és nemzeti 
tartalmát nem vállalta, de teljes megszün-
tetését sem látta célszerűnek, inkább tar-
talmilag változtatott rajta.

A munkaszüneti napnak megmaradt, 
szekularizált ünnepet az új kenyér ün-
nepének nevezték el, majd új, szocialista 

államalapításként 1949. augusztus 20-ra 
időzítették a szovjet mintájú alkotmány 
hatályba léptetését. 1949 és 1989 között 
augusztus 20-át az alkotmány napjaként 
ünnepelték, 1950-ben az Elnöki Tanács 
törvényerejű rendelete a Magyar Népköz-
társaság ünnepévé nyilvánította.

A rendszerváltozással felelevenedtek a 
régi tradíciók, 1989 óta ismét megrende-
zik a Szent Jobb-körmenetet. Az 1990-es 
első szabad választások után megalakult 
Országgyűlés 1991. március 5-én a nem-
zeti ünnepek – március 15., augusztus 
20., október 23. – közül Szent István 
napját nyilvánította a Magyar Köztársa-
ság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. 
január 1-jén hatályba lépett alaptörvény 
is nemzeti ünnepként, Magyarország 
hivatalos állami ünnepeként rögzíti au-
gusztus 20-át.

Augusztus 20-án rangos állami kitün-
tetéseket adományoznak, ekkor adják át 
többek között a 2011-ben alapított Ma-
gyar Szent István Rendet, a legmagasabb 
állami kitüntetést.

Forrás: wikipédia

Folytatás az első oldalról: Éljen augusztus 20.!
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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!


