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Képviselői hírek
Közgyűlés a járvány miatt már novemberben óta nem lett megtartva, helyette ONLINE KONZULTÁCIÓK vannak, legutóbb 
május 18-án volt. Online bizottsági „beszélgetés” volt május 12-én. Beszélgetés mind, mert az elrendelt különleges jogrend-
ben Péterffy Attila polgármester egy személyben dönt mindenről.

A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID miatt a közgyűlés helyett) j ú n i u s  15-én, kedden lesz. A képviselői 
Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.
com/berenyizoltan/
 KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 

közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. 
Köszönöm nem csak a KÖR-ös kollégáimnak, de kife-
jezetten a BIOKOM-os közfoglalkoztatottaknak, mert a 
szerény lehetőségekhez képest mégis szép, rendben tar-
tott „falukép” az ők kezük munkáját dicséri.
 Amíg a veszélyhelyzet tart, addig ONLINE FOGADÓÓRÁ-

KAT tartok csütörtökönként, a következő 2021. június 
3-án, 10-én, 17-én, 24-én délelőtt 10–12 és délután 15–
17-ig. Hívjanak telefonon a 30/210-8120 vagy Messen-

geren és Viberen egyaránt, vagy írjanak berenyi.zoltan@
ph.pecs.hu e-mailt.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:

o Önkormányzat TV élő online közvetítése, a közgyűlés 
helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/pecs/2021_majus_20
Bizottságban személyi változások, újabb MSZP-s körökhöz 
tartozó személyek lettek bizottságba (van, aki már három 
bizottságban is tag és/vagy elnök), felügyelőbizottságba 

TriaNon 100+1
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

megemlékezést tartunk 2021. június 5-én 16:30-kor
a pécs-vasasi teplomkertben lévő Trianon Emlékműnél (rossz idő esetén a templomban)

Harangzúgás
Himnusz Vasasi Bányász Fúvószenekar, vezényel: Vucseta László karnagy
Köszöntő Ruzsisics Ferenc, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke
Ima a hazáért Nagy Norbert plébános
Ünnepi beszéd Hoppál Péter országgyűlési képviselő
Ünnepi műsor Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, művészeti vezető: Hajdú Orsolya
Reményik Sándor: 
Nem nyugszunk bele! Elmondja: Bárdos Sándor
Zenei betét Csajághy György tárogatóművész
Koszorúzás
Székely himnusz Vasasi Bányász Fúvószenekar

A díszőrséget adja és a koszorúkat elhelyezi:
Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület, 

valamint a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Ifjúsági Tagozata
A megemlékezésre mindenkit szeretettel hív és vár a szervező Vasasi Szent Borbála Egyesület

Hiszek Magyarország feltámadásában!
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kinevezve, de területünket is érintően pl. a K-i Városrész 
óvodaközpont vezetőjének, Tóth Zsuzsanna további 5 évre 
vezetői megbízatásának meghosszabbítása is napirenden 
volt, fenti linken „élőben” visszanézhető

o BaMa riportja a településrészünkről
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/tavol-
kelet-mar-csak-igy-emlegetik-pecs-peremkeruleteit-
3774571/?fbclid=IwAR1TDvmp5d9NuHPGgiBY4OON5I
YUhTTGfwKGlVPm2ZDpH-Wxphz9SQRdcF8

o PécsMa tudósítása a Kossuth Művelődési Ház felújí-
tásáról
https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/ujjaszuletik-
a-pecs-somogy-tobb-mint-100-eves-muvelodesi-
haza/?fbclid=IwAR09ES5vU_QZzL3DAWDRYizdzqgK59
QNyBe19i00zcJEnVeZufIh2CuILUc

o Beszámoló az április 30-ai, pénteki területi bejárásról, 
melyen Hoppál Péter, a terület országgyűlési képvise-

lőjének kezdeményezésére vettem részt. A bejáráson 
végigvettük a Vasas, Somogy, Hird gyors beavatkozást 
igénylő pontjait:
Hirden a több mint egy éve bezárt, életveszélyesnek 
nyilvánított templom újulhat meg a közeljövőben, illet-
ve a Szathmáry György utcában (a nemrégiben elbontott 
játszótér helyére), a lakossági igényt kielégítve szükséges 
játszóteret létesíteni.
Vasason a Parcsin utcai futballpálya szépülhet meg, és 
eshet át terveink szerint egy komplex felújításon. 
A somogyi óvodánál pedig, a nyílászárók és az épület 
statikai állapotának, illetve tetőszerkezetének a felújítása 
elengedhetetlen
A közös gondolkodás elkezdődött, a képviselő úrral együtt 
keressük a megoldást, reméljük, munkánkat siker koronázza!
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p l u g i n s / p o s t .
php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fb
erenyizoltan%2Fposts%2F3855005667953569&show_
text=true&width=500

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p l u g i n s / p o s t .
php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fb
erenyizoltan%2Fposts%2F3896102413843894&show_
text=true&width=500

o Május 20-án, csütörtökön – többek közt a fenti témák-
ban – polgármester úrral is egyeztettem, ami biztató 
volt. Meggyőződésem, hogy ez elsősorban az itt élő közel 
7000 pécsi ember/lakos/polgár/adófizető, és nemkülön-
ben mindkettőnk érdeke is egyben, hogy nemcsak a fenti 
ügyekben, de a folyamatosan érkező lakossági bejelenté-
sekkel kapcsolatban is legyen elmozdulás. Erre a lehető-
ség adott, egyelőre „kis” lépésekkel, a választókerületünk 
érdekében elindult a közös gondolkodás.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p l u g i n s / p o s t .
php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fb
erenyizoltan%2Fposts%2F3883645348422934&show_
text=true&width=500

o Május 27-én tartottuk az első személyes részvétellel 
lehetőséget adó Településrészi Testületi ülést, ahol töb-
bek között a képviselői keret felosztására meghirdetett fel-
hívásra beérkezett pályázatok elbírálása történt, örömteli, 
hogy 12 szervezet –, köztük iskolák, óvodák, egyesüle-
tek részesülhetnek – az általuk igényelt teljes összeget 
megkapta, így 1 millió forint maradéktalanul felosztás-
ra került. Fontos kiemelni, hogy itt nem a Településrészi 
Testület ülésére, hanem a tagok konzultációjára került 
sor, mivel testületileg most nem lehet ülést tartani. A kon-

zultáción Nagy Norbert plébános úr is részt vett, aki be-
tekintést nyújtott a hirdi katolikus templom felújításának 
állapotáról, és az egyházközség helyzetéről is.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p l u g i n s / p o s t .
php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fb
erenyizoltan%2Fposts%2F3936594166461385&show_
text=true&width=500
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p l u g i n s / p o s t .
php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fb
erenyizoltan%2Fposts%2F3887018034752332&show_
text=true&width=500

o Sajnos történt egy szomorú eset is a körzetben, május 
20-án a Komlói út 191. sz. alatti önkormányzati lakás 
tartófala össze/kidőlt, és a hozzá közös fallal kapcso-
lódó másik önkormányzati és egy magántulajdoni 
lakás életveszélyes-lakhatatlanná vált. A helyszínen 
személyesen jártam, meggyőződve a katasztrófahelyzet-
ről, és polgármester úr gyors segítségét kértem a család 
elhelyezésére, aki ezt megtette, több lakást ideiglenesen 
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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, Perczel M. u. 2.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

A Pécsi Rendőr-főkapitányság tájékoz-
tatása az illegális hulladék elhelyezéséről

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az illegális hulladék el-
helyezés elleni küzdelem.

A szántóföldeken, erdőkben, erdőszéleken, köz- és magán-
területeken, utak mentén lerakott hulladék mennyisége egyre 
több. Az azokat odaszállítók egyre gátlástalanabbak jogelle-
nes tevékenységük elkövetése során, otthagyva ökológiai láb-
nyomukat az általuk beszennyezett területen.

Azonkívül, hogy ez a jogellenes tevékenység emberi ha-
nyagságból, nemtörődömségből, felelőtlenségből adódik, és 
megsérti a vonatkozó jogszabályokat és azt a környezetet, 
amelyben élünk, sokkal messzebbre vezet. A hulladék ösz-
szegyűjtése, szállítása, tárolása, az azokkal való gazdálkodás 
csak szabályozott keretek között történhet. A jogszerűség 
azonban egyre gyakrabban szenved csorbát, amelynek legfel-
tűnőbb jelei és egyik legkárosabb következményei az illegáli-
san elhelyezett szemétkupacok növekvő száma. Ahol megje-
lenik egy szemétkupac, oda egyre többen hordják mások is a 
szemetet, mert úgy gondolják, hogy ha oda más letette, akkor 
megtehetik ők is. Az illegálishulladék-elhelyezés tehát mind 
a jelen, mind pedig a jövő problémája. 

Ezért fontos, hogy a jogalkotó a büntetőjog szintjén is 
szabályozza a kérdést. Ennek a szabályozásnak az eleme a 
Btk. 248. §-ban olvasható hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése bűncselekmény. A tényállás rendkívül összetett 
és kiterjedt, az állampolgárokat leginkább érintő és irritáló 
elkövetési alakzat, mely a hatályos szabályozás szerint a (2) 
bekezdésében található az alábbiak szerint:

„Aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen az 
emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy 
azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyezteté-
sére alkalmas vagy jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő.” E § alkalmazásában jelentős mennyiségű hulladék 
az 1000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó mennyiségű 
hulladék, különösen jelentős mennyiségű hulladék a jelentős 
mennyiségű hulladék tízszerese.

A büntetőjog hulladékfogalma különbözik a köznapi érte-
lemben vett hulladék fogalmától, valamint különbözik a ve-
szélyes hulladék fogalmától is. A közvélekedéssel ellentétben 
a legtöbb esetben az egyszerű, háztartási szemét kihelyezése 
nem valósítja meg a hulladékgazdálkodás rendjének megsér-
tése bűncselekményét, és a hulladék elhelyezésével felmerült 
problémák polgári jogi úton, illetve az egyéb hatóságokhoz 
tett bejelentések útján rendezhetők. 

Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális 
hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért. Ez a gya-
korlatban általában egyáltalán nem teljesül.

Ha a hulladékelhelyezés mégis megtörténik (illegálisan), 
az így elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának kö-
telezettsége a hulladék tulajdonosát (erre sok esetben nem 
derül fény) vagy korábbi birtokosát (ez sem sokszor derül 
ki) terheli. Ha ők nem teljesítik e kötelezettségüket, vagy sze-
mélyük nem állapítható meg, akkor ez a kötelezettség az in-
gatlan használóját, illetve tulajdonosát terheli. Ez közterület 
esetében – többnyire – a települési önkormányzat. Nyilván 
szorult helyzetbe kerülnek ezek az önkormányzatok, illetve 
ingatlantulajdonosok, hiszen az elszállítás jelentős költség-
gel járhat. Ha a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállí-
tásáról a fent említettek – az ott megállapított felelősségi 
sorrendnek megfelelően – önként nem tesznek eleget, arra a 
környezetvédelmi hatóság – közigazgatási eljárás keretében 
– kötelezi őket.  

is felajánlva  az otthonukat elvesztett családnak. Sajnos az 
ügy bonyolult jogi-kártérítési eljárás elé néz, de bizakodó 
vagyok, hogy az ideiglenes elhelyezés is megoldódik és a 
végleges kártérítés is megtörténik mielőbb.

Aki illegális fakivágás, hulladéklerakás vagy egyéb, a 
közösségi életet veszélyeztető információval rendelke-
zik, jelezze, hívjon telefonon, bejelentéseket az ingyene-
sen hívható anonim telefontanúra:
+36-80/555-111 vagy a 112-es segélyhívón, vagy ide ne-
kem az ismert elérhetőségeken 0630/210-8120, vagy ír-
jon e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁ-
CIÓ 2021. j ú n i u s  15-én, kedden lesz, addig is figyeljék 
képviselői oldalamat, kövessék az oldalt, ahol további vi-
deós-képes tartalmakat találnak! Ehhez mindössze csak 
egy lájkot kell nyomni, és természetesen továbbra is az 
alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:

Facebookon:  https://www.facebook.com/
berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 0630/210-8120
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Kedves SHV olvasók!
2009. március 15-e alkalmából az 1848–49 forradalom 
és szabadságharc tiszteletére ünnepséget szerveztünk. 
Április hónapban „Miénk a város” vetélkedőn vettünk 
részt. A vetélkedő több fordulóban zajlott. A P. M. J. V. 
akkori polgármestere, Tasnádi Péter felhívására indult 
el. A vetélkedő három fordulóból állt. Az I. fordulóban 
nyolc, egyenként 16 kérdésből álló totóból, egy 25 oldalas 
dolgozatból, egy bemutatkozó film és újságcikk elkészíté-
séből állt. Mindhárom településnek a dolgozatírásban be 
kellett mutatnia a lakóhelye történetét, felkutatni érde-
kességeit, értékeit, és mindazt, ami fontos a településről. 
Ez a vetélkedő a három település lakosságát olyan össze-
fogásra ösztönözte, ami példamutató és sikeres volt. Ösz-
szekovácsolódtunk, ami nagyon jó volt. Május 23–24-én 
kirándultunk Sopron és környékére. Ezen a kiránduláson 
egy napot Bécsben töltöttünk egy helyi idegenvezetővel, 
aki reggel 9-től délután öt óráig nagy tudásával bemutatta 
a schönbrunni kastély látogatható 40 termét, a belváros 
nevezetességeit. Szeptemberben orvosi előadást hallgat-
tunk az egészséges életmódról. Október 24-től novem-
ber 15-ig településünkön első ízben művészeti kiállítást 
szerveztünk. A kiállítást Barna Árpád festőművész kez-
deményezésére indítottuk el. A festőművész a régi Hird 
épületeiről nagyon élethű rézkarcokat és több festményt 

rendelkezésünkre bocsájtott. A kiállításon helyet kapott 
még három hirdi lakos is. Fémmunkák és rézkarcok ke-
rültek bemutatásra. Nagy siker volt, melyről az emlék-
könyvünk bejegyzései tanúskodnak. 

2010. február hónapban a hirdi református imaház ötö-
dik évfordulóján szerepelt egyesületünk énekkara, és 
tagjaink versekkel is készültek. Áprilisban „Miénk itt 
a tér” Somogy–Vasas települések meghívásával egész 
napos rendezvényt tartottunk. Májusban a hősök nap-
ja megemlékezésére került sor a hirdi temetőben helyi 
iskolások részvételével. Június 3–6-án „Ady és Petőfi” 
nyomában észak-erdélyi kiránduláson voltunk. Novem-
ber hónapban második alkalommal „Kézimunka, ügyes 

kezek” kiállítás megrendezését szerveztük meg. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy Benkedné Piroska elismert 
művész tűzzománcalkotásait, valamint (23 fő) a lakos-
ság és egyesületünk tagjainak szebbnél szebb gobelin- és 
egyéb kézimunkáit állíthattuk ki. Egy szép idézet az em-
lékkönyvből. „A jövődbe az utad úgy vezet, hogy az a 
múltadból erőt merítesz. Az alkotások ezt tükrözik.” 

2011. Május 20–22-én kirándulást szerveztünk Sáros-
patak, Kassa, Diósgyőr, Göncz, Vizsoly, Boldogkővár, 
Lillafüred városok érintésével. Nagyon sok érdekes dol-
got láttunk. Szeptember hónapban a falunapon szerepelt 
énekkarunk. Október hónapban harmadik alkalommal 
rendeztük meg kiállításunkat; fotó és régi mesterségek 
felelevenítése. A kiállított anyag úgy a fotó, mind a régi 
mesterségek vonatkozásában a lakók és a nagypalli Régi 
mesterségeket felelevenítő Egyesület sok-sok segítségé-
vel valósult meg.

2012. Januárban az éves program megbeszélése. Május 
hónapban a Pécsvárad Nyugdíjasklub elnöke és titkára 
részvételével a nyugdíjasok részére kapható telefon be-
mutatására került sor. Hősök napi megemlékezések az 
általános iskola részvételével. Június 8–10., kirándulás az 
Őrségbe: Őrimagyarósd, Velemér, Őriszentpéter, Szala-
fő, Pityerszer, Pankasz. Szlovéniába is látogatást tettünk, 
megnéztük Lendvát és Maribort.

Kiállításunkra a P. M. J. V által kiírt pályázaton nyert 
összegből egy adott célra tudott pályázni. A kiírás szerint 
„A hirdi kiskertek terméseinek kiállítása és kóstolója” 
címmel került megrendezésre. Lehetőséget kapott a la-
kosság a kiskertekben termelt zöldség, gyümölcs és régi 
tárgyak bemutatására. Ebben az évben is van egy nagyon 
kedves bejegyzés: „Ehető, iható, kóstolható, nézhető, fel-
emelő, a szivárvány minden színében pompázó kiállítás”.

N A G Y K O R Ú A K   L E T T Ü N K!

NAPSUGARAS ŐSZ ASSZONYKLUB EGYESÜLET 
VISSZAEMLÉKEZÉSEI (második hat év, 2009–2014)

Kiskertek terméseinek kiállítása
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2013. Január, február hónapban dr. Fűtő Mihály me-
diátor tartott előadást az emberi kapcsolatokról, 
stresszkezelésről. Május 11-én tartottuk egyesületünk 
megalakulásának tizedik évfordulója megünneplését. 
Köszöntőt mondott Tóth Mihályné, egyesületünk meg-
alapításának létrehozója. Meghívtuk azokat az egyesüle-
teket, akikkel tíz éven át jó kapcsolatot ápoltunk, és nem 
utolsósorban a három település minden egyesületének 
vezetőit. Műsorral készültünk, majd megvendégeltük a 
résztvevőket, ezután táncra is perdültünk. Június 7–9-
ig Veszprém, Herend, Zirc, Győr, Pannonhalma, Pápa, 
Keszthely városokba kirándultunk. A P. M. J. V pályá-
zatán egy nagyobb összeget nyertünk az októberi ter-
vezett kiállításunkra. Két pécsi művész munkásságának 
bemutatásával textil- és üvegkiállítást rendeztünk. Árvai 

Ágnes textilművész és Kertészfi Ágnes Ferenczy Noé-
mi-díjas üvegművész tárlatát nézhettük meg. Nagyon 
színvonalas, szép kiállítás volt, mely a város bármelyik 
kiállítótermében megállta volna a helyét. Október hó-
napban a somogyi Kodály Zoltán Művelődési Házban 
jótékonysági koncerten vettünk részt. November 23-án 
egynapos budapesti kiránduláson voltunk. Megnéztük 
a Parlamentet, elmentünk a Szépművészeti Múzeumba, 
majd délután az Operettszínházban a Csókos asszony 
előadást néztük meg Huszti Péter, Oszvald Marika, 
Dolhai Attila stb. szereplésével.

2014. Március 15-én a Hirdi Polgárőr Egyesület meghí-
vására nőnapi bálra voltunk hivatalosak. Május 23–25-ig 
Makó, Mezőhegyes, Gyula, szabadkígyós, Doboz, Békés-
csaba és Szarvas városokba kirándultunk. Itt szeretnék 
visszaemlékezni, hogy a Szabadkígyósi Wenckheim-
kastélyt (most teljes felújítás alatt van) is megnéztük, 
felejthetetlen pikniket tartottunk az egyik oldalszárny 
teraszán. Október 18. – november 7. között „RETRO” 
címmel kiállítás volt. Idézet a hirdi óvodásoktól: „Kö-
szönjük a látványt! Az óvodások kíváncsian »léptek« a 
múltat idéző »világba«. Örömmel fogadták a régi játé-
kok látványát! Mi, felnőttek pedig felidézhettük gyerek-
korunk élményeit, érzéseit!” Október hónapban részt 
vettünk a birjáni Országos Népek Tánca, Zenéje vetél-
kedőn. Továbbjutottunk, majd november 8-án Nagyatá-
don bejutottunk a szegedi döntőbe, de ezen már anyagi 
okok miatt nem vettünk részt. Október hónapban még 

a Pécs-Keleti városrészben megrendezett „Meszesi Dal-
fesztiválra is meghívást kaptunk, melyen mi egy nosztal-
giaműsorral léptünk fel, egy életút bemutatásával, har-
monikakísérettel. Vastapssal jutalmaztak, felejthetetlen, 
felemelő érzés volt. November 16-án újra Budapestre 
kirándultunk. Megnéztük a Halászbástyát, a Mátyás-

templomot, a Sándor Palotánál az őrségváltást, majd a 
Vajdahunyad várában az orchideakiállítást. Az Operett-
színházban a délutáni előadáson a Bajadért néztük meg. 

Nehéz hat év történéseit két oldalban leírni. Megalaku-
lásunk óta minden évben megtartottuk május hónapban 
a hősök napját, részt vettünk, és énekkarunk szerepelt 
a falunapokon, az adventi koncerteken. Minden évben 
felvállaltuk az idősek karácsonyának megtartását, és idő-
közben mi is szép lassan átkerülünk ebbe a korosztályba. 
 Heiszler Istvánné            Békefi Ernőné
az egyesület elnöke          az egyesület tudósítója

Kastélynál (Wenckheim)
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Jazbinsek Lászlóné, Marikát biztosan minden vasasi ismeri, 
hiszen ha ritkán is, de orvoshoz néha elmegy az ember, ha 
nem is beteg, de kell egy beutaló vagy orvosi alkalmassági. 
Ilyen helyzetben közel 40 évig először Marikával találkoztak, 
mielőtt bejutottak a vasasi orvoshoz. Most viszont lejárt a 40 
év, és Marika nyugdíjba megy, bármily hihetetlen, a fiatalos 
asszisztensnő már jól megérdemelt pihenését tölti. 

A vasasi lakosok, megköszönve a sokéves, lelkiismeretes, 
pontos munkát, ünnepélyesen elbúcsúztak tőle és személyes 
ajándékkal kedveskedtek neki. 

A kötetlen beszélgetés során Marika mesélt az elmúlt 40 
évről: 

1984-ben kezdtem a munkámat a vasasi rendelőben dr. 
Kummer Lászlónál, azóta itt vagyok. Ez alatt a közel 40 év 
alatt mindössze négy orvossal dolgoztam, mindegyikükkel jó 
volt a kapcsolatom, emiatt igazán szerencsésnek érzem ma-
gam. A munkám során szinte soha nem kellett szólni, hogy 
mit csináljak, egy idő után már a gondolatukat is tudtam. 
Dr. Csontos Márta mellett több mint 24 évig asszisztáltam, 
és örömmel mondhatom, hogy a mai napig megmaradt a jó 
viszonyunk, nagyon sok közös élményt szereztünk az együtt 
töltött évek során.

Mikor elkezdtem a pályafutásomat, még nem háziorvos 
volt, hanem körzeti orvos, akkor még kartonokra írtunk. Sok 
minden máshogy volt abban az időben. Például még mi adtuk 
be az injekciókat, de akkor még nem voltak egyszer haszná-
latos tűk, még ki kellett főzni azokat. Akkor még másképp 
nézett ki a rendelő is. Az egy nyugalmasabb időszak volt. Bár 
nem volt számítógép, az adminisztráció nem volt több. Ké-
sőbb hiába lett a computer, nem lett kevesebb a papír. Régen 
még nem is volt ennyi fajta gyógyszer és egészségesebbek vol-
tak az emberek, most már sajnos szinte nincs is olyan lakos, 
aki nem jár orvoshoz, még a fiatalok is járnak. Akkoriban még 
nem volt ilyen rohanó világ. 

Az évtizedek alatt megismertem mindenkit a települé-
sen, ami egyrészt jó, másrészt kicsit nehéz volt, mert például 
sokszor nem tudtam úgy elmenni a boltba, hogy ne kelljen 
meghallgatnom néhány panaszt, de ez is hozzátartozott a 
munkámhoz. A betegeket már a hangjukról is megismertem. 
Mikor még kint beszélgettek a váróban, én már szedtem ösz-
sze a papírjaikat. Meg is kérdezte a doktor úr, honnan tudom, 

kik vannak kint, mikor én még kint sem voltam. Mondtam, 
hogy a hangjuk alapján azonosítottam be őket. Volt is ezzel 
kapcsolatosan egy vicces történet. A szomszéd fogorvosi ren-
delőből áthallatszott a beszélgetés. A doktor kikérdezte a pá-
cienst a betegségeiről, mire ő azt mondta, hogy nincs neki. 
Én meg átszóltam, hogy ne mondjon ilyent, ön cukorbeteg 
és magas a vérnyomása, amire még gyógyszereket is szed. 

Amúgy nem készültem kifejezetten erre a szakmára. Nem 
tudtam, hol tanuljak tovább, az orosz–ének szakos tanárnőm 
adta az ötletet, hogy menjek egészségügyi szakiskolába, ami-
ért nagyon hálás vagyok neki. Nagyon megszerettem ezt a 
szakmát, és nem is akartam soha máshova menni, vagy va-
lami mást csinálni. Most viszont, negyven év elteltével, már 
maradni nem szeretnék, bár a doktor úr (dr. Oszoli Dániel) 
marasztalt. A doktor úr új színt hozott a rendelőbe a fiatal-
ságával. Pozitívan áll mindenhez, mindenre van megoldása. 
A pozitív hangulatot nekem is át tudta adni, pedig én néha 
igazán negatív vagyok. Kicsit féltem is a váltástól, de hamar 
kiderült, hogy nem volt miért. Bátran mondhatom, jobb or-
vost nem is kaphatott volna Vasas! A doktor úr mondta, hogy 
maradhatok, ha szeretnék, de már éreztem, hogy az egészsé-
gem kárára megy a munka. Főleg ez a mostani helyzet viselt 
meg. A vírushelyzet egyértelműen a legnehezebb időszak pá-
lyafutásom során. Be kellett zárnunk az ajtót, a telefon meg 
állandóan csörgött. Az oltásokat is nekünk kellett intézni, 
40 oltáshoz fel kellett hívni legalább 60 embert. Nagy köny-
nyebbség volt, hogy a doktor úr bevezette az e-mailes recept 
feliratását. 

Munkáséveim alatt, hála istennek, nem voltam beteges, 
nem voltam táppénzen, viszont évente elmegyek laborvizs-
gálatra, de mindig jók az eredményeim. Talán ez genetika 
is, szerencse is, ehetek bármit, nincs gondom, csak egyféle 
gyógyszert szedek. Mondom is mindig a betegeknek, hogy 
menjenek el a szűrővizsgálatokra, életet menthet.

Amíg itt dolgoztam, felnőtt több generáció. Van, akinek 
még a dédszüleit is ismertem. Sajnos sokan meghaltak már 
azok közül, akik hozzánk jártak. Ez mindig megvisel, de az 
is, ha szociális otthonba kényszerülnek olyanok, akik nem-
rég még jó egészségi állapotban voltak. Viszont vannak olyan 
betegeim, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot, pedig 
már nem is laknak itt. Ilyenek például Fábián Jani bácsiék, 
velük mindig felhívjuk egymást karácsonykor. Jani bácsi ve-
zette annak idején a népdalkört, de ő is az egészségügyben 
dolgozott itt a bányánál. 

Nyugdíjaséveimre nem tervezek nagy dolgokat. Nem va-
gyok mászkálós, szeretek otthon lenni, focimeccset nézni, 
szeretem, ha együtt a család. Már nagyon várom a kis uno-
kámat, ő Németországban él, a mostani vírushelyzet miatt 
sajnos már régen láttam, a vele töltött idő nagy felüdülés 
mindig.

Szeretnék minden kedves vasasi lakosnak jó egészséget 
kívánni, és külön köszönetet mondani azoknak, akik meg-
tiszteltek azzal, hogy eljöttek személyesen elköszönni tőlem. 

Köszönjük a beszélgetést. Nyugdíjas évedhez jó egészséget 
és sok örömöt kívánunk. 

A vasasi lakosok

40 év az egészségügyben
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MECSEKI ÓRIÁS KALAND

2017-ben kezdődött a Keleti-Mecsek térség turisztikai kon-
cepciójának az újragondolása. Ez nagyjából egy időbe esett 
azzal, hogy láttam egy dán szobrász munkáit, aki fából ké-
szült óriásokat rejtett el az erdőben. A művész különböző 
jeleket hagyott sziklákon, fákon, amelyek alapján rá lehetett 
találni az alkotásokra. 

A Mecsek egyik legerősebb mondája három óriásról szól. 
Mi lenne, gondoltam, ha ezeket az óriásokat mi is megfor-
máznánk, és egy kincskereső játék keretében megkerestet-
nénk őket az ideérkező vendégekkel. Az egyik óriást elrejte-
nénk Kárász vagy Szászvár felett, a másikat a Réka-völgyben, 
a harmadikat pedig a Zengő környékén. A projektnek ad-
nánk egy hangzatos nevet: „Óriási kalandozás”, s ezzel a spe-
ciális marketingeszközzel hívnánk fel magunkra a figyelmet.

A PTE marketingeseinek nagyon tetszett az ötlet, azon-
ban arra is rámutattak, hogy a marketingeszköz önmagá-
ban nem elég, ahhoz termék is kell. Így jött létre a 11 tele-
pülést érintő kincskereső kalandjáték, amelynek helyszínei: 
Szászvár, Kárász–Vékény, Magyaregregy, Hosszúhetény–

Püspökszentlászló–Kisújbánya, Pécsvárad–Zengővárkony, 
Mecseknádasd–Óbánya, valamint a Hegyhátról Bikal és Al-
sómocsolád. 

Mivel már mindegyik település mesekönyve megszületett, 
így az adott játék az adott település meséjére épül. A játékosok 
az ún. Kincsesházakban megvásárolják az egységcsomagot 
(tarisznyát, játék- és feladatlapot, igazolványt), végigmennek 
a településen és különböző kérdésekre válaszolnak, felada-
tot hajtanak végre. Egyes kérdésekre a választ útközben lehet 
megtalálni, de a Játéklapot is alaposan át kell olvasni. Lesz-
nek olyan kérdések is, amelyet csak a helyiek tudnak meg-
válaszolni, őket kell tehát kérdezni. S lesz olyan kérdés, ahol 
bizony „éteri” segítséget kell kérni. A játékokat igyekeztünk 
úgy kialakítani, hogy némileg különbözzenek egymástól. 
Például a nádasdi játék esetében tetszés szerint kereshetőek 
fel az egyes állomások, az egregyinél felfestett jelek segítik 
a tájékozódást, a bikalinál az okostelefoné a főszerep, s van 
olyan megoldás, amikor két települést érint a kalandút. 

Sikeres kincsvadászat esetén a résztvevők – a játék nyúj-
totta élményen kívül – helyi termékkel (méz, lekvár, bor, 
kerámia, ékszer…) lesznek gazdagabbak, de mesekönyv és 
kimondottan a projekthez készült kártyajáték is szerepel a 
nyeremények között.

Az óriások időközben „lejöttek a hegyről”, és most a 
környező településeken pózolnak a fotózó turistáknak. A 
mecseknádasdi óriást Dechandt Antal faragta, a bikalit és 
a hosszúhetényit pedig az a Baráth Gábor, aki a Máré-vári 
sárkányt is készítette. (A mellékelt fotón a hosszúhetényi Kő-
morzsoló látható, amint éppen kibújik a föld alól.)

A játékról bővebben a mecsekioriaskaland.hu weboldalon 
lehet tájékozódni. 

CsL

Császár Leventének tavaly jelent meg a komlói meséje. Fő témája a Komlosaurus, amelyről ugye tudjuk, hogy 
igazából Vasassaurus, mivel a lábnyomot nem Komlón, hanem itt találták, csak a komlóiak lecsaptak rá. A szerző 
a történetet némileg átírta, hogy a vasasiak is magukénak érezhessék. A mesét részleteiben közöljük. 

Császár Levente

SÁRKÁNYOK, ÓRIÁSOK, TÖRPÉK
A mese alapját dr. Pesti János „A Mecsek óriásai” c. népmonda gyűjtése, a „Komlo-, illetve Vasassaurus” mesés történe-
te, valamint a bányászatot körüllengő „Bányamanó históriák” egyvelege adja.

Noha egyáltalán nem szerették volna a törpék, hogy vala-
melyik óriás rábukkanjon a lejáróra, azért arra kíváncsiak 
lettek volna, hogy fér el egy ilyen hatalmas test azokban 
a tekervényes, szűk vájatokban? Még kúszva is nehezen.

Ilyesmi azonban idáig még szerencsére nem fordult 
elő. Az óriásoknak nem volt annyi sütnivalójuk, hogy 
megleljék a lejárót. Amilyen nagy volt a termetük, olyan 
kicsi az eszük.

Láthattuk, a törpék a sárkányokkal békességben éltek, 
viszont az óriások és a törpék nem nagyon szívelték egy-
mást. Nem is szívelhették, hiszen ősi ellenségek voltak.

5. Az óriások nagygyűlése
Az óriások minden hó első teliholdjakor tanácsot ültek. 
Minden nemzetséget hét fő képviselt, így huszonegyen 
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Folytatás a következő számban

Villáminterjú a KoBeKo szakácsaival
Ismerjék meg szakácsainkat, akik önöknek főznek nap mint nap

Mióta vagy szakács? 1988 óta
Hol tanultál? A HungarHotels által 

vezetett Pannónia Hotelben.
Kik voltak a mestereid? Földvári Sán-

dor, Kálmán Ferenc.
Főztél híres embereknek? Igen, pl. a ba-

jor környezetvédelmi miniszternek. 
Családi állapotod? Nős vagyok, több 

mint 30 éve, van egy 19 éves fiam.
Mi a jelmondatod? Béke, szerelem, rock 

and roll!
Dolgoztál külföldön? Sok helyen, de 

Svájcban egy hegyi étterem volt a 
kedvencem.

Tanultál ott valamit, amit ide is át 
tudsz ültetni? Munkamorált és az 
élethez való hozzáállást. Ott min-
denki jókedvű és optimista. 

Mi a kedvenc ételed? A rántott hús. 
Mit szeretsz főzni leginkább? Mindent 

szívesen főzök. 
Van valamilyen irányvonal, ami 

mentén dolgozol? Egyszerűen, mint 
otthon.

Mi a kedvenc konyhád? A kínai, itt is 
néha becsempészem a menübe.

Mi a kedvenc főzési eljárásod? Amelyi-
ket ismerem.

Van kedvenc sztárséfed? Keith Floyd, 
aki 22 évesen bisztrót nyitott a BBC 
épülete mellett, így került a médiá-
ba, ahol hatalmas sikereket ért el. 

Hogyan jellemeznéd a KoBeKo kony-
hát? Házias jellegű nem menzás, 
mind minőségben, mind mennyi-
ségben.

Van olyan étel, amit nem szívesen főzöl? 
A belsőségeket annyira nem szere-
tem, pl. pacal, velő, tüdő, mert régen 
nagyon sokat kellett pucolnom.

Szeretnél még valamit elmondani 
magadról? Én voltam Pécsen az első 
négycsillagos hotel éttermének a 
konyhafőnöke. Nagyon szép idők 
voltak. 

Mióta vagy szakács? 1982 óta.
Hol tanultál? A Konzum, a Misina 

és a Vadásztanya étteremben. 

Kik voltak a mestereid? Szabó Zol-
tán, Antal Tamás, Skrut György.

Főztél híres embernek? A pécsi püs-
pöknek, Mayer Mihálynak.

Családi állapotod? Nős vagyok, van 
egy lányom és két fiam.

Mi a jelmondatod? Vidámság, utazás. 
Dolgoztál külföldön? Ausztriában 

egy magyaros étteremben.
Mit tanultál ott, amit ide is át tudsz 

ültetni? Nyugalmat, ott nyugod-
tabbak az emberek. 

Mi a kedvenc ételed? Bográcsételek, 
pörköltek, frissen sültek.

Mit szeretsz főzni leginkább? Marha-
húst, steaket, bélszínt.

Milyen irányvonal mentén dolgozol? 
Egyszerűen, nyugodtan. 

Melyik a kedvenc főzési eljárásod? 
Sütés, párolás.

Mi a kedvenc konyhád? A magyar 
konyha.

Van kedvenc sztárséfed? Nincs, nem 
is nézek főzős műsorokat.

Van olyan, amit nem szívesen főzöl? 
Én a kelt tésztákat nem szeretem 
annyira készíteni, nem is szere-
tem az édességeket. 

Kunos
Árpád

Hajas  
József

ülték körbe a nagygyűlés tüzét. S minden hónapban 
másik hegytetőn tartották az összejövetelt: vagy a Vas-
hegyen, vagy a Kőhegyen, vagy a Hármashegy csúcsán.

– Indítványozom, hogy foglaljuk el a törpék birodal-
mát és végre keressük már meg a kincsüket! – jelentke-
zett szólásra a soron következő nagygyűlésen Vasorr, a 
Vasgyúrók vezére.

– Nem ismerjük a titkos lejáró helyét – vetette ellen 
Kitépő, a legerősebb Fanyűvő.

– Mit számít az?! – morgott erre Kőgolyó, az egyik 
Kőmorzsoló, s öklével akkorát csapott a földre, hogy az 
menten beszakadt. – Majd rabul ejtünk egy törpét, és ad-
dig melengetjük a tűznél, amíg el nem árulja, hol van.

– S ha nem járunk sikerrel a fogolynál, majd feltúrjuk 
a földet. Előbb vagy utóbb csak megleljük azt a bitang 
lejárót – bólogatott nagy hévvel Vasorr.

– Én meg amondó vagyok, hogy hagyjuk a kincset, és 
inkább a sárkányok tavát foglaljuk el! – szólalt meg ek-

kor határozottan Kőszikla, a Kőmorzsolók vezére. – Kin-
csünk már bőven van, viszont egész nap fürödhetnénk a 
langyos vízben.

Elgondolkodtak az óriások: a törpék kincsét szerez-
zék-e meg, vagy inkább a sárkányok tavát foglalják el?

6. Az óriások hadba vonulnak
Az óriások tanácsa hosszas vita után megszavazta, 
hogy másnap felkészülnek, harmadnap pedig elindul a 
hadjárat. A Vasgyúrók a sárkányok tavát foglalják el, a 
Fanyűvők és a Kőmorzsolók pedig a törpék ellen vonul-
tak, hogy megszerezzék a föld mélyének kincsét.

Felfegyverkezett az óriássereg, és döngő léptekkel el-
indultak a harcba. A Vasgyúrók vasból készült kardokat 
és dárdákat szorongattak lapátkezeikben. A Kőmorzso-
lók hatalmas, kőből készült buzogányokat lengettek. 

Kunos
Árpád

Hajas  
József
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Hamarosan bankkártyás fizetés és valamennyi SZÉP-kártya-elfogadás is elérhető lesz!
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Sporthír

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 
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Június 13. Vasárnap 11.00
– Június 27. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird 
(Ref. imaház)

Szombat (06. 05.)
Vasárnap (06. 06.)

–
–

–
–

–
8:30 Mise

Szombat (06. 12.)
Vasárnap (06. 13.)

–
–

17.00 Mise 
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 19.)
Vasárnap (06. 20.)

–
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (06. 26.)
Vasárnap (06. 27.)

17.00 Igeliturgia
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Júniusi miserend

A hirdi katolikus szentmisék és igeliturgiák 
a hirdi református imaházban kerülnek  

megtartásra!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus 
Plébánia Hirdi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51500003 lehet átutalni vagy 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-gyárvárosi Római Katolikus Plébánia 
Somogyi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51400006 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Sziasztok, vasasiak!
Szabó József (Joke) tiszteletére június 12-én 17 órakor a 
parcsini arénában fogadjuk a PVSK csapatát, akik több 
volt játékossal és NB I.-es futballistával jönnek (pl. Su-
lyok, Tallósi). Előtte 16 órakor koszorúzás és beszéd Jó-

zsi sírjánál, este egy finom vacsora 
a Mosoly sörözőben. A meccs ideje 
alatt büfé üzemel. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
„Mert múlt nélkül nincs jövő.”

Kuna

Somogyi bányász asztalitenisz-csapat hírei
Május 7-én sportgyűlést tartottunk a Kodály Művelődési 
Ház nagytermében. Mint ahogy arról a szomorú hírről 
már értesülhettek, szakosztályvezetőnk, Baumann Ru-
dolf sporttársunk februárban elhunyt, ezért szükséges 
volt új vezetőt választanunk. A teljes létszámban jelen 
lévő csapattársak egyöntetűen Danis Imrét szavazták 
meg új vezetőnknek. Gyűlésünkön jelen volt Berényi 
Zoltán önkormányzati képviselő és Srp Gyula, a Vasa-
si Bányász SC elnöke, akikkel közösen beszéltük és ol-
dottuk meg asztalitenisz-csapatunk aktuális problémáit. 
Idén lesz a Vasasi Bányász 100 éves, amelyre a pingpon-
gosok is méltóan szeretnének megemlékezni. Az ezzel 

kapcsolatos híreket időben közöljük az újság hasábjain 
olvasóinkkal.

Szakosztályunk ismét foglalkozik utánpótlás-neve-
léssel, továbbra is várjuk azoknak a fiataloknak a jelent-
kezését, akik már eddig is jártak edzésre, csak a vírus-
helyzet miatt nem jöhettek, és azok jelentkezését is, akik 
eddig még nem pingpongoztak, de szívesen kipróbálnák 
ezt a szép sportot. 

Az edzésekre hétfőn és szerdán 16–19 óra között vár-
juk a fiatalokat. Jelentkezni Danis Imre szakosztályveze-
tőnél lehet a 06/30-559-4524 telefonon.

Bocz József

VA
SA

SI
 B

ÁN
YÁSZ SPORT C

LUB

19   21

h i t é l e t
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Bővült a fi tneszpark, várjuk a látogatókat
Örömmel számolok be arról, hogy egyesületünk adománygyűjtő kampányának eredménye okán újabb három kül-
téri sporteszközzel gyarapodott a szabadidő- és fi tneszparkunk a Bethlen Gábor utcai székházunk előtt. Egyre töb-
ben használják az arra sétálók közül, főleg fi atalok, gyermekek. Ugyanakkor arra biztatom az idősebb korosztályt 
is, hogy látogassanak el ide és nyújtóztassák meg tagjaikat. Az elemek bemutatása után ki fogok térni arra is, hogy 
miért ajánlott az ő számukra is a használat. Arról is szót ejtek majd, hogy mi van még tervben.

Lássuk akkor az itt található elemeket:

Ötszögletű erősítő és nyújtó sportállvány
Az eszköz alkalmas a mell-, váll-, 
karizom erősítésére. Tökéletesen 
elvégezhetők rajta teljes testsúlyos 
gyakorlatok, eredményesen erősít-
ve a mell-, has- és hátizmot, vala-
mint a bicepszet és tricepszet. Szinte 
bármilyen saját testsúlyos gyakorlat 
kivitelezésére alkalmas. Az eszközt 
egyszerre többen is használhatják.

Használata egyszerű, különböző intenzív húzódzkodó és 
tolódzkodó gyakorlatokat lehet rajta végezni, de kiválóan al-
kalmas nyújtáshoz is.

Az ügyesebbek különféle tornagyakorlatokat is kipró-
bálhatnak a rudakon. Húzódzkodás és tolódzkodás mellett 
függeszkedve akár lábemelő gyakorlatok is végezhetők rajta, 
tehát az egész felsőtest izomzatát meg lehet dolgoztatni – 
gyakori használat mellett – látványos eredménnyel.

Párhuzamos sportkorlát
Az eszköz alkalmas a mell-, váll-, kar- és a 
hasizom erősítésére. Aki szeretné teljes tes-
tét átmozgatni, annak a párhuzamos sport-
korlát az ideális választás.

Mélyhátizom-erősítő
Ez a kültéri kondigép alkalmas a hát- és 
derékizmok erősítésére és nyújtására. A 
mélyhátizom-erősítővel a comb megtá-
masztásával és a lábfejünk hátsó részének 
rögzítésével enyhén dőlt pozícióban a gerinc 
és derékizmokat erősíthetjük meg előre dőlő 
és hátra feszítő mozdulatok váltásával.
Javasolt használata:

Dőljön a comb első részével a gumival borított részre, 
majd lábfejének hátsó részét akassza be a tartórúdba, majd 
óvatosan dőljön előre és utána a hátizom megfeszítésével 
egyenesedjen fel.

Egyszemélyes gyaloglógép
A gyaloglógép alkalmas a láb-, fenék-, csípő- és hasizmok át-
dolgozására, valamint az alsótest izmainak és a derékízületek 
megmozgatására. Alkalmazásával fejleszthetjük az izomcso-
portok rugalmasságát és a mozgáskoordinációt. Az edzőgép 

masszív vázszerkezete megaka-
dályozza a billegést a gyakorla-
tok elvégzése közben. A talpak 
csúszásgátló felülettel ellátottak 
a biztonságos használat érdeké-
ben.
Javasolt használata:

Álljon a pedálokra és fogja 
meg a kapaszkodót, majd kezd-
jen lépegetni, mintha gyalogol-
na.

Mint az a fotón is látszik, a lej-
tős terepet vízszintbe kellett hoznunk. Ehhez támfalelemek 
kerültek beépítésre, melyeket virágokkal színesítettünk. To-
vábbi információs táblák kerülnek majd kihelyezésre, melyek 
a testünk működéséről szóló információkkal segítik majd a 
tudatos gyakorlást.

És akkor sorakozzanak itt az érvek arról, miért is ajánlott 
az idősebb korosztálynak is az elemek használata. Életünk 
harmadik harmadában az izmokkal kevésbé megterhelően, 
de többet kell foglalkoznunk, mert ennek hiányában elindul 
egy fokozatos izomvesztés, merevedés, rossz tartásrögzü-
lés. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a csontrendszerünk, főleg a 
gerincünk, nagyobb terhelésnek lesz kitéve. Az izmok és az 
izmokat beborító fasciliák (izompólyák) nyújtása feszült-
ségoldó, tartásjavító. Egy függeszkedés, megkapaszkodva az 
ötszögletű elem magasságunkhoz igazodó kapaszkodóján – 
hogy a lábunk még leérjen – kinyújtóztatja a gerincet. Ezzel a 
nyújtóztatott gerinccel állva pedig egy kellemes csípőkörzés a 
derékfájdalmakat remekül tudja enyhíteni. 

És hogy ne csak a test, hanem az elme fittségével is törőd-
jünk, terveink között szerepel egy fedett pihenő felállítása 
a fák alatt sakk- és malomjáték intarziával. Ehhez azonban 
még további forrásra és sajnos megfelelő „kártevők elleni vé-
delemre” is szükség lesz. Szívesen fogadunk további ötleteket 
a park gazdagításához, segítséget a további munkálatokhoz, 
és akármilyen csekély összegű adományokat az 50300082-
15100711 számlaszámunkra. 

Szeretettel várjuk valamennyi korosztály tagjait a jóga-
foglalkozásainkon hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 
fél hattól, valamint a havi alkalommal induló túráinkon. 
Keressék és kövessék a Napüdvözlet Egyesület Facebook- és 
blogoldalait a részletes információkért. 

Szőts Rózsa
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Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

repceméz: 1600 Ft/kg
hársméz: 1700 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1700 Ft/kg
akácméz: 2500 Ft/kg

a készlet erejéig propolisz és 
LÉPESMÉZ kapható

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

Apró

eriKA FoDrÁSZAt

MANIKŰR,
pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján

72/267-723, 06-30-824-5663

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306 
06-30-937-9943

S z é p ü l j ö n  o t t h o n á b a n !
Előre egyeztetett időpontban ottho-

nában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás, vala-

mint festés, melír, dauer.
Mágika Mobil FodráSzda, 

ami csak az ön kényelméről szól.
tel.: 30/376-3404
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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!
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