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Meghívó
A vasasi Szent József-templom új tornyának meg-
áldása a 2020. március 28-án 15 órakor kezdődő 
ünnepi szentmise keretében történik.

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik 
már régóta remélték és várták a torony megúju-
lását, és szeretnének részesei lenni az örömteli 
ünnepnek.
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Képviselői hírek
Az elmúlt hónapban mind a közgyűlésben, mind itt a településrészeinken sok esemény történt, csak távirati stílusban egy 
rövid „élmény”-eseménybeszámoló, további részletek a képviselői facebook oldalamon találhatók: https://www.facebook.
com/berenyizoltan/

1. Február 11-én és 28-án volt két közgyűlés, ahol a város 
költségvetése mellett számos – többek között – a tele-
pülésrészeinket érintő kérdést is tárgyaltunk, az alábbi 
linkeken, akit érdekel, bárki tájékozódhat róla: 
https://gov.pecs.hu/register/index/reg_testuleti_munk  és
https://gov.pecs.hu/main/aMenu/72?mid=72
továbbá a januári ülésen napirend utáni felszólalásban 
jeleztem a képviselő-testület és a város vezetésének, hogy 
sokkal nagyobb figyelmet és fejlesztést kérünk-követe-
lünk „falvainknak”, amit az alábbi linken bárki meg-
nézhet videón is:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/621829455310489/

2. Márciusban négy területen összesen 8 alkalommal tar-
tok fogadóórákat: 03. 23. 1630-1730 – Hősök tere, 1740-1840 

– Fehérhegy; 03. 24. 1630-1730 – Hird, Iskola, 1740-1840 – 
Hird Faluház; 03. 25. 1630-1730 – Somogy, Kodály 1740-1840 

– Somogy, KoBeKo; és 03. 26. 1630-1730 – Vasas, Bencze 6., 
1740-1840 – Vasas, Berze. Ezt így ígértem, hogy rendszeres 
lesz a kapcsolattartás, a januárin is számos hasznos felvetést 
kaptam, sokan megtiszteltek bizalmukkal, köszönöm! A fel-
vetett kérdéseket mind továbbítottam Polgármester úr-
nak, az illetékes bizottságnak, a városi cégeknek, a legtöbb 
kérdés megoldódott, a válaszokat, megtett intézkedéseket 
most közreadom, az eddig hozzám eljutott lakossági prob-
lémákra, gondokra kapott polgármesteri válasz alapján a 
következő intézkedések történtek:
a. Hirden, a Harangláb u.-i buszfordulóban több helyi la-

kos jelezte, hogy a buszok rendszeresen nem a kijelölt 
buszmegállóban veszik fel az utasokat. Válasz: már 
2019 elején eljutott a TÜKE Busz Zrt.-hez, ahol az 
érintett gk.-vezetőket jegyzőkönyvileg meghallgat-
ták, ezúton is megköszönik a jelzést, a TÜKE Busz 
Zrt. szolgálati utasításba adja minden érintett so-
főrnek a helyes beszállás helyszínét.

b. szintén itt a Harangláb u.-i híd korlátját egy helyi mg-i 
vállalkozó ledöntötte, de nem hajlandó helyreállítani. 

Válasz: a károkozó 2020. január 28-án megkezdte az 
általa megrongált híd helyreállítását.

c. Somogyban a helyi iskola melletti nagy forgalmú lép-
csőnél az omladozó önkormányzati tulajdonú bolt 
erősen megroggyant állapota veszélyezteti a gyalogos-
forgalmat. válasz: 2020. február 26-án helyszíni bejá-
rást tartottam, ahol a BIOKOM, az önkormányzat 
és a Vagyonkezelő illetékes képviselői/vezető vettek 
részt és haladéktalan intézkednek az épület baleset-
veszélyes állapotának megszüntetéséről.

d. szintén itt, a Kodály Műv. Ház alatti kanyarban a 
korábbi években leválasztott korlát a jelen állapotában 

élet- és balesetveszélyes, mind a gyalogos és mind a 
közúti forgalomra. Válasz: 2020. február 26-án hely-
színi bejárást tartottam, ahol a BIOKOM, az önkor-
mányzat illetékes képviselői/vezető vettek részt és 
az eredeti tervezési dokumentációt felülvizsgálják, 
annak érdekében tesznek intézkedéseket, hogy a je-
lenlegi állapot miként szüntethető meg.

e. Sas utcából jelezték az utcavégi vízbekötések hiányát. 
Válasz: a Városüzemeltetési Főosztály erre az évre 
betervezte a Sas utca vízbekötését, amelynek költségére 
rendelkezésre áll a fedezet, ami 47.472.600 Ft.

f. Vasas, Petőfi-akna buszfordulótól a lakott részeket 
összekötő műúton 2020. január 18-án reggel egy he-
lyi lakos balesetet szenvedett férjével együtt az általa 
vezetett autójukkal. Kidöntöttek egy villanyoszlopot 
is, de szerencsére személyi sérülést nem szenved-
tek el, a baleset oka a lefagyott útburkolat, amelynek 
síkosságmentesítését a közútkezelő nem végezte el. Az 
E.On áramszolgáltató, a rendőrség, a katasztrófavéde-
lem és a tűzoltóság intézkedett a helyszínen, azonban 
a kárukat nem téríti meg senki, a BIOKOM felé az 
érintettek, mint károsultak, az egyértelműen a „tü-
körjéggel borított út miatti felelőssége okán kezdemé-
nyezték a kártérítést, de eddig eredménytelen. Válasz: 
a BIOKOM-nál nincs nyoma kárbejelentésnek, de 
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Tisztele� el:

 

Berényi Zoltán
Pécs M. J. V. Önkormányzat
1. sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere
önkormányzati  képviselő

Kontakt:
Pécs M. J. V. Önkormányzat
	H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
	72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

mivel a kivizsgáláshoz ez szükséges, írásban jeleztük 
a károsultnak, hogy ezt mielőbb tegye meg, ehhez 
minden adatot, információt, nyomtatványt írásban 
már megküldtünk neki.

g. A korábban beadott lakossági kezdeményezések kap-
csán a következő érkezett. Válasz: mindegyik ügyben 
már az érintett városi cégek és szervezetek (Tettye 
Forrásház, BIOKOM, Városüzemeltetési Főo., 
Lakáskazdálkodási O.) dolgoznak, ezek jellegükből 
fakadóan időigényesebbek, de pár héten belül itt is a 
– remélem, megnyugtató –  megoldások meglesznek.

h. +1 örömteli hír, hogy a korábbi években bevezetett 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a BIOKOM 
tovább fejleszti, még az első félévben újabb területek 
lesznek bevonva a programba.

i. végül a játszótér-felújítások is folytatódnak, a 
BIOKOM illetékesei minden körzetben a helyi kép-
viselőkkel, lakosokkal, civilekkel egyeztetve végzik a 
munkákat, erre hamarosan sor kerül itt nálunk is.

3. Február 13-án megtartottuk a Vasas-Somogy-Hird 
Településrészi Testület alakuló ülését, a testület tagjai: 
Lobodáné Somlai Erika, Bartókné Ehreth Anita, Kóta 
László, Takács László, elnöke Berényi Zoltán önkor-
mányzati képviselő.

4. A testület döntése alapján Hirden a faluház gondnoki 
teendőit 2020. március 1-től Takács László látja el. Itt 
ragadom meg az alkalmat, hogy hálásan megköszön-
jem Vincze Károlyné, Borikának sok-sok éves gondno-
ki munkáját.

5. Az ülés végén a BIOKOM helyi művezetője, Reisch Dezső is 
beszámolt a végzett feladataikról, amit mindannyian meg-
köszöntünk neki, és ezúton is megköszönöm mind a ma-
gam és a testület nevében neki és a helyi közmunkásainknak 

az áldozatos munkájukat, nagy érdeklődéssel várjuk a kö-
vetkező ülésre is beszámolójukat, nemkülönben ötleteiket 
és javaslataikat is, hogy tehetnénk még hatékonyabbá azt.

6. Szintén közös döntés született arról, hogy az állami ün-
nepeket ezentúl a Településrészi Testület szervezi, és 
biztosítja azok megrendezéséhez szükséges feltételeket, 
első alkalommal a március 15-ei ünnepség lesz, amire 
15-én 10 órakor, a vasasi Petőfi-szobornál (óvoda ud-
vara) ezúton is szeretettel várjuk a megemlékezőket-
ünneplőket. Köszönet a megszervezésért a testület vasasi 
képviselőjének, Lobodáné Somlai Erikának.

7. Sajnos kevés civil szervezet vett részt a munkában, így a 
Civil programnaptár összeállítása nem valósult meg, 
ezt a kérdést elnapoltuk a következő ülésre, amely vár-
hatóan áprilisban lesz, kérek mindenkit, vegyen részt, 
legyen szervezetének képviselete, hogy összehangoljuk a 
rendezvényeinket.

8. A március 10-ei közgyűlésen tárgyalja a pécsi Közgyűlés 
a város 2020. évi költségvetését, ami jelentősen érintheti, 
meghatározza településrészeink életét: elég, ha csak a Tele-
pülésrészi Testület pénzügyi keretére, a képviselői keretre, a 
civil támogatási keretre, vagy a közművelődési szerződéssel 
rendelkező szervezetek anyagi támogatására gondolunk.

9. A fentiek függvényében az áprilisi testületi ülésen dön-
tünk a Településrészi Testület 2020. évi költségvetésé-
ről, ami többek közt a civil szervezetek, helyi klubok és 
közösségek támogatásáról, helyi feladataink érdekében 
szükséges anyagi eszközök biztosítását is jelenti. Itt szakít-
va az eddigi sok-sok éves rossz „hagyománnyal”, nem 
előre lesznek „le/kiosztva” a források, hanem minden 
érintett egy nagyon egyszerű adatlapon jelezheti anyagi 
igényét, amit közösen – akár velük együtt, ha eljönnek 
az ülésre – megvitatunk, és úgy döntünk.

Végül, de nem utolsósorban Kóta László somogyi képviselő javaslatára az alábbi felhívást adjuk közre: „Felhívjuk a lakossá-
got a portájuk előtti közterület, járda, árok tisztán tartására! Aki ezt a munkát nem tudja elvégezni, az jelezze a részön-
kormányzat felé – hívja a 06-30-256-9421 Kóta Lászlót – és találni fogunk megoldást! Mindannyiunk érdeke ez, kérünk 
mindenkit a rendelet betartására!”
Részlet az 54/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-ból, ami a köztisztaság fenntartását szabályozza: „Az ingatlantulaj-
donosok köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségei: 6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni: a) 
az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá az ingatlan és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásá-
ról, tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, szükség szerinti – minimum évi kétszeri – kaszálásáról, az allergén 
növények irtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, annak elszállításáról, a hó eltakarításáról és síkosságmentesítéséről.”
Zárásképpen pedig kérem, segítsék – továbbra is – a munkámat ötleteikkel, felvetéseikkel „dolgos” tenni akaró kezeikkel, 
és én ígéretemhez híven partner leszek minden jóakaratú és a településeinket előrevivő, jobbító szándékú embernek, legyen 
az kicsi, nagy, fiatal, idős stb. …a lényeg, hogy tegyünk közösen, hogy mindannyian jobban érezzük magunkat ezekben a 
gyönyörű „falvainkban”.



4  2020. márciusSok Hírünk Van

Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
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: Februárban a nagy érdeklődésre és az 
anyukák kéréseire való tekintettel, a klub visszaköltözött 
a Berze Művelődési Házba. Illetve legnagyobb örömünk-
re elindult a hirdi faluházban is a baba-mama klubunk. 
A klub keretein belül az anyukák továbbra is kötetlenül 
tudnak beszélgetni, és saját élettapasztalataikat, tudásukat 
megosztani. Kiegészítő foglalkozásként zenés fejlesztés-
ben is részt tudnak venni, ahol feleleveníthetik a gyerek-
korban tanult énekeket és mondókákat. A színes progra-
mokkal a továbbiakban is várunk mindenkit szeretettel.
Klubvezető: Csémi Hajnalka

• Dartsklub: Február hónapban is főként gya korlások és 
különböző feladatok megoldásával teltek az alkalmak. 
Részt vettünk, megmérettettük magunkat egy szászvári 
versenyen is ebben a hónapban. A hónap utolsó szerdáján 
pedig lezajlott a klub utolsó foglalkozása, ezúton is szeret-
nénk megköszönni mindenkinek a részvételt. 
Klubvezető: Horváth Gábor

• Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár kétheti két 
alkalommal látogathatók. Szerdánként 10:00-től a Vasasi 
Öregek napközije. (Jelenleg maximális létszámmal), illetve 
csütörtökönként 17:30-19:00 óráig a Kistamás Gyula Könyv-
tárpont (Bencze J. u. 6.). Jelenleg is több hely van az érdek-
lődők számára. A találkozókon egyéni problémákkal foglal-
kozunk, illetve gyakorlati feladatokat oldunk meg együtt. 
(Szövegszerkesztés, képszerkesztési feladatok, e-mail, kö-
zösségi oldalak stb.) Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdeklődőket 
a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelő-
dési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, 
illetve a +36-30/183-
5730 telefonszámo-
kon, valamint 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 Kulturkohó”
Márciusi  programjai

Baba-mama klub:  Minden szerdán 10:00-tól a Hirdi 
faluházban, illetve minden csütörtökön 10:00-tól vasason 
a Berze Művelődési Házban. 
A következő Ringató: Március 19. 10:00 /Berze/  
Kattanj rá Nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbek-
nek, minden csütörtök 17.30 /Bencze/

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

Élményszerző túra
Február hónapban a Vasasért Egyesület és a Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézmé-
nyének együttműködésével megrendezésre került a Mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők élménytábora, mely az 
egyesület EFOP 1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének keretein belül valósulhatott meg. 

„Végre kirándulás!” Ezzel fogadtak a fi atalok már szinte 
a kapuban, amikor megérkeztem hozzájuk a kirándu-
lás reggelén. Hatalmas örömmel és nagy izgalommal 
vágtunk neki a napnak. Szerencsénkre a hűvös téli na-
pok ellenére szép napsütéses időjárás volt aznap. Úti 
célunk a szekszárdi Mézeskalács Múzeum volt, ahol 
egy érdekes előadást nézhettünk és hallgathattunk meg 
a család munkásságának történetéről, majd körbenéz-
hettünk a múzeum érdekes tárgyai, gépei között. Ezt 
követően belekóstolhattunk a mézeskalács-díszítés és a 
gyertyakészítés rejtelmeibe, ahol mindenki saját maga 
készíthette el a szuvenírjeit. Ezt követően tettünk egy 
sétát a város főterén, illetve a belvárosban, majd elláto-
gattunk a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba, ahol tel-

jes körű tárlatvezetés keretein belül megnézhettük „A 
tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig” címet 
viselő állandó kiállítást, illetve a „Fejedelmi kincsek” 
című időszaki kiállítást. Rengetek érdekességgel talál-
koztunk, mint például az őskori temetkezési formák 
rekonstrukciói, őskori szerszámok és harci eszközök, 
18. századi templomi ereklyék, és számos más egyéb 
szemet gyönyörködtető érdekességet is megtekinthet-
tünk. A múzeumban tett látogatás és egy újabb kis séta 
után, sok élménnyel és információval gazdagodva in-
dultunk haza.

Hadd osszam meg önökkel az egyik fi atal, Molnár 
András saját intézményük weboldalára írt élménybeszá-
molóját.

a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a Kossuth Művelő-
dési Házban (Búzakalász u. 47.), 
telefonon a 72/337-838, 
illetve a +36-30/183-
5730 telefonszámo-
kon, valamint 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 
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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

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

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: Március 12., 10:40; Március 26., 10:40

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 fenti programokról várjuk az észrevételeket, ér-
deklődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen 
a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a 06-30/1835-730 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 múzeumban olyan érzésem volt, mintha visszake-
rültünk volna a múltba. Izgalmas volt és elgondolkodta-
tó, amit láttunk. Gyerek és felnőtt csontvázakat, melléjük 
temetve a kedvenc tárgyaikat. Római korból fennmaradt 
arany- és ezüstpénzeket, viaszpecsétet, többféle kardot, 
páncélt, festményeket az arisztokrata családokról, és la-
tin nyelvű Bibliát. 

Megnéztünk egy fi lmet a Petrits családról, akik mé-
zeskalács-készítők voltak, ők készítették a kakas nyaló-
kát is, és gyertyát is öntöttek. A mézeskalács története 
után a gyertyaöntésről beszéltek. Az előadó elmondta, 
hogy ő már egészen más gyertyákat készít, mint hajdan a 
dédapja.  Mi is készíthettünk gyertyát. Petrits Both Ágo-
ta volt, aki mindent megmutatott és elmondott nekünk.

A kézművesboltban mindenféle ajándéktárgyat lehe-
tett vásárolni, pl. mézeskalácsszív, -ház és -bábu. A mé-
zeskalácsokon különböző máz volt, pl. kalocsai hímzés 
mintájú vagy Forma–1-es és még sok más.

A Szent István Park hatalmas, sok-sok növénnyel. Itt 
található a Wosinsky Mór Múzeum, amit szintén meg-
látogattunk.

Szép volt a város főtere és varázslatosak az épületek, 
ahogy a fehér falakra a rásütött nap. Szép volt ez a nap, 
jól éreztük magunkat.”

A következő héten egy újabb kis kiránduláson vehettünk 
részt, ellátogattunk a pécsi Cinema City moziba, ahol meg-
nézhettük a Dolittle című fi lmet. A fi lm nagyon érdekes 
volt, a fi atalok ámulva nézték, mivel legtöbbjük még sosem 
járt moziban ezelőtt. Nagy öröm látni a sok boldog arcokat, 
és tudni, hogy ekkora élményt adhatunk 
nekik ilyen aprócska prog-
ram meg szervezésével.

Horváth Evelin
KoBeKo 

munkatárs

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 

és tudni, hogy ekkora élményt adhatunk 
nekik ilyen aprócska prog-
ram meg szervezésével.

Horváth Evelin
KoBeKo 

munkatárs
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Somogy–Budapest–Bamako
Páll Istvánt sokan ismerik, mert igaz, hogy már nem somogyi lakos, de hosszú évekig volt lakótár-
sunk. Ő kezdte el szervezni a spinningedzéseket, futásokat, és sok más közösségi programban is 
részt vett. Mindig tudtuk róla, hogy szereti az izgalmas dolgokat, de legutóbbi kalandja, hogy elindul 
a Budapest–Bamako Rallyn, különösen érdekes volt. Úgy gondolom, olvasóink is szívesen fogadnak 
egy kis élménybeszámolót a túráról.

– Kedves Pisti! Mi is ez a verseny vagy túra tulajdon-
képpen?

– A Budapest–Bamako egy közös jótékonysági túra és 
verseny Budapesttől Freetownig, igazából Bamakót nem 
érinti a bizonytalan politikai helyzet miatt, csak a nevé-

ben maradt benne. A Budapest–Bamako (B2) azoknak 
szól, akik már álmodtak Afrikáról, közös kalandozásról 
extrém körülmények között. A korai Afrikai Rallyk ka-
landját és hangulatát idézi a futam. A B2 egy minimál 
asszisztenciás esemény, ami azt jelenti, hogy baj esetén 
mindenki csak saját magára számíthat. 

– Verseny vagy inkább teljesítménytúra, ahol mindenki 
nyertes, ha végigmegy?

– Több kategória is van. A verseny kategóriában a 
résztvevők napi etapokat teljesítenek. A napi etapok so-
rán geocaching (ügyességi, tájékozódási) feladatokat kell 
megoldani, és speciál szakaszok lehetnek beiktatva, me-
lyeket limitidő alatt kell teljesíteni. A verseny kategória 
útvonala nehezebb, és sok esetben látványosabb, mint a 
kaland kategória útvonala, de itt is mindenki a saját él-
ményének a kovácsa.

A túra/kaland kategóriában  nincsenek pontok. Nin-
csenek feladatok. Csak gyönyörű tájak és kemény eta-
pok. Poros szavannák és kiszámíthatatlan útviszonyok. 
A versenyútvonal izgalmai versenyzés nélkül. Terepjáró 
nélkül nem ajánlott. És van a harmadik, a spirit kategó-
ria, ahova csak roncsautókkal, motorokkal lehet nevezni, 
itt évente 20 induló a limit.

– Hogy jutott eszedbe, hogy elindulj ezen a ralin?
Már régóta vágytam rá, hogy ebben a nagy kaland-

ban részt vehessek, de a végső elhatározás hirtelen öt-

lettel jött. Vettem egy terepjárót, és amikor egy barátom 
megkérdezte, hogy minek ez nekem, viccesen rávágtam, 
hogy el akarok indulni a Budapest–Bamako Rallyn. 
Nem is gondoltam rá tovább. Másnap reggel korán fel-
hívott, hogy mennyire gondoltam ezt komolyan, mert ő 
egész éjjel nem aludt, ezen gondolkodott, és eljönne ve-
lem. Hát így kezdődött. Szerencsére valaki visszalépett, 
így tudtunk benevezni az utolsó pillanatban, ezért is lett 
a csapatunk neve: Last Minute.

– Milyen volt maga az út? Emeld ki a legérdekesebb dolgo-
kat, hiszen gondolom, regényt is lehetne írni erről a 16 napról.

– Az első részben Budapestről kellett eljutni 4 nap alatt 
Marrakeshbe, Marokkóba, ez durván 4000 km. Ez arra jó 
volt, hogy a kocsi összes rejtett hibája előjött, szerencsé-
re még civilizált területen, így meg tudtuk javíttatni vi-
szonylag gyorsan. Felrobbant az akkumulátor, később az 
egyik főnyomócső elromlott, kb. 1200 km-t három hen-
gerrel tettünk meg. Nagyon szívmelengető emlék, hogy 
Malagában egy magyar származású emberhez irányí-
tottak (Facebookon keresztül az itthoniak kutatták fel), 
aki vasárnap este felállt a grillezés mellől, és négy órán 
keresztül a mi autónkkal foglalkozott. A végén sok sikert 
kívánt, és azt mondta, mivel magyarok vagyunk, ezt szí-
vességből tette értünk, pénzt nem fogadott el! Arra gon-
dolni se akarok, mi lett volna, ha ezek a sivatagban tör-
ténnek! Marokkóban újabb rajtot tartottak, itt kezdődött 
a túra második, még izgalmasabb szakasza. Marokkóból 
Mauritániába kellett eljutni, de a két ország között van 
Nyugat-Szahara, amit Marokkó saját területének tart, de 
gyakorlatilag senki földje, út nincs, viszont van sok akna, 
azt mondják, ha itt lerobban az autó, ott kell hagyni, va-
laki más autójába bekéredzkedni, nem ajánlatos kiszáll-
ni, és ott időt tölteni. A marokkóiak amúgy is idegesek, 
ha erről a területről van szó, például az egyik kocsiról 
letépték a hivatalos Afrika-térképet, mert azon Nyugat-
Szahara szerepelt. Másokról az ugyanilyen pólót vetették 
le a katonák, addig nem engedték tovább őket, amíg raj-
tuk volt. Nekünk ilyen inzultusban szerencsére nem volt 
részünk. Éjszakára az óceán partján lévő kempinget néz-
tük ki, ahova 100 km homoksivatagon kellett eljutni. Ezt 
sötétedés után, 5 óra alatt sikerült megtenni, közben né-
hány elakadt társunk autóját is segítettünk kiásni. Mivel 
itt út sem volt, a GPS csak irányt és célpontot mutatott, 
nem volt könnyű elérni a célt. Mauritániából Szenegál-
ba jutottunk, itt egy nemzeti parkon mentünk keresztül, 
abban bíztunk, hogy látunk afrikai nagyvadakat, de ez 



2020. március További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

nem jött össze. Viszont az odavezető úton lévő falvakban 
láttunk elképesztő elmaradottságot, nyomort, és mégis 
mosolygós embereket. Itt osztottuk ki az adományokat 
is, amit itthonról vittünk, biztos, hogy jó helyre kerültek. 
Bár érdekes módon nem azt értékelték igazán, amit mi 
gondoltunk – mézet, cukorkát stb. –, hanem egy üres ás-
ványvizes pet palackért szabályszerűen összeverekedtek. 
Később láttuk, hogy vízért szekérrel, tartályokkal, palac-
kokkal akár 15-20 km-re is el kell menniük a faluból. Mi 
el sem tudjuk képzelni, hogy lehet víz, áram, tv és egye-
bek nélkül élni. Modern okostelefonja, szinte mindenki-
nek van, állítólag ingyen kapják, talán az ott dolgozó kí-
naiaktól, de telefonáláson és fényképezésen kívül másra 
nem nagyon tudják használni. Szenegál után Guineába 
kellett volna mennünk, de itt harcok folynak a külön-
böző helyi törzsek között, ezért egy mintegy 500 km-es 
kerülőt iktattak be a szervezők, így lett az út hossza 9200 
km. Ez előtt egy tábort állítottak fel nekünk, ami kb. egy 
focipálya nagyságú köves terület volt, körbekerítve, fegy-
veres őrökkel vigyáztak ránk, kimenni nem volt szabad, 
viszont bent nem volt egyetlen WC vagy zuhanyzó, büfé 
sem, egyedül sört árult egy élelmes helyi ember. Más-
nap korán továbbállt mindenki, a következő 200 km-t 
majdnem 10 óra alatt tettük meg. Itt jutottunk először 
nagy városba, Conakryba, ami szintén sokkoló élmény 
volt. Iszonyú tömeg az utcákon, roncsautók, motorok, 
mindenki hangoskodik, szeméthegyek az utcán, a házak 
nem is épületek, csak bódék. Döbbenetes, el sem tudjuk 
képzelni, milyen. Ezután átértünk a célországba, Sierra 
Leonéba, amiről azt hittük, sokkal fejlettebb, mert itt 
már a turizmusban üzletet, lehetőséget látnak, és próbál-
nak az idegenek kedvébe járni. A versenyzőket az állam-
fő és a turisztikai miniszter fogadta, állítólag a lakosságot 
is felkészítik ilyenkor az illendő viselkedésre, hogy ne ro-
hanják meg a kocsikat a kéregetők, ne erőszakoskodja-
nak, ne lopják el az utazók holmijait stb. Freetownban 
egy nagyon szép szállodában laktunk, az óceán partján, 
de ez is vasráccsal volt elkerítve a város többi részétől, 
és fegyveres őrök biztosították az épületet. Az óceánban 
nem lehetett fürdeni, annyira piszkos volt a vize. Ami-
kor innen a hazafelé menő komphoz autóztunk, akkor 
láttuk, hogy sajnos ebben a városban sem jobb a helyzet, 
mint amiket eddig láttunk. Innen mi repülővel jöttünk 
haza, az autót ott eladtuk, de szinte fillérekért, ezzel is 
segítettük kicsit az ottaniakat. Összességében azt mond-
hatom, ez a 16 nap úgy elrepült, mintha egy lett volna, 

kicsit össze is mosódnak az események, a helyszínek, 
még ülepedni kell az élményeknek. Óriási élmény volt, 
és főleg nem az autózás, hanem maga Afrika.

– Mi volt a legizgalmasabb része az útnak?
– Marokkóban kimentünk az óceánpartra, és a ho-

mokdűnék és a víz között remekül lehetett autózni. A 
vízbe is be lehetett hajtani, olyan kemény volt a talaj. 
Néztük a térképet, és láttuk, hogy az előttünk álló 400 
km-es utat le lehet rövidíteni 100 km-rel, ha a parton 
megyünk. Három autóval mentünk együtt, az egyikben 
a fiam ült, övék volt a legjobb kocsi. A fele utat tettük 
meg, amikor észrevettük, hogy egyre keskenyebb a hely 
a víz és a dűnék között. Fel is akadtunk a homokon. Jött a 
dagály, elég gyorsan. Valahonnan emberek kerültek elő, 
az egyik a kocsink felett kb. 5 méterrel húzott egy csíkot 
a homokba, jelezve, hogy eddig fog kijönni a víz! Ahogy 
csak tudtunk, ástunk, próbáltuk az autókat kiszedni, de 
nem ment. Vártuk, hogy a fiamék úgyis visszafordulnak, 
és csörlővel kihúznak, de kiderült, hogy előttünk pár 
kilométerrel, ők is ugyanígy küszködnek. Ennek már a 
fele sem tréfa! Mindannyian odamentünk, és azt a ko-
csit próbáltuk meg kimenteni. A helyiek nagyon rende-
sek voltak, segítettek, volt, aki a 3 tonnás autó alá bújva 
kaparta kifelé a homokot. Végül sikerült ezt a kocsit ki-
menteni, és ők kicsörlőzték a másik kettőt is időben, de 
közben nagyon úgy éreztük, hogy itt most be is fejeződik 
számunkra az út. A sok nehézség között az hiszem, ez 
volt a legveszélyesebb helyzet, szerencsére jól végződött.

– Köszönöm a beszámolót, gondolom, még nagyon 
sok mindent tudnál mesélni, de sajnos az újságba ennyi 
fér bele. Ha teheted, elmész még egyszer? És kinek aján-
lanád, hogy részt vegyen ezen a túrán?
Többekkel együtt én is azt mondom, Marokkóig szívesen 

elmennék újra, de tovább nem. Engem elszomorított és 
felkavart az a szegénység, nyomor, elmaradottság, amit 
az afrikai falvakban láttunk, és tudom, hiába viszünk 
adományt 20-30 embernek, van még 20 millió rajtuk 
kívül, akiknek ugyanolyan nagy szükségük lenne rá. 
Mindenkinek ajánlanám ezt az utazást, ha nem is saját 
autóval, de szembesülnünk kéne azzal, hogyan élnek az 
emberek arrafelé. Nagyon-nagyon jó érzés volt hazajön-
ni, Szabolcs faluban sétálva most úgy érzem, ez maga a 
Kánaán. Becsüljük meg, hogy itt élhetünk!

Taar Ilona
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Köszönet MINDENKINEK!
Mindig nagy várakozással olvasgatom az SHV újság szá-
mait, mert kíváncsi vagyok, mi történik a mi kis telepü-
lésünkön.

Többször előfordul, hogy már a végére érek a lapozga-
tásnak, de Hirdről szinte semmit sem találok.

Néha felröppen a tervezett új faluházunkról egy-egy 
kósza hír, az orvosi rendelő parkolójáról, ami még kritikát 
sem érdemel, vagy a bezárt templomunkról, amit életve-
szélyesnek nyilvánítottak, holott évtizedek óta ilyen.

Örömmel olvastam a legutóbbi számban, hogy díjaz-
ták a 2019-es év önkénteseit. Na, gondoltam, végre valaki 
meg is dicséri az odaadó honfitársaimat, akik időt, pénzt 
nem sajnálva tesznek a közösségért, az emberekért.

Őszintén gratulálok minden díjazottnak, kívánom, 
hogy még sokáig legyenek ilyen önzetlenek sok-sok éven 
keresztül.

Viszont az öröm mellett egy kis szomorúságot is érez-
tem.

Tudjuk, hogy a városnak mi csak a peremkerülete va-
gyunk, és úgy is bánnak velünk. A városi rendezvényeket 
min. 2-3 ezer Ft/fő pénzből szervezik meg, ehhez képest 
Hird az 1764 főre mennyit is kap?

Mégis minden évben vannak olyan rendezvények, 
amik a falu kicsijét s nagyját megmozgatják. Hiszen 
minden évben van gyermeknap, falunap, adventi hang-
verseny, és szinte minden évben szüreti felvonulás. Ezek-
nek a megszervezése és lebonyolítása nagyon sok mun-
kával, kitartással és lemondással jár. A sok „társadalmi 
munkát” már nem is említve. (Ezt sok éve testközelből 
is tapasztalom.)

Nagyon sajnálom, hogy senkinek sem jutott eszébe a 
Hirdi Nőegylet egyetlen hölgytagja sem, amikor a helyi 
önkéntes díjakat elbírálták.

Sajnálom, hogy közülük senki sem érdemel meg egy 
vállveregetést sem, hogy KÖSZÖNJÜK!

Tisztelettel: SJ

Közgyűlés
A 25 éves Vasasért Egyesület 2020. április 16-án tartja jubileumi, ünnepi közgyűlését, amelyre jelen soraimmal sok 
szeretettel meghívom az egyesületünk jelenlegi és egykor volt tagjait.

	Ideje: 2020. április 16-án, csütörtökön 1700-kor 	Helye: Pécs-Somogy, Kossuth Művelődési Ház (7691 
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.)

Tervezett napirend:

1.	 2019-es	évről	szóló	pénzügyi	és	szakmai	beszámoló	megvitatása.
2.	 2020-as	előttünk	álló	további	feladatok	áttekintése,	kötetlen	beszélgetés	keretében.
3.	 Tisztújítás,	az	elnökség	(elnök,	alelnök	és	elnökségi	tag)	3	éves	mandátuma	lejár.
4.	 Egyebek.
5. Ünnepi vacsora, meglepetéssel (a vacsora előreláthatóan 18 órakor kezdődik)

A	közgyűlés	nyilvános,	azon	bárki	részt	vehet	a	terem	befogadóképessége	mértékéig.

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület
elnök

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:

hétfőtől péntekig:  
12.00–14.00

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT  

(vASAS):
hétfőtől péntekig:  

14.30–17.30
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Értéktár – köszönjük!
Február első napjaiban nagy örömmel konstatáltuk, 
hogy az újsággal együtt megkaptuk az ÉRTÉKTÁR 2. 
kötetét, mely igazán igényes és nagyon szívmelengető 
olvasmány!

Biztos vagyok benne, hogy úgy mint jómagam, mind-
három település lakói megtalálták a számukra kedves he-
lyi, jelenlegi és valaha volt épületeket, nevezetességeket 
és személyeket, akiket a kiadvány bemutat.

Így fájó nosztalgiával néztem a régi vasasi iskolámat, 
melynek a helyén ma játszótér, ill. a Szent Borbála-park 
áll. Aztán a Duzzasztó, Dervend, ahova sokszor kirán-
dultunk, és sajnos megsemmisült. Sajnos egyre nagyobb 
a valószínűsége, hogy előbb-utóbb a Legényotthon is 
erre a sorsra jut, hacsak valakinek nem támad valami 
okos ötlete annak hasznosítására!

Nagyon jó érzés végignézni az ipar és mezőgazdaság: a 
tsz, a Kendergyár, a Betonüzem régi képeit, de a jelenlegi 
neves épületeket: a felújított vasasi evangélikus és katoli-
kus, a szép új hirdi református templomokat. Csodálkoz-
va és megelégedéssel néztem a somogyi Kodály gyönyö-
rűen felújított épületének képét, hisz emlékeimben még 
a korábbi állapot élt! Mert vasasiként is nagyon lehet 
örülni a másik két „testvértelepülés” gyarapodásának és 
szépülésének!

Ragyogó szép képekkel mutatja be a kötet a civileket, 
klubokat, egyesületeket! Köszönet érte!

A kiadvány közepén a térkép valóban nagyon rendha-
gyó és egyedi! Kár, hogy az elején látható nagyon régi ké-
pek alá nem jutott hely az épületek megnevezésére, hogy 
hol is vannak vagy voltak? Hiába kutatok az emlékeim-
ben, én is csak 2 képet ismertem fel, pedig hát korom 
szerint… talán ismernem is lehetne.

A művészeti csoportoknál azért hiányolom – az első 
kötetben sincs említve – a Vasasi Szalonzenekart, mely 
(nem 5 évig, hanem) több mint 50 évig működött, előbb 
a Bányászotthonban, majd a Berzében, Huba tanár bácsi 
vezetésével, jómagam 20 évig voltam a zenekar hegedű-
se. 

Talán lehetne még találni valakit, aki többet tud a va-
sasi egykori sportéletről is, mert nem csak a foci létezett! 
Nagyon kiváló volt a kézilabdasport is, férfi és női egy-
aránt! A bányásznapok pedig (erre nagyon emlékszem) 
nem múlhattak el bokszmérkőzések nélkül!

Őszinte meghatódással olvastam el az egykori tanára-
imról írtakat: Huba Jánosról, aki több generációban ül-
tette el Vasason a zene szeretetét, Feld tanár úrról, akivel 
én is – a képen látottakkal egyezően – sokat palántáztam 
a gyakorló kertben, és aki a vasasi nyúltenyésztés nagy 
mentora volt. Kabar Feri bácsiról, aki kisiskolás korom-
ban az iskola igazgatója volt. Samu bácsira, mint az is-
kola úttörőcsapatának vezetőjére emlékszem, szigorú, 

tekintélyt parancsoló ember volt. Kistamás Gyuszi bácsi 
történelemtanárom volt, és a Szalonzenekar zongoristá-
ja, így nem csak tanáromként volt szerencsém ismerni 
és szeretni. 

És talán érdemes lenne – ha lesz még egy következő 
kiadvány is valaha – megemlíteni a Temesi házaspárt is, 
akik szintén fiatalkorukban kerültek Vasasra tanárnak. 
Itt éltek, és Karcsi bácsi az iskola igazgatója, és évtizede-
kig a Szalonzenekar oszlopos tagja volt, mint klarinétos, 
felesége, Margit néni pedig gyerekek százaival szerettette 
meg a magyar irodalmat és nyelvtant.

Borzasztóan örültem a Gál strand képeinek, én is ott 
tanultam meg úszni, és nagy csodálkozással olvastam 
a hirdi kutyastrandról! Fogalmam sem volt róla, hogy 
ilyen létezik, de nagyon jópofa dolog, a kutyák és gazdik 
nagy örömére.

Összességében nagyon szerencsések vagyunk, hogy 
elkészült ez az újabb kiadvány!

Reméljük, lesz még ilyen pályázat (és így keret is), 
hogy az Értéktár tovább is éljen és bővüljön, persze eh-
hez jó lenne, ha az olvasottak-látottak hatására a telepü-
léseink lakosai emlékeikben kutakodva megosztanák azt, 
ami még kimaradt esetleg, hogy ne vesszenek feledésbe!

De ehhez kell egy olyan fantasztikus csapat, mint a 
KoBe-Ko, akik ezt nekünk – nagyon komoly erőfeszíté-
sekkel, szervezéssel és munkával – ilyen formában meg-
őrzik és közreadják!

Ezért hálásak vagyunk!

Nagyszerű olvasmány, mindenki nevében tisztelettel kö-
szönjük!

Kisné Hering Irén,
a Jószerencsét Asszonyklub vezetője

A vasasi iskola régen
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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 8. Vasárnap 11.00
– Március 22. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02. 29.)
Vasárnap (03. 01.)

15:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (03. 07.)
Vasárnap (03. 08.)

–
–

15:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 14.)
Vasárnap (03. 15.)

15:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 21.)
Vasárnap (03. 22.)

–
–

15:00 Igeliturgia
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (03. 28.)
Vasárnap (03. 29.)

–
15:00 Mise

–

–
8.30 Mise

Márciusi miserend
Kedves Testvérek! A katolikus szentmisék és igeliturgiák a hirdi 

református imaházban kerülnek megtartásra!

Figyelem! A téli hónapokban a szombati szentmisék  
és igeliturgiák 15:00 órakor kezdődnek!

Tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést 
szervezünk, amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Hirdi templom felújítására elkülönített számlára: 

10701214-68802589-51500003 
lehet átutalni, vagy a mellékelt sárga csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) felújítása céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Somogyi templom felújítására elkülönített számlára: 

10701214-68802589-51400006 
lehet átutalni, vagy a mellékelt sárga csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános

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

Vasason március 28-án 15:00-kor kezdődő szentmise keretében a felújított vasasi templomtorony sisakjának 
ünnepélyes megáldására kerül sor, amelyet Dr. Kvanduk Frigyes általános helynök celebrál.

h i t é l e t
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Sporthír

Jóga – már gyermekeknek is elérhető helyben!
Örömmel tudatjuk a településeinken élőkkel, hogy 
egyesületünk (Napüdvözlet Egyesület) már nemcsak a 
felnőttek, hanem a gyermekek számára is tart jógafog-
lalkozásokat. Régi álmunk válik ezzel valóra, mert meg-
győződésünk, hogy a fiatal generációnak még nagyobb 
szüksége van azokra az áldásos hatásokra, mellyel ez a 
mozgás és életviteli módszer rendelkezik. Kutatások által 
bizonyított tény, hogy a jógázó gyerekek állóképessége, 
stressztűrése, hajlékonysága, kreativitása, érzelmi intelli-
genciája, kapcsolatteremtési készsége növekszik. A jóga a 
gyermek minden tevékenységét, így a sportot, a tanulást 
és a kapcsolatokat is segíti. A fizikai gyakorlatok hozzá-
segítik a gyermeket ahhoz, hogy a tartása javuljon, izom-
zata arányosan fejlődjön, kialakuljon a testtudatossága, 
megfelelő térérzékelése, mozgása koordinált, harmo-
nikus legyen. Fejlődjön az egyensúlyérzéke, a magabiz-
tossága. A gyakorlás magával hozza az immunrendszer 
erősödését, javítja a légzésminőséget, a szervek vérellátá-
sát. Mindezt játékos formában, kellemes légkörben úgy 
éri el, hogy közben a gyermek testi és mentális szinten is 
élményt, egyensúlyt él meg. A természettel való kapcso-
lat erősödik azáltal, hogy a jóga pózai állatok, növények, 
természeti jelenségek testhelyzetekben való kifejeződései. 
Itt nem a teljesítmény számít, hanem a mozgás, az önkife-
jezés öröme. Nem versengünk, hanem együttműködünk. 
Szórakoztató, örömteli, mindkét agyféltekét stimuláló, 
készségfejlesztő mozdulatsorokat, agressziómentes érin-
téseket gyakorolunk. Jelenleg heti egy alkalommal egy 

óra időtartamban, pénteki napokon 16.15-től kezdődnek 
a foglalkozások 6-10 éves korú gyermekek részvételével. 
Ebben az életkorsávban tudunk még fogadni néhány 
gyermeket. Igény, illetve kellő létszámú jelentkező esetén 
újabb csoportot indíthatunk egyeztetett korcsoportban 
és időpontban. Várjuk szeretettel a gyermekeket jógamó-
kázni. Bejelentkezés: Szőts Rózsa jógaoktató-terapeuta, 
gyermekjóga-oktatónál. Elérhetősége: 06-30-603-6507

Kertészeti tanácsok
Kedves olvasóink!
Itt a tavasz, sokan várják már, hogy elkezdhessenek a kert-
jükben kikapcsolódni. Szerencsére egyre többen kertész-

kednek, de bizonyára vannak olyanok is, akik már nem 
tanulhatták meg a szüleiktől, nagyszüleiktől, mit, mikor, 
hogyan kell csinálni. Nekik szeretnénk segítséget nyújtani, 
hogy hónapról hónapra röviden leírjuk az aktuális elvég-
zendő munkákat.

Március elején álljunk neki a talaj előkészítésének, és elkezd-
hetjük a gyümölcs- és szőlőtelepítést. A zöldség- és virágpa-
lánták magjainak a vetését is elkezdhetjük fűtött helyiségben. 
Dugjuk el a dughagymát! A hónap közepe felé megcsinálhat-
juk a szőlőmetszést, a hónapos retek, borsó, répa, hagyma után 
már vethetünk szabadföldbe salátát is. Az évelők, a hagymás 
virágok, rózsa fagy elleni takaróját eltávolíthatjuk, és a rózsákat 
megmetszhetjük. Március vége felé ültethetünk új gyümölcs-
fát, és itt az ideje az örökzöldek telepítésének. Több díszfa és 
cserje, pl. az aranyeső bontogatja már virágait, ezekből vihe-
tünk be vázába is. A munkák és a szép virág is biztosan javítani 
fogja a közérzetünket!                    Taar Ilona

2020. május 16-án Vasasi Bányász – Ferencváros öregfiúk találkozót rendezünk. Előtte színes 
programokkal. Ovi foci, Női foci, büfé a helyszínen. Helyszín: Vasasi focipálya
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Művelődési Ház, Somogy, Búzaka-
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lunk ki. Előző havi képrejtvényünk 
megfejtése, a „somogyi posta kb. 
a '60-as években”, nyertes Bocz 
Józsefné, nyereményét a KoBeKo-
ban veheti át.

Drahovszky Gábor parkgondozó
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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!


