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Rendhagyó húsvét
Az idei tavasz és a húsvét egészen bizonyos, hogy emlé-
kezetes lesz mindannyiunk számára. Az emberek nagy 
többsége még nem élt át olyan helyzetet, amikor korlá-
tozva van a mozgása, nem tud iskolába, munkahelyre 
menni, félni kell valami alattomos ellenségtől és a bi-
zonytalan jövőtől. Igen, ez a járvány, legalábbis a hatása 
mindenkit érint. Mindenkinek az élete kizökken a ren-
des kerékvágásból, és ezt nem könnyű átélni. Ami elő-
ször izgalmas, vicces helyzet, hogy otthon lehet marad-
ni, lustálkodni egy kicsit, az pár nap vagy hét után már 
nyomasztó, unalmas. Egyesek az egyedülléttől szenved-
nek, mások a kényszerű összezártságtól. Nem lehet az 
ünnepet sem méltón megtartani, nem lehet templomba 
menni húsvétkor, nem lehet a nagy családot összehív-
ni, a barátokat locsolkodás alkalmával felkeresni. Sokan 
bizonyára átértékelik az eddigi életüket, és aggódnak a 
következő hónapok miatt. Sok türelem kell az elkövet-

kező hetek elviseléséhez, de legyünk türelmesek, tartsuk 
be az előírásokat! 

Jelenleg a legtöbben igyekeznek betartani a szigorú 
szabályokat, és csak a legszükségesebb esetben mennek 
emberek közé. Elképzelhető azonban, hogy pont húsvét 
idejére érnek el legtöbben a tűrőképességük határához, 
az ünnepek idejére lesz elegük a kényszerű bezártságból. 
Azonban a híradásokból értesülhettünk már arról, hogy a 
vírus okozta veszélyhelyzet még bőven fennáll majd április 
közepén. Emiatt nagyon fontos, hogy húsvét idején is min-
denki megőrizze a türelmét, hogy ne adjunk újabb esélyt a 
vírusnak! Csak így lehet minél hamarabb visszatérni a régi 
életformánkhoz, esetleg jobbá tenni a mindennapjainkat. 
Ez a kényszerű bezártság egyben lehetőség is, hogy átgon-
doljuk, mi a fontos, és mi mellőzhető az életben. 

A szerkesztőség nevében mindenkinek fegyelmet, ki-
tartást, türelmet, jó egészséget és áldott húsvéti ünnepet 
kívánunk!

Szerkesztőség
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Élet a járvány kellős közepén
A Kínából indult koronavírus és a róla szóló hí-
rek a mindennapjaink részévé váltak, nincs olyan 
ember, aki ne lenne tisztában a legfrissebb statisz-
tikával, szigorításokkal. Talán azt is sokan tudják, 
hogy a járvány Európán belül Olaszországot, az or-
szág északi részét érintette eddig a legsúlyosabban. 
Több forrásból hallhatunk híreket, sőt, képeket és 
videókat is láthatunk arról, hogy az olaszok miként 
küzdenek a vírus ellen. Emellett érdemes lehet mé-
lyebbre ásni, megtudni, hogy milyenek a hétközna-
pok ott, ahol már muszáj a lehető legkomolyabban 
venni a szigorú előírásokat. Forr János, volt vasasi 
lakos Brixenben, Észak-Olaszországban él a család-
jával, őt kérdeztük az ottani helyzetről. 

„Lombardia elesett – kezdte János a beszámolót. 
„Mi már két hete nem hagyhatjuk el Brixent. Minden 
zárva van, kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógy-
szertárakat. Kutyát sétáltatni, futni és sétálni lehet, de 
ha túl sok ember van az utcán, akkor hangosbemon-
dón kérik meg őket, hogy menjenek haza. Brixenben 
nagyjából 30 beteg van és még kb. 80-an vannak ka-
ranténban. Nagyon várjuk már a végét, de az sajnos 
még messze van. Nálunk ráadásul még kamasz fiú is 
van a családban, akiknek alapesetben heti három fo-
ciedzésük lenne, plusz hétvégén meccs. Ha nem lenne 
a vírus miatti válsághelyzet, akkor minden nap men-
nének suliba és a barátokkal találkoznának. Ezek a 
dolgok most mind kimaradnak, ezért irdatlan energia 
marad a lakásban. Mindenkinek nehéz ez a helyzet.”

János úgy látja, hogy Észak-Olaszországban több 
tényező is segítette a vírus terjedését. „Elsősorban 
Milánóban rengeteg turista fordul meg, köztük sok az 
ázsiai. Ez a régió ráadásul sűrűn lakott, egy átlagem-
ber rengeteg mindenkivel találkozik nap, mint nap. 
Fontos kulturális adalék még, hogy az itteni emberek 
szeretnek is társaságban lenni. Kávét szinte sosem ott-
hon isznak, hanem lemennek a legközelebbi kávézó-
ba, hogy az ismerőseikkel is találkozzanak. Ez akár 
napi háromszor is megtörténik, a kávézó, a bár a tár-
sasági élet fontos helyszíne. Nem lehet egyik napról a 
másikra leszoktatni erről az olaszokat.”

Az idősebb emberekkel kapcsolatban Jánosnak 
kétféle tapasztalata van eddig: „Sokan igyekeznek 

segíteni az idősebbeknek, akár csak annyival, hogy a 
bevásárlást megcsinálják helyettük. Van, aki viszont 
még ezt sem engedi, mert fél minden érintkezéstől, 
fél, hogy elkaphatja a vírust a fiatalabbaktól. Van-
nak viszont olyanok is, akik épp a társaság hiányától 
szenvedve mindenképpen beszélgetni akarnak, nem 
törődve a lehetséges veszélyekkel. Az idősebbeknek 
meg kell érteniük, hogy ők vannak kitéve a legna-
gyobb veszélynek, ezért nekik az otthonmaradás most 
a legfontosabb.”

Úgy látja, hogy a sok helyen látott vásárlási láz 
elkerülte Dél-Tirolt: „Hiány szerencsére semmiből 
sincs, minden létfontosságú és nem létfontosságú 
élelmiszert lehet kapni, nincsenek sorok a boltokban, 
minden a megszokott módon megy. Talán annak is 
köszönhető ez, hogy az év ezen részében általában 
rengeteg itt a turista, a boltok kétszer ekkora kereslet-
re készültek. A turisták elmaradásával most minden-
kinek jut mindenből.” 

Jelenleg úgy látja, hogy nagyjából két hét a kü-
lönbség Magyarország és Olaszország között, ami 
a járvány kezelését illeti. „A következő lépés való-
színűleg az lesz otthon, hogy a csak a létfontosságú 
üzletek fognak működni, az élelmiszerboltok, gyógy-
szertárak és persze az egészségügyi intézmények.”

A jövővel kapcsolatban, mind Olaszországot, mind 
a saját helyzetét tekintve bizonytalan: „az itteni poli-
tikusok most már nem mernek semmit mondani ar-
ról, hogy mikorra várható a válsághelyzet vége, erről 
most becslésünk sincs. Az biztos, hogy a gazdaság erő-
sen megsínyli majd ezt az időszakot. Csak egy példa: 
a mezőgazdaságban rengeteg külföldi vendégmunkás 
dolgozott itt, akik most mind hazautaztak. Nem tud-
juk, hogy ki fogja helyettük elvégezni a munkát, de a 
mezőgazdaság nem olyasmi, mint egy sportesemény, 
amit későbbre lehet halasztani. Hogy a válsághelyzet 
után velünk mi lesz, szintén jó kérdés. Mi korábban 
rendszeresen, pár havonta hazajártunk Vasasra, most 
ezt érthető módon nem tehetjük meg. De, amikor újra-
indul majd az élet, kérdés, hogy lesz-e munka? Ha lesz 
munka, akkor nem tudjuk, hogy adnak-e szabadságot. 
Sok a bizonytalanság, de ezen is túlleszünk egyszer.”

Bodor Miklós
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Tisztelettel:
 

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

Képviselői hírek
Az elmúlt hónapban mind a közgyűlésben, mind itt a tele-
pülésrészeinken sok esemény történt, csak távirati stílusban 
egy rövid „élmény”-eseménybeszámoló, további részletek 
a képviselői Facebook-oldalamon találhatók: https://www.
facebook.com/berenyizoltan/
1. Március 10-én volt a közgyűlés, ahol a város költség-

vetése mellett számos –többek közt – a településrésze-
inket 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 megnéz-
het videón is:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/621829455310489/
Sajnos a Vasas-Somogy-Hird teljes költségvetését elvették, ezt 
már az ülésen is a megjelent civil szervezetek képviselői, vezetői 
és a terület lakosaiból is szép számmal jöttek el és adtak han-
got velem együtt felháborodásuknak, de eddig eredménytelen, 
hasztalan, süket fülekre találtunk. Nem adjuk fel, a tárgyalások 
megkezdődtek, de a jelen járványügyi helyzet sajnos amúgy is 
„átszabja” a város költségvetését, így folytatom a konstruktív 
egyeztetést annak reményében, hogy sikerül változást elérni.

2. Rendhagyó módon a koronavírus-járvány miatti intézkedé-
seket betartva a márciusban négy területre meghirdetett fo-
gadóórákat telefonon, online Messenger- és/vagy Facebook-
üzenetben tartottam meg és a járvány miatti vészhelyzet alatt 
folyamatosan az alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:

interneten: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
e-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Ha Önnek olyan problémája van, amiben segítséget szeret-
ne kapni, kérem hívja a következő telefonszámok egyikét:
📞0620/480-7663
📞0630/210-8120
 Ha ön idős és segítséget szeretne kapni, kérem, hívja 
a következő telefonszámok egyikét:
📞+36-30-210-7650
📞+36-30-447-5691
📞 +36-30-573-4084
📞 +36-30-573-1764
📞 +36-30-573-9488

A fenti elérhetőségeket hívva rögzítik a jelentkező idősek 
telefonszámát, és a kollégák visszahívják őket. A telefono-
kat az operátorok a hét minden napján, hétfőtől vasárna-
pig, reggel 8 és délután 16 óra között fogadják – kérjük, 
ezt is vegyék figyelembe!
Azt kérjük önöktől, hogy a rendszert csak azok az idősek 
vegyék igénybe, akik egyedül élnek és nincs pécsi hozzá-
tartozójuk!
Külön köszönöm azoknak a szervezeteknek, személyeknek a 
segítségét, felajánlását, akik jelezték segítségüket, vannak, 
akik már elkezdték pl. vasasi polgárőrség, itt kérek minden-
kit, hogy ezt a várossal együttműködve koordináltan tegyük, 
ennek érdekében itt is és az online-csatornákon, de telefonon 
is a jövő héten megkeresünk mindenkit, aki szeretne és tud is 
segíteni, az alábbi elérhetőségeken várjuk:
📞0620/480-7663
📞0630/210-8120
interneten: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
e-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Zárásképpen pedig kérem, #maradjunkotthon, és együtt, egy-
mást segítve átvészeljük ezt a sosem volt nehéz és embert pró-
báló időszakot.



4  2020. áprilisSok Hírünk Van

EFOp 3.7.3 programsoroló „Tanulj, Tinó!” KOBEKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív program Szé-
chenyi 2020 által meghirdetett EFOp 3.7.3.-16. sz. Egész  
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című fel-

hívás beszámolója és ajánlója Komplex testi-lelki gon-
dozás – Mackó Mocorgó fejlesztő foglalkozás: A jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel a foglalkozás szünetel.

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 06-30/183-5730 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

Pécs-Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesület beszámolója

2020. 03. 15-én alighogy megkezdtük a szolgála-
tunkat, máris egy problémába ütköztünk.

A 6-os számú főúton haladtunk Pécs irányába, Danicz-
pusztánál, ahol egy erősen ittas állapotú férfi háttal a forga-
lomnak a 4 sávos főút külső sávjában haladt. Ekkor elakadást, 
illetve figyelmeztető jelzést használva kezdtünk lassítani, amit 
a mögöttünk lévő személyautó sofőrje észlelt is majd lassított, 
de sajnálatos módon a mögötte lévő személygépjármű túl gyor-
san és a követési távolság be nem tartása miatt összekoccantak. 
Rendőri intézkedés történt, személyi sérülés nem történt!

16:40 perckor észleltük, hogy az Áper laktanyában füstöl va-
lami. Gépjárművel a helyszínre sietve összetalálkoztunk a tűz-
oltósággal, akikkel egyszerre érkeztünk a helyszínre. Amikor 
odaértünk, láttuk, hogy egy illegális szemétrakást gyújtottak fel. 
A tűzoltók megkezdték az oltást, mi pedig nekiláttunk a tette-
sek felkutatására. Az egyik épületben találtunk 3 személyt, akik 
személyleírást adtak a 4 elkövetőről. Két kollégánk elindult a 
menekülés irányába, amikor megtalálták őket, épp akkor gyúj-
tottak be még egy rakás szemetet. Ekkor kezdődött a hajsza...

Két személyt sikerült elkapnunk, de kettőnek – egy kis időre 
– sikerült elfutnia. Ekkor jött a segítségünk, a Mecsek Polgárőr 
Egyesület elnöke. Ő felkutatta a két személyt, és igy a 4 elköve-
tőt közösen összehangolt munkával átadtuk a rendőrségnek.

Eltűnt személy megtalálása
Egyesületünk ifjú polgárőre 2020. 02. 25-én iskolájá val a 
mohácsi busójárásra mentek kirándulásra. 16:30 magasságá-
ban figyelt fel arra a fiatal 16 éves pécsi fiúra, akit 2020. 02. 
17-e óta keres a családja.  
A pecsma.hu tett közzé február 20-án egy cikket az eltűnéssel kap-
csolatban, amit az ifjú polgárőrünk szemfülesen rögzített telefon-
ján. Az eltűnt fiú észlelése után a mohácsi busójáráson szolgálatot 
teljesítő rendőr kollégáknak szólt, illetve odavezette őket a fiatal 
fiúhoz, akik intézkedés alá vonták.         Gratulálunk!   Vezetőség

Pécs-Keleti Városrész 
Polgárőr Egyesület

Tisztelt pécs-vasasi és környékben lakók!
Két ügyeletes telefonszámunk van és 0-24-ben elérhetőek 

vagyunk!
06-30/2836687, 06-20/334-9848

Ha esetleg kérdése van, vagy bármit észlel, esetleg a helyzet-
re való tekintettel SEGÍTSÉGRE szorulna (bevásárlás, patika, 
posta stb.) nyugodtan hívjon minket bizalommal.

Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!!! MA-
RADJ OTTHON!

Köszönettel: Pécs-Keleti Városrész Polgárőr Egyesület Vezetősége 

Szegényebbek 
lettünk…

Márciusban nyitott ki utoljára a vasa-
si cipészműhely, sokan sajnáljuk ezt. 
Schneider Pál 36 éven keresztül volt a 
falu” intézménye”, de nemcsak a cipő-
ket, táskákat javította, hanem szinte 
mindenkit személyesen ismert, minden-

kihez volt egy jó szava. Be lehetett hozzá 
térni beszélgetni, esténként esetleg sak-
kozni is. Nagyon fog hiányozni! Szeret-
tük volna a falu nevében elbúcsúztatni 
egy kis meglepetés összejövetellel, de ez 
is elmaradt a járványveszély miatt, így 
csak néhányan köszöntünk el tőle egy 
kis ajándékkal. 

Kedves Pali! Aktív nyugdíjaséveket, 
sok jó futást és sakkozást kívánunk!
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Mit javasol a hagyomány az immunrendszerünk megerősítésére?
Mint azt sokan tudják már a helyiek, 
az egyesületünk (Napüdvözlet Egész-
ségmegőrző és Életmód Egyesület) fő 
tevékenysége a testi és mentális egész-
ség természetes módszerekkel történő 
támogatása.

A járványhelyzetre tekintettel mi is 
felfüggesztettük a közös gyakorlásain-
kat, összejöveteleinket, de online felü-
leten igyekszünk tartani a kapcsolatot, 
és életmód-, valamint önművelési taná-
csokkal ellátni a gyakorlóinkat. 

Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi 
helyzetben szélesebb körben is érdeklő-
désre adhatnak okot a jóga, az ajurvéda, 
a népi gyógyászat egészségmegőrzésre 
vonatkozó tanításai, melyekkel a jár-
ványügyi szabályok és az orvosi utasí-
tások betartása mellett aktivizálhatjuk a 
saját védekező rendszerünket. Szeretnék 
itt közzétenni ezekből néhányat.

A jógában nagy jelentősége van a 
légzőrendszerünk jó karban tartásának. 
Ezért rendszerint a reggeli toalettünk-
be illeszkedően egy speciális kis kancsó 
(neti kancsó, rendelhető a netről) segít-
ségével sós vízzel átöblítjük az orrjára-
tainkat. Az arány: egy kávéskanál tiszta 
só 2-3 dl vízhez. Ha nincs ilyen speciá-
lis készülékünk, megfelel a gyermekek 
számára kapható csőrös kispohár, vagy 
akár pumpás kisflakonból is átmos-
hatjuk az orr belső felületét. Érdemes 
a torkot is átgargarizálni ekkor, mert a 
kancsó hiányában az üregek kevésbé 
érintődnek. Speciális légzőtechnikával is 
tisztítjuk az orr, az arc és a homlok üre-
geit, így a kórokozók nem időzhetnek itt 
napokig. Szintén reggeli tisztító techni-
ka a nyelv lepedékének eltávolítása egy 
hajlékony rézpálcikával. Ennek hiányá-
ban megteszi az étkezésre használt kés 
hátoldala is, de a gyógyszertárakban 
tudtommal kaphatók már ilyen kaparó 
felülettel rendelkező fogkefék. A belek 
tisztítására reggel elsőként (kávé helyett, 
de legalábbis előtt) megiszunk egy nagy 
pohár meleg citromos vizet. Azon túl, 
hogy tisztít, vitaminforrás, működésre 
serkenti a bélrendszert, és könnyebben 
megszabadulhatunk a salaktól. 

A testünk, az abban keringő energi-
ák élénkítésére DO-IN gyakorlatokat 

célszerű végezni. Kezdhetjük már akár 
az ágyban is. Alaposan összedörzsöljük 
a tenyerünket, és a fejtől a lábujjakig 
átmasszírozzuk a testünket, élénkítve 
ezzel a keringést. A nyirokrendszert és 
a belső szerveket speciális pontok érin-
tésével aktivizáljuk. Ezekről bővebben 
a Facebook-oldalunkon írok. Madocsai 
Eszter (DO-IN mesterem) videóanyaga 
egy 45 perces gyakorlással lehet a se-
gítségünkre, mely a YouTube-on elér-
hető. Mivel kevesebbet mozgunk, mint 
általában, a lábizmok karbantartására 
végezhetünk guggolásokat. A meridián 
torna – melyet szintén tanítunk, jelen 
esetben pedig neten találhatunk róla bő-
ven demonstratív videókat – a szintén 
átütögetésekkel való élénkítés mellett 
napi 32 guggolást javasol. Az erős lábiz-
mok a szív munkáját segítik azzal, hogy 
az elhasznált vér könnyebben visszajut a 
szívbe. Ha tehetjük, menjünk ki a termé-
szetbe és sétáljunk nagyokat. Ebben na-
gyon szerencsések vagyunk, hiszen er-
dők, tavak vesznek körbe bennünket. A 
kutyáink is nagyon hálásak a sétákért. A 
D-vitamin természetes módon történő 
begyűjtése történhet itt és a kertünkben 
is. Vessünk, ültessünk, kapirgáljunk. 
Most lesz időnk a kertészkedésre.

A reggeli toalett és az aktív mozgás 
után lássuk, milyen táplálékokkal segít-
hetjük az immunrendszerünket. Válto-
zatos, sok vitamint tartalmazó legyen 
az étrendünk. Kínában tanultam, hogy 
az a jó étrend, amikor egy étkezésben 
legalább 28-féle alapanyag jelen van. 
Reggelizzünk gyakran Kolláth-reggelit. 
A nevét viselő professzor azt javasolja, 
előző este áztassuk be vízbe a gabona-
pelyhet (zab, rozs, búza), mert az éjszaka 
beinduló erjedési folyamatok segítik az 
emésztőrendszert. Reggel adjunk hoz-
zá friss gyümölcsöt, magvakat, tetszés 
szerint fűszereket (fahéj, csillagánizs 
stb.) mézet, citromot, grapefruitot. Kis 
fantáziával, sok finomsággal változa-
tossá tehetjük. Ha tartalmasabb reggelit 
fogyasztunk (szalonna, tojás), ezeket fű-
szerezzük a tavasz finomságaival (med-
vehagyma, újhagyma, torma). Legyen az 
asztalon fokhagyma, nyers cékla, gyöm-
bér, erős paprika, savanyú káposzta. A 

csírák is gazdagítják az étkezésünket és 
nagy energiabombák. Igyunk gyógyteá-
kat. Ajánlatos most az oregánó, menta, 
citromfű, bodza, diólevél és a már szed-
hető friss csalán. A másik hatalmas ener-
giabomba a zöldturmix. Ezt is a tavasz 
zöldjeivel, gyümölccsel nagyon változa-
tosan készíthetjük el. Arra vigyázzunk, 
mindig frissen fogyasszuk, és csak any-
nyit készítsünk, amennyit azonnal meg 
tudunk inni, mert az üdeségtől igazán fi-
nom. A pitypang rágcsálva nagy segítség 
a májnak. Ha tehetjük, szaunázzunk. A 
Makár-tanyán még lehet. Ha otthon van 
infraszaunánk, az is nagyon jó. Legyünk 
bizakodóak, lássuk meg a jót a helyzet 
adta körülményekben. Legyünk segítő-
készek. Vigyázzunk a személyes higié-
nére, de ne pánikoljunk. A jóga ősi iratai 
így határozzák meg a helyes hozzáállást: 
„Barátságosság a boldogokkal, együttér-
zés a boldogtalanokkal, öröm az erényes-
ségben és közömbösség a rosszal szem-
ben.” Kerüljünk tehát minden negatív, 
nem építő megnyilatkozást. Tisztítsuk 
magunkat és a környezetünket fizikai 
szinten renddel, tisztasággal, éteri szin-
ten pedig tiszta gondolatokkal, imákkal. 
Ha gyengébbnek érezzük magunkat, van 
egy nagyon egyszerű jógatechnikánk, 
ami azonnal élénkíti a szervezet védeke-
ző erőit. Mindössze annyit kell tennünk, 
hogy a falhoz farolunk és a lábainkat 
feltesszük a falra. Ide másolom az egyik 
gyakorlónk megtapasztalását ezzel kap-
csolatban. Gyengélkedek, ma nem jövök, 
írta. Jobbulást, lábakat a falra, így vála-
szoltam. Másnap ezt az sms-t kaptam: 
„Ha nem velem történik, nem hiszem 
el. Háromszor tíz percig megcsináltam a 
„lábakat a falra”. Szavam nincs arra, hogy 
mennyit segített. Az orrom szelel, és sok-
kal jobban érzem magam.” És végül egy 
speciálisan magyar népi módszer, melyet 
állítólagosan a spanyolnátha idején is 
eredményesen alkalmaztak hazánkban. 
Pálinka, erős paprika, és be a meleg ágyba 
jól kiizzadni. Mindenkinek jó egészséget, 
aktív, erős, győzni képes immunrend-
szert kívánok, bízva abban, hogy testben 
és lélekben is megerősödve, megújulva 
jövünk ki ebből a válságos helyzetből. 

Szőts Rózsa
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PAPI program – Program 
A Pécsi Idősekért

Mint azt bizonyára már mindenki tudja a különböző híradá-
sokból, és mivel lényegében február óta ez a téma uralja a köz-
beszédet, az országban és a világban mindenhol járvány van. 
Az új típusú koronavírus-fertőzés (COVID-19) a kínai Vuhan 
városában 2019 decemberében ütötte fel a fejét, majd olyan 
gyorsan kezdett terjedni Kínában, és márciusban már világ-
szerte, hogy 2020. március 11-én a WHO (Egészségügyi Vi-
lágszervezet) pandémiává, azaz világjárvánnyá nyilvánította. 

Ezzel egy időben a kormány is egészségügyi vészhelyzetet 
rendelt el az ország teljes területére, és különleges jogrend lé-
pett életbe. Naponta halljuk a felállított operatív törzs tájékoz-
tatását a betegségről, és a megdöbbentő adatokat a járvány-
terjedéséről a világban és az országban. A cikk megírásakor 
világszerte 422.989 regisztrált fertőzöttet és 18.916 halálesetet 
tartanak nyilván, míg hazánkban ez a szám a cikk megírása-
kor 226 regisztrált fertőzött, és 10 haláleset hivatalosan. Saj-
nos a megbetegedettek valós száma ennél jóval több lehet, és 
még koránt sincs vége.

Mivel a járvány főként az idősebbekre veszélyes (súlyos szö-
vődmények léphetnek fel, tüdőgyulladás stb.), így a kormány 
fokozottan kéri az időseket (és aki teheti), hogy maradjanak 
otthon, ezzel is lassítva a vírus terjedését, és így védve őket. 

A kormány minden önkormányzatot kötelez arra, hogy a 
65 évnél idősebb, egyedül élő, hozzátartozóval nem rendel-
kező polgárok ellátásáról gondoskodjanak. 

Ezért Pécs Város Önkormányzata 2020. március 20-án elin-
dította a PAPI Programot.
A rendszer a következőképpen működik:
• az idős, egyedül élő pécsi polgár felhívja az alábbi tele-

fonszámok egyikét
• megadja nevét, telefonszámát, címét, ha gyógyszert 

kér, taj számát is
• a területi szociális központ dolgozója visszahívja, felve-

szi vele a kapcsolatot
• tisztázza a részletes igényeket, kiadja a feladatot egy 

futárnak, segítőnek
• a segítő megveszi az árut, kiváltja a gyógyszert, elhozza 

a postáról a küldeményeket
• biztonságosan kiszállítja a szolgáltatást kérő otthonába
• ahol ő készpénzzel vagy bankkártyával kifizeti a termé-

keket.

Fontos tudnivalók a PAPI-ról:
• a szolgáltatás teljesen térítésmentes, a pécsi idősek 

csak a megvásárolt termékekért fizetnek
• a bevásárlási szolgáltatást egy személynek heti két al-

kalommal tudják biztosítani
• a PAPI elsősorban az egyedül élő pécsi időseket szol-

gálja, ezért azt kérik, hogy a 65 évnél idősebb, egyedül 
élő, Pécsett hozzátartozóval nem rendelkező polgárok 
vegyék igénybe.

A szolgáltatást az alábbi telefonszámokon kérhetik a pé-
csi idősek:

📞+36-30-210-7650; 📞+36-30-447-5691 
 📞 +36-30-573-4084;  📞 +36-30-573-1764

📞 +36-30-573-9488
Gölöncsér József

h i t é l e t
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Sporthír

Futóhír
Március 1-jén rendezték meg a 36. Pécs–
Harkány Futóversenyt, ahol természete-
sen a vasasiak, somogyiak is ott voltak. 
Egyéniben Schneider Pál 2.02-es idővel 
dobogóra állhatott, kategóriájában II. he-
lyezett lett. Srp Miklós (gyalogolva) 2 óra 

13 perc alatt ért célba, Miklós Péter 2.33-
at teljesített, és a KoBeKo munkatársa, 
Adrián Dorottya 2.22 alatt tette meg a 
távot. Indult egy váltó is, a Vasasi Bányá-
szok 2 óra 28 perc alatt futották le a kicsit 
több mint 25 km-t. Tagjai:  Schneider Pál, 
Pesti Eszter, Bodor Miklós.

Minden célba érkezőnek gratulálunk!

Kertészeti tanácsok
Előző számunkban áttekintettük azokat 
a munkánkat, amiket általában március 
folyamán érdemes elvégezni a kertben. 
Most, hogy az otthonunkat csak alapos 
indokkal hagyhatjuk el, talán még hasz-
nosabb, ha sorra vesszük, hogy április-
ban, tavasszal milyen feladatok adódhat-
nak egy kertben. Ebben az időszakban 
már hosszúak a nappalok, s a talaj is jól 
felmelegedett, a kert élete teljessé válik.

Aki a februári enyhe napokban már 
megmetszette szőlőjét, annak célszerű 
megvizsgálnia, hogy a márciusi fagyok 
nem okoztak-e benne kárt. Ha fagyott részt 
találunk, addig vágjuk vissza a vesszőket, 
amíg élő szövetet nem látunk. Erős fagykár 
esetén várjuk meg a fakadást, s ettől füg-
gően metsszünk. A venyigét, amennyiben 
károkozók nem fertőzték, komposztáljuk.

A pincében nagyon ügyeljünk a tiszta-
ságra. Ha lefolyatjuk a bort a padozatra, 
és nem mossuk el a használt edényeket, 
könnyen ecetbaktériumok, vadélesztők 
szaporodhatnak el. Ha pincénkben még 
nem csináltunk tavaszi nagytakarítást, 
kezdjük el minél előbb. Miután mindent 
letisztítottunk és a már nem használt edé-
nyeket, eszközöket elmostuk, kénezzük ki 
a helyiséget. A kellemetlen savas boron há-
zasítással vagy savtompítással javíthatunk.

Ha az átlagos napi hőmérséklet eléri a 
10 fokot, akkor kiültethetjük a paradicso-
mot, paprikát szabadföldre. Spenótot vet-
hetünk még, s zöldborsót is, de csak rövid 
tenyészidejű fajtát. Hónapos retket most 
is vethetünk, a legkorábbiakból a mogyo-
rónyi gumókat már szedhetjük, s ezek 
zsenge lombjukkal együtt fogyaszthatók. 

Április közepétől kezdhető a gyü-
mölcsfák metszése, erre a legalkalmasabb 

a rügyfakadás és a virágzás közti időszak. 
A száraz ágakat, csonkokat távolítsuk el, a 
túl hosszú vesszőket kurtítsuk meg.

A gyümölcsfák egy része ekkorra már 
elvirágzik, elhullajtja szirmait. A termé-
szet a virágokból „túltermelést” folytat: 
ha a virágok 25-30%-a megtermékenyül, 
akkor már kielégítő termésre számítha-
tunk.

Virágos erkélyládáinkat újítsuk fel. 
A tavalyi földet távolítsuk el, az edényt 
alaposan mossuk ki és friss földdel tölt-
sük meg. Addig is, amíg a nyári virágokat 
felneveljük, árvácskát, százszorszépet és 
más tavaszi virágot ültethetünk beléjük. 
A szobanövények átültetése is időszerű. 
Azokat a növényeket vegyük sorra, ame-
lyek kinőtték régebbi cserepüket, felél-
ték a tápanyagot. Általában kétévenként 
szükséges egy-egy növényt nagyobb cse-
répbe, friss földbe ültetni.
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iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

AprÓ

Mézvásár!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg 
Gesztenyeméz 2500 Ft/kg

Hársméz: 1700 Ft/kg, repceméz: 
1500 Ft/kg, virágméz: 1400 Ft/kg, 

akácméz: 2000 Ft/kg.
A készlet erejéig kapható még

propolisz.
Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

eriKA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

Drahovszky 
Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövényvá-

gást, díszkertek, telephe-
lyek rendben

tartását vállalom.
Igényes munka

korszerű gépekkel.
Elérhetőség:

0630/835-4306

Üzlethelyiség
eladó

Vasason.
(volt cipészműhely)

érdeklődni:
06 20 472 9766

 

KERTRENDEZÉS 
 FŰNYÍRÁS 
 FŰKASZÁLÁS 
 SÖVÉNYVÁGÁS 
 BOZÓTÍRTÁS 

AJÁNDÉK SZOLGÁLTATÁS 

KÉRJEN AJÁNLATOT! 

+3630/268-6927 

Ebzárlat
A Baranya Megyei Kormányhivatal pécsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állat-egészségügyi Osztály döntése értelmében a veszettség elleni 
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. 
§ (5) bekezdése, valamint a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi 
feladatairól szóló 81/2002 (IX. 4.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint, 
Pécs város közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint 
legeltetett állatokra vonatkozóan 

AZONNALI VÉGREHAJTÁS MELLETT EBZÁRLATOT
ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELEK EL

a rókák veszettsége elleni immunizálásának időszakára,
2020. április 07. napjától április 27. napjáig.

Jelzett időszakban az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani és csak pórá-
zon szabad közterületre vinni, valamint a város egész területén tilos bármi-
lyen fajú állat legeltetése.

Aki vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a te-
temet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a hatósági állatorvost, 
helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot.

 Pécs M. J. V. Jegyzője
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Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-szombat
06–18 óráig,

vasárnap
07–15 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

H-SZ: 6-18, V: 7–15 óráig
tart nyitva!
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