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EGY FILM, MELYET MINDEN MAGYARNAK 
LÁTNI KELL: 100 ÉVVEL 
TRIANON UTÁN.
A vetítésre az alkotók jelenlétében július 16-án, pénte-
ken 19 órakor a Bethlen G. u. 8. szám alatt, a Napüd-
vözlet Egyesület székházában kerül sor, ezt követően 
pedig mód lesz kérdésekre, kötetlen beszélgetésre. Az al-
kotás hiteles dokumentumok alapján tárja fel a magyar-
ság több ezer éves történelmét és  a trianoni tragédiá-
hoz vezető nemzetközi folyamatokat. A film a fiatalok 
számára is érdekfeszítő és hasznos lehet, így ajánljuk a 
felnőtt korosztálynak, hogy  hozzák el a nagykorú gyer-
mekeiket, unokáikat, ha szeretnék, hogy a mai generá-
ció értse a történelmet alakító erők működését. A film 
két és fél órás, és az alkotók a vetítést követően szívesen 
maradnak beszélgetésre, így előreláthatóan a késő estébe 
nyúló lesz a program. A Facebookon eseményt hozunk 
létre 100 évvel Trianon után elérhetőséggel, és kérjük az 
érdeklődőket, hogy itt, vagy az egyesület elérhetőségén 
lehetőség szerint jelezzék a részvételi szándékukat, hogy 
a várható érdeklődésnek megfelelően tudjuk előkészíteni 
a helyszínt. A film DVD-változata a helyszínen megvá-
sárolható lesz.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szőts Rózsa

Szent Borbála táró megtekintése 
előzetes bejelentkezés alapján:

Fejes József  30/692-0095
Orosz Ferenc 30/307-0555
Schiffler Károly 20/956-0186

Jó szerencsét!
Vasasi Szent Borbála Egyesület
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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

Képviselői hírek
Az első járvány utáni közgyűlés tavaly november óta június 15-én volt, így az elrendelt különleges jogrend megszűnt.
A következő közgyűlés szeptember elsején a város napi ünnepség keretében lesz, de előtte rendkívüli közgyűlés lesz  
j ú l i u s-ban. 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 nemcsak a KÖR-ös kollégáimnak, de kife-
jezetten a BIOKOM-os közfoglalkoztatottaknak, mert 
a szerény lehetőségekhez képes mégis szép, rendben 
tartott „falukép” az ő kezük munkáját dicséri. A közeli 
jövőben együtműködés keretében a BIOKOM és három 
helyi civil szervezettel talán sikerül „orvosolni” a ma 
még néha meglévő gondokat, a bejelentéseket elérhető-
ségeimen köszönettel veszem.
 Amíg a veszélyhelyzet tartott, addig ONLINE FOGADÓ-

ÓRÁKAT tartottam csütörtökönként, ez megszűnt, így 
fogadóórák lesznek: a következő 2021. július 12-én, ked-
den a Hősök terén és Fehérhegyen, július 13-án, szer-
dán Hirden, és július 14-én Somogyban itt összevontan 
Vasassal együtt, kibővített időkeretben. Jöjjenek, keres-
senek, 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)
Botrányos ülés, szétszakadó és belharcokkal telített város-
vezető frakciók, polgármester kizárása, alpolgármester le-
váltása, se nyilvános élő online közvetítés, indokolatlan ÚJ 
napirendek, mindjárt 6 (hat), új alpolgármesterek mindjárt 

2 (kettő) is, és egy méltóságon aluli felmentése, bővebben, 
fenti linken „élőben” visszanézhető

o BaMa riportja
o Pécs Aktuál tudósítása
o Pécsért riportja

További riportok, videók a FB-oldalamon

Aki illegális fakivágás, hulladéklerakás vagy egyéb a kö-
zösségi életet veszélyeztető információval rendelkezik, 
jelezze, hívjon telefonon, bejelentéseket az ingyenesen 
hívható anonim telefontanúra:

+36-80/555-111 vagy a 112-es segélyhívón, vagy ide ne-
kem az ismert elérhetőségeken 0630/210-8120, vagy írjon 
üzenetet, vagy e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

A következő közgyűlés szeptember elsején a város napi 
ünnepség keretében lesz, de előtte rendkívüli közgyűlés 
lesz  j ú l i u s-ban, jöjjenek a fogadóórákra, addig is figyel-
jék képviselői oldalamat, kövessék az oldalt, ahol továb-
bi videós-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

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
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Kilenc hónap bezártság után a Nap-
sugaras Ősz Asszonyklub Egyesület 
tagjai egy kirándulást szerveztek. 
Óbányára mentünk 8 autóval és 26 
fővel. Délelőtt fél tízkor találkoz-
tunk, majd elindultunk a Keleti-Me-
csek völgyében meghúzódó kedves 
kis faluba. Voltak, akik már ismer-
ték ezt a kirándulóhelyet, de ők is 
csodálattal nézték a tiszta, rende-
zett vendégváró kis települést. Vol-
tak, akik most jártak itt először, és 
ők is ámulva nézték a falu felújított 
házait, az erdő madárfüttyös útjait, 
a turistáknak kialakított pihenőhe-
lyeket. Megérkezésünk után gyalog 
sétát tettünk a pisztrángos tóhoz, 
sokan más erdei utakon is sétáltak. 
A tiszta, friss levegőtől, amit belé-
legeztünk, szinte éreztük tüdőnk 

tisztulását. Az erdei sétánk után egy 
vendéglő teraszán (a vendéglő még 
nem nyitott ki) hozott ételekből 
megebédeltünk. A közös ebéd fogá-
sai: friss házi fehér és barna kenyér 
(Ancika kora reggel vásárolta a Li-
póti pékségben), liba- és kacsazsír, 
libatöpörtyű, töpörtyűkrém, hagy-
ma, paprika, paradicsom voltak. 
Desszertnek különböző pogácsák, 
sajtos és sós rudak és püspökkenyér. 
Mindenki hozott valamit, amivel 
egymást megkínáltuk. A bőséges 
ebéd után Szibelle Jenő és felesége, 
Márta családi arborétumát látogat-
tuk meg. A házaspár, akik ezt lét-
rehozták, nagyon szeretik és értik, 

hogy mit hová ültessenek, melyik 
növény milyen helyet és szomszé-
dot szeret, de sok formára nyírt fát, 
bokrot és kerti tavat halakkal is lát-
tunk, melyek gondozása és ápolása 
nem kevés munkába kerül. A mini 
arborétumban tett sétánk után a 
vendéglátók mindenkit megkínál-
tak háromféle saját készítésű szörp-
pel, vagy aki az édeset nem kérte, 
cukor nélküli gyümölcsteát ihatott, 
és finom sós rudat is kaptunk. Elbú-
csúzva a sok gyönyörű látványtól, a 
parkolóban még egy kis megbeszé-
lést tartottunk. Június 15-re klub-
napot beszéltünk meg, és elhatároz-
tuk, hogy amennyiben lehetséges 
lesz (COVID–19) augusztus végén 
háromnapos kirándulást is bevál-
lalunk. (Egerszalók, Tiszafüred és 
környéke stb.) Délután 3 órára ér-
tünk haza. Időben ez csak pár óra 
kimozdulást jelentett, mégis kel-
lemesen elfáradtunk, hiszen olyan 
régen mozoghattunk már egyfoly-
tában ennyit. Jó volt találkozni eny-
nyi idő után, örültünk egymásnak 
és annak, hogy mindenki, aki részt 
vett a kiránduláson, beoltatta magát 
és meg tudta őrizni egészségét eb-
ben az embert próbáló időszakban.

Békefi Ernőné
az egyesület nevében

ÚTI CÉLUNK ÓBÁNYA
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2015. június 10–12., kirándulás: Kiskunhalasi csipke-
múzeum, Ópusztaszer, történelmi emlékhely, Néprajzi 
Múzeum, Feszti körkép. A mórahalmi Colosseum nevű 
négycsillagos hotelban szálltunk meg. Este a gyógyfürdőt 
is kipróbáltuk. Szegeden egész napos városnézés: Főtér, 
József Attila Tudományegyetem, Fogadalmi templom, 
Tisza-part. Utána városnéző kisbusszal még több látni-
való. Szabadkán piaci vásárlás, majd városnézés, szerb 
ortodox templom, belvárosi séta, Palicsi kirándulóhely.

Szeptemberben a falunapon énekkarunk új műsorral 
szerepelt. A szőlőről és a borról népdalok, nóták és ver-
sek hangzottak el. A zenét Závor Máté szolgáltatta szin-
tetizátorral. November 6-án a II. Meszesi Dalfesztiválon 
a falunapi összeállítással léptünk fel.

2016. május 10–15. Közép-dunántúli kirándulás: Szé-
kesfehérvár, Országalma, Romkert, Nepomuki Szent 
János-templom és sekrestyéje, melynek bútorait pálos 
szerzetesek faragták 1764-1767 között. További látni-
valók: virágóra, órajáték, majd a Bory-várat látogattuk 
meg. Martonvásár, Brunszvik kastély és parkja, Egyek: 
Korda Sándor filmstúdió. Tatabányán szállás a három-
csillagos Árpád Hotelban, Vértesszőlős, szabadtéri mú-
zeum. Tata a vizek városa. Városnéző kisvonattal jártuk 
be a várost, így sokkal többet láttunk, mintha gyalogol-
tunk volna. Komárom: a Monostori erődöt látogattuk 
meg. Komárnó (Révkomárom), Jókai Mór és Lehár Fe-
renc szülővárosa. Megkóstoltuk a finom szlovák söröket 
is. Csákvár, Eszterházy-kastély, csak kívülről láthattuk. 
Iszkaszentgyörgy: Amade Bajzát Pappenheim-kastély, 
amelyet egy finn galériatulajdonos, Ari Santeri Kupsus 
tett rendbe és 18. századi bútorokkal rendezett be. Ti-
hany–Szántód, majd végül az Andocsi kegytemplom 
és Mária-ruhák múzeuma. Itt nagy meglepetésben volt 
részünk, a katolikus pap várt bennünket és mindent el-
mondott a templom történetéről. Szeptemberi klubna-
pon vendégünk volt Szőts Rózsa jógaoktató. Október 

18-án kirándulás Püspökszentlászlóra. Megnéztük a 
püspöki palotát és nagyot sétáltunk az arborétumban. 
Október 18-án a Pécsváradi Nyugdíjas Klub tagjait lát-
tuk vendégül. December 13-án kézművesnap az óvodá-
ban. Szülők, nagyszülők, gyermekek és tagjaink, meg a 
Nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület ve-
zetője és tagjai, a népművészet mesterei vettek részt. Az ő 
segítségükkel karácsonyi díszeket készítettünk. Decem-
ber 15-én Máriacellbe kirándultunk 20 fővel. December 
20-án kézművesnap az iskolában szintén a nagypalliak 
irányításával.

2017. február. Nagypalli fánksütő versenyen vettünk 
részt. Április hónapban a nagypalliak húsvéti kézmű-
ves-foglalkozása, húsvéti díszek készítése, tojásfestés stb. 
Május 16–18. Alföldi kirándulás. Kecskemét, városháza, 
nagytemplom, Cifrapalota. Orosháza, Gyopárosfürdő, 
szállás a Napsugár Hotelban. Arad, séta a városban és 
a Maros-parton. Orosháza, evangélikus templom, főtér. 
Hajós, pincefalu, vendéglátónk Hepp János városgazda 
és vendéglős, finom vacsora, borok és harmonikaszó. 
Júniusban a Pécsváradi Szeniortalálkozó. Énekkarunk 
az Életutunk című műsorral lépett fel. Júniusban Nagy-
pallra, a pogácsafesztiválra voltunk hivatalosak, ez két-

napos rendezvény volt. Augusztusban vendégül láttuk 
a nagypalli egyesületeket és Nagypall polgármesterét, 
Grácz Erikát. Szép délutánt töltöttünk együtt. Október-
ben harangszentelés a református templomban. Október 
26., kirándulás: Simontornya, Dég, Ozora várkastély. 
Vásárosdombón vacsoráztunk, a Csendes pihenő ven-
dégházban.

2018. március. Klubvezetőnk, Ancika 70. születés-
napját ünnepeltük. Május 25-én egyesületünk 15. évfor-
dulóját Novákék pincéjénél tartottuk. A szülinapi tortát 
Novák Márti sütötte, és pezsgő is durrant az ünnep tisz-

N A G Y K O R Ú A K   L E T T Ü N K!

NAPSUGARAS ŐSZ ASSZONYKLUB EGYESÜLET 
VISSZAEMLÉKEZÉSEI (harmadik hat év, 2015–2020)
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teletére. Június 7-én kirándulás a cikói öregtemlomhoz, 
Grábóc, ortodox templom, Szekszárd, mézeskalács mú-
zeum, Babits-emlékház, Városi múzeum. Júniusban a 
Nagypalli falunapon az énekkar a Szőlő és bor műsor-
ral lépett fel, majd szeptemberben „Gesztenyeszüret”. 
Zengővárkonyi meghívás az énekkarnak és a tagoknak. 
Augusztus 17., kirándulás Eszék és a Kopácsi rét. Hajó-
kirándulás a Duna–Dráva ártéren, a természetvédelmi 
területen. Csúzán a Kovács vendéglőben bőséges vacso-
ra. Szeptember 1–7-ig 20 fős kirándulás Horvátországba 
a Rab-szigetre. Szállásunk Loparban apartmanokban 
volt. Csodás látnivalók és fürdések a tengerben. 

2019. április 14–16. Kirándulás Lentibe és környéké-
re. Somogyvámos, Krisna-völgy. Lenti „Termál Hotel 
Balance” négycsillagos hotelban, a fürdővel összeköt-
ve, itt is fürdési lehetőséggel. Ausztriában, Riegensburg 
Zotter csokoládégyár látogatása és sok-sok csoki végig-
kóstolása. Dobronak Szlovéniában trópusi és orchidea-
kertészet. Június 1. Énekkarunk vezetőjének, Szondi 
Józsefné Piroskának születésnapját ünnepeltük a Kerék-
hegyen. Meglepetésként az énekkart erre az alkalomra 
Mesterné Strausz Emőke vezette és tanította be. Szep-
temberben csodás görögországi útra indult egy 20 fős 
csapat. Paráliában töltöttünk 10 napot. Sok-sok felejt-
hetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak. Novemberben 
első ízben az iskolában Márton-napi vigasságokat tartot-
tunk, ahol a kisgyermekektől a nyugdíjas nagyszülőkig 
sokan vettek részt.

2020. januárban és februárban még megtartottuk a 
klubnapot, aztán minden megszűnt a COVID–19 jár-
vány miatt. Június végén volt egy kis összejövetelünk, 
majd augusztusban kirándultunk Drávaszabolcsra hajó-

kirándulásra, utána fagyizás Harkányban, majd a Mária-
gyűdi kegytemplomot és környékét néztük meg. Azután 
újra bezárt minden, és mi otthon maradtunk. December 
23-án Hirden a mindenki karácsonyfájánál maszkban és 
távolságot tartva elénekeltünk egy pár karácsonyi éne-
ket.

Kedves olvasók! Az előzőkben már említettük, hogy 
minden évben voltak ismétlődő programok. Amit még 
nem említettünk, a decemberi ünnepi klubnapok, me-
lyeken kedves ajándékokat kaptunk klubvezetőnktől, és 
szerény ajándékkal mi is megköszöntük az ő munkáját. 
Most, hogy ismertettük a 18 év eseményeit, igaz, csak 
vázlatosan, nagyon tömören, mert háromszor ennyit is 
lehetett volna írni. Azért be kell vallanunk, hogy nem 
mindig ment minden simán. Már az indulásnál voltak 
hitetlenkedők, hogy ez csak fellángolás, és úgyis hama-
rosan vége lesz! Szerencsére nem lett igazuk. Voltak olya-
nok is, akik nem akarták elfogadni a többség által jónak 
tartott dolgokat. Voltak viták, duzzogások és pletykák! 
Voltak, akik becsapták maguk után az ajtót. Az induló 
38 főből ma is 18 fő az alapító tag. Sokan később csatla-
koztak a klubhoz, és szívesen járnak ebbe a kis közösség-
be. Négy klubtagunktól örökre el kellett búcsúznunk, de 
a képeken és videókon velünk vannak.

Szeretünk együtt lenni, közös programokon részt ven-
ni. Igazán a COVID–19 mutatta meg, hogy hiányzunk 
egymásnak. Reméljük, hogy klubunk még sokáig fenn-
marad, és még sok közös élményünk lesz. Persze ezért 
mindenkinek sokat kell TENNI és nem csak ELVÁRNI! 

Békefi Ernőné, egyesületünk tudósítója

Ui.: Végezetül egy pár dologról szeretnék még írni. Ez a 
18 év nem jöhetett volna létre a mindenkori település-
részi képviselőjének támogatása nélkül: Tóth Mihályné 
Incike, Huba Csaba és Berényi Zoltán, valamint a P. M. 
J. V. Sok-sok pályázat írásával és megnyerésével, melyből 
eszközöket és az egyesület tagjainak egyenruhát tudtunk 
vásárolni, mellyel bárhol megjelentünk, csak dicséret-
ben volt részünk.

A magam részéről a kezdetektől egy idézet, ami vé-
gigkísérte munkámat: „Isten nem a sikert várja tőled, 
hanem az erőfeszítést, nem a csúcson akar látni, csupán 
menet közben akar találni, hogy segíthessen.” A kirán-
dulások megszervezése és lebonyolítása nem kis feladat 
volt, amihez kellett a tagság, és nem utolsósorban a fér-
jem és családom támogatása. Erre is van egy saját mon-
dásom: „Egy fecske nem csinál nyarat”. Hiába szerettem 
volna bármit, ha nem lett volna mindenki mellettem, aki 
ebben részt vett. 

Végezetül köszönet az SHV szerkesztőinek, hogy le-
hetőséget adtak visszaemlékezésünk megjelenítésére, és 
köszönet mindenkinek, aki elolvasta a 18 év történéseit 
egyesületünkről.

Heiszler Istvánné, az egyesület elnöke
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Augusztus 1. a szoptatás világnapja

„Szoptass bárhol, bármikor!”
Kedves Olvasó!
A következő cikk egy nagyon bensőséges és intim témát fog érinteni. Szeretném leszögezni, hogy az olvasottak saját 
tapasztalataim, illetve szakértői vélemények, kutatások, tények gyűjteménye! Az e havi írásommal azon anyukáknak sze-
retnék segíteni, akik anyatejjel táplálják pici babájukat. Mivel ez egy elég tág téma, így több részletben olvashatjátok majd!

1. rész
Akkor kezdjük az elején: Mi is az a kolosztrum?

Kolosztrum = előtej
Ha megszületik a gyermeked, fontos, hogy az első pár 

órában szopizzon, hogy a kolosztrummal megkapjon 
minden olyan fontos összetevőt, amire a szervezetének 
feltétlenül szüksége van. A kolosztrum nagy mennyiségű 
antitestet tartalmaz, ami segít megvédeni az újszülött to-
rok-, tüdő- és bélrendszer nyálkahártyáit. Valamint védi az 
újszülöttet a vírusoktól és a baktériumoktól. A kolosztrum 
telepíti az emésztőrendszer hasznos baktériumait is. A 
kolosztrum sűrű és sárgás. Magas a szénhidrát-, fehérje- 
és antitesttartalma. Enyhe hashajtó hatása van, ami előse-
gíti az újszülött „meconium” elnevezésű első székletét. Ez 
az újszülött szervezetét tisztítja meg a salakanyagtól.

A szoptatásnak rengeteg buktatója van. Fontos, hogy 
már kismamaként tájékozódj! A kórházak is változóak, 
melyik hogy áll egy újdonsült anyukához, a legfonto-
sabb, HALGASS AZ ÖSZTÖNEIDRE, KITARTÁS és 
AKARATERŐ!

Nincs tökéletes anya, nincs olyan, akinek minden 
klappol elsőre! Néha még az erős anyukák is gyengének 
érzik magukat. Néha még a magabiztos anyukáknak is 
lehetnek kétségeik. Lehetsz kimerült, és teljesen termé-
szetes, ha elfogy a türelmed!

Nem a méret a lényeg!
A mellméret attól függ, hogy mennyi zsírszövetet tar-
talmaz a mell. A zsírszövet nem játszik szerepet a tej-
termelésben. A tej mennyisége attól függ, hogy milyen 
gyakran ürül a tej a mellből. Mindegy, milyen formájú, 
nagyságú a melled!
Helyes mellre helyezés
A mellbimbóidnak kereknek kell lenniük szoptatás után. 
Ha etetés után olyan formájú lesz, mint az új rúzsé, vagy 
megjelenik rajta egy fehér csík, a mellre helyezés nem 
tökéletes. Próbáld ki: nyald végig a szájpadlásodat elölről 
egészen hátra. Érzed ott azt a puhább részt? A bimbód-
nak egészen odáig kell elérnie a babád szájában.
A szoptatás ellensége
A cumi és cumisüvegek nagy százalékban ontják a szopta-
tás eredményességét. Ahelyett, hogy a melledet ingerelné a 
baba a nagyobb mennyiségű tej termelésére, a cumisüveg-
ből dől a szájába a tej. Így a te tejed egyre kevesebb lesz, és 
szépen fokozatosan el fogja utasítani a melled. Ezenfelül a 
cumisüveges babák egy idő után rossz technikával kezde-

nek szopizni, és neked fájni fog a szoptatás. (Tudom, mert 
átéltem!) Ha lefejt tejcsit szeretnél adni a csecsemőnek, 
használj tápszondát, feles poharat vagy fecskendőt.

Pihenj!
„Egy szoptató anya az energiabevitelének 30%-át arra hasz-
nálja fel, hogy anyatejet termeljen. Ez több, mint amennyi a 
szívműködéséhez szükséges.” (Dr. Peter Hartmann)

A tested 85 kalóriát éget el 100 ml tej előállításához. 
Napi 500-600 kalóriát égethetsz el. Így sok szoptató anyu-
ka testmozgás nélkül is fogyhat. Így, mikor egy „otthon-
ülő” szoptató anyuka fáradt vagy szoptatás után ledől, pi-
hen egy picit, teljesen természetes. Ne sajnáld magadtól a 
pihenést! Én rendszeresen aludtam az első pár hónapban 
a kisfiam szoptatása után. Vissza fogod kapni az idődet, 
de sosem fogod visszakapni ezt a csodálatos időszakot. 

Aktuális tipp a meleg időjárás miatt
„Az anyatejjel táplált egészséges csecsemő 6 hónapos 
koráig egyéb folyadékbevitelt nem igényel. Az élet első 
6 hónapjában a csecsemő igényeit optimálisan a kizáró-
lagos szoptatás (anyatejes táplálás) elégíti ki.” (Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)

A nagy melegben is kerüld a vízzel itatást, helyezd 
többször mellre kisbabádat! Nyugodj meg, az anyatej fe-
dezi kisbabád folyadékigényét. 

„Egy újszülöttnek csupán három igénye van. Az anya 
karjainak melege, táplálék a melleiből, és a biztonság ér-
zése. A szoptatás mindhárom igényt kielégíti.”(Grantly 
Dick-read)

Találkozzunk a következő számban.
Ács Rebeka
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Lakitelki látogatás képeken
A Nemzeti Művelődési Intézett szervezésében, a „Közösségépítő Kultúránk” rendezvénysorozat keretében lehetősé-
günk  volt ellátogatni Lakitelekre, ahol megtekinthettük a székházat és a Hungarikum Ligetet. A Lakitelek-Tőserdőn 
felállított cirkuszsátorban egy színvonalas olasz vígjátékot tekintettünk meg, melynek címe: Hajnalban, délben, este. 

KoBeKo Művelődési Központ
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Folytatás a következő számban

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.

A Fanyűvők pedig súlyos bunkósbotokkal hadonász-
tak. Páncélt egy harcos sem viselt, csak akadályozná őket 
a föld alatt – már ha rábukkannak a lejáróra. Csak súlyos 
fémpajzs volt mindegyiküknél.

Rengett a föld, ahogy az óriás harcosok felfegyverkez-
ve meneteltek. Völgybe le, hegyre fel, patakokon át. Le-
taposták a bokrokat, kitördelték a fákat, lábuk nyomán 
behorpadt a föld. Óriáslépteiknek köszönhetően nem 
sokáig tartott az út, amire elérték a törpék föld alatti bi-
rodalmának határát, vagy legalábbis, ahol sejtették, hogy 
ott kezdődhet. A Fanyűvők és a Kőmorzsolók felkészül-
tek, hogy megleljék a bánya titkos lejáróját, a Vasgyúrók 
pedig tovább meneteltek a sárkányok birodalma felé.

7. A törpék haditanácsa
A törpék föld alatti birodalma hamarosan egy nyüzsgő 
hangyabolyra hasonlított. Már régen tudták: ellenség kö-
zelít feléjük. Reggel óta rengett a föld, s a törpék még a 
legkisebb földmozgást is megérezték.

Rögtön rájöttek, hogy ősi ellenségeik közelednek felé-
jük, s a kincsükre fáj a foguk. Csakhogy azt egykönnyen 
nem adják! S amíg a törpeharcosok sebesen készülődtek 
a csatára, a legbölcsebb bányamanók haditanácsot ültek.

– Hát elérkezett ez a nap is, amelyet olyan félve vár-
tunk. Már régen tudjuk, hogy az óriások előbb vagy utóbb 
felkerekednek és megpróbálják megkaparintani féltve őr-
zött kincsünket – szólt Vénség, a legöregebb törpe.

– Én azt mondom, barátaim, nem baj. Legalább nem 
kell többet félnünk. S hiszem, hogy meg tudjuk magun-
kat védeni, hiszen alaposan felkészültünk egy ilyen tá-
madásra – válaszolt Méla, a legbölcsebb törpe. – Hogy 
állnak a csapdák?

A kérdésre Kacaj, a törpehadsereg parancsnoka felelt:
– Mire ideérnek, mindennel készen leszünk.
– Van elég faszenünk, kénünk és salétromunk?
– Már össze van keverve, s a bőrök megtöltve.
– S a gáz?
Néma bólintás volt a felelt.

8. A föld mélyének oltalmában
Parázs, az öreg szárnyas sárkány a magasból figyelemmel 
kísérte az óriássereg vonulását, különösen a Vasgyúró-

két. A sárkányok felkészültek a harcra. S tudta közülük 
mindegyik: inkább meghalnak, de a tavukat nem adják!

Rövid tanácskozás után az idős sárkányok a kissárká-
nyokat elvitték a törpékhez.

– Barátaim! – szólt az egyik hosszúnyakú Vénség-
hez, aki a sárkányküldöttséget fogadta. – Szükség len-
ne a segítségetekre. Az óriások serege hamarosan eléri 
a birodalmaink határát, s szeretnénk, ha gyermekeink 
biztonságban lennének. A védelmetekre bízhatjuk őket? 
Nálatok a föld alatt nagyobb biztonságban lennének.

– Hát persze. A föld alatti tárnáinkban nem érheti 
őket baj – felelte Vénség. 

– Sok sikert kívánunk a csatához! – mondták a sárká-
nyok.

– Nektek is, barátaim – válaszolta Vénség, majd a kis-
sárkányokat lekísérték a föld mélyének oltalmába.

9. Az óriások feltúrják a földet
Furcsa volt a Fanyűvőknek és a Kőmorzsolóknak a nagy 
csend. Nem az eszükről voltak híresek, de annyit azért 
még ők is tudtak, a törpéknek már régen tudomást 
kellett róla szerezni, hogy közelegnek – amekkora zajt 
csaptak. De sehol egy lélek. Semmi ellenállás. Gyanús! 
Ráadásul, egyetlenegy hosszú nyakú sárkány fejét sem 
látták a lombok fölött kikandikálni, noha jól tudták, a 
törpék szomszédjai állandóan a hasukat tömik a zsenge 
levéllel.

Fölöttébb gyanús.
A Fanyűvők szétszéledtek, hogy foglyot ejtsenek, 

akitől aztán kicsikarhatják a bánya titkos lejárójának 
helyét. Törpét azonban nem találtak sehol, bárhogy is 
keresték őket.

– Ássunk! – kiáltotta erre Kőgolyó, és szabad kézzel 
nekiállt feltépni a földet.

A többiek sem késlekedtek. Volt, aki a kardját vagy a 
dárdáját használta, de legtöbben csak úgy, puszta kézzel 
álltak neki a föld feltúrásának. Egymás mellett ásták a 
földet, patakokban folyt róluk az izzadság.

– Itt mintha lenne valami! – kiáltott Kőgolyó, amire 
odasereglettek a katonái.
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Megváltozott a számlaszámunk! 10102440-71927700-01005007 Budapest Bank
Mostantól már bank és SZÉP kártyával is fizethetnek nálunk!
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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 
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között
Evangélikus istentisztelet
– Július 11. Vasárnap 11.00
– Július 25. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird 
(Ref. imaház)

Szombat (07.03.)
Vasárnap (07.04.)

–
–

–
–

–
8:30 Mise

Szombat (07.10.)
Vasárnap (07.11.)

–
–

17.00 Igeliturgia
–

–
8.30 Igeliturgia

 Szombat (07.17.)
Vasárnap (07.18.)

–
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (07.24.)
Vasárnap (07.25.)

17.00 Igeliturgia
–

–
–

–
8.30 Igeliturgia

Júliusi 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 

Megemlékezés
Weiblné (Vajda Ilona) halálának 

5. évfordulójára emlékezem:
Álmodtam egy szebb jövőt,

Boldog öregséget.
De a halál kegyetlen volt,

Mindent összetépett.
Dallos Magdi

ISKOLA MÁR NINCS, DE A VESZÉLYEK MEGMARADTAK 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai a nyári szüneten lévő gyermekek szüleinek adnak 
megelőzési tanácsokat.
Megkezdődött a várva várt nyári szünidő. Ilyenkor a gyermekek hirtelen gondtalanná, felszabadulttá válnak. Ezzel együtt sok olyan 
helyzet adódhat, amelyben a legkisebbek, vagy a kamaszok is fokozottan veszélyeztetettek, ezért kérjük a szülőket, fogadják meg az 
alábbi tanácsainkat.
Beszéljék meg gyermekeikkel, hogy mi a teendő, amikor egyedül maradnak otthon!  Például, hogy kit engedhetnek be a lakásba és 
kit nem, vagy mi a teendő, ha idegenek érkeznek, és be akarnak jutni a lakásba valamilyen ürüggyel.
•	 Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy az idegenekkel legyenek mindig óvatosak, ne szálljanak be ismeretlen autóba, ismeret-

lenektől ne fogadjanak el ajándékot!
•	 Ismerjék meg gyermekeik baráti körét, elérhetőségeiket, a többi szülővel alakítsanak ki legalább annyi kapcsolatot, hogy a gyer-

mekeik programját egyeztessék, és esetlegesen ellenőrizni tudják annak valóságtartalmát (például a barátnál alvás)!
•	 Fel kell hívni a fiatalok figyelmét, hogy legyenek óvatosak az ismerkedéssel. Az új ismerőst kezeljék fenntartásokkal, figyeljenek 

arra, hogy általa ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe! A szórakozóhelyen ne hagyják őrizetlenül a poharukat! A hazajutáshoz 
használják a tömegközlekedést vagy hívjanak taxit! Szervezzék meg, hogy megbízható barátokkal, felnőttel együtt térjenek haza!

•	 Tanítsák meg gyermekeiknek a legbiztonságosabb útvonalakat, amelyeken egyedül közlekedhetnek, esetleg járják le azokat. 
Kerüljék az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket!

•	 Tudatosítsák bennük, hogy feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal ne hívják fel 
magukra a figyelmet! Csak annyi pénz legyen náluk, amennyi feltétlenül szüksé-
ges, értékeiket soha ne hagyják őrizetlenül!

•	 Tanítsák meg gyermekeiket a tudatos és biztonságos internethasználatra, és arra, 
hogy a virtuális világban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a valóságban!

•	 A baj legtöbb esetben egy kis odafigyeléssel, óvatossággal elkerülhető.
Ha Önök vagy gyermekeik úgy érzik, bajba kerültek, hívják a 112-es központi segély-
hívószámot!

h i t é l e t
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Sporthír

Sziasztok, vasasiak!
A parcsini pokol arénába lejátszottuk az 
első hivatalos edzőmeccsünket a nagy 
múltú PVSK Öregfiúk ellen Bánovics ve-
zetésével. Fiataljaink a jól játszó, de ere-
jével felkészült ellenfelünk ellen 6–1-re 

győzedelmeskedtek. Június 19-én megren-
deztük a kis faluk kispályás focikupát az ALPAS hathatós se-
gítségével. A győztes 1. Romonya, 2. Nagypall, 3. Bányász. És 
amire készülünk, az a Ferencváros elleni újabb összecsapás. 
Bánki megígérte, egy nagyon erős csapattal jönnek. Ígérete 
szerint Lisztes Krisztián is velük tart. Készülünk Szabó Józsi 
emlékmeccsére. (Yoke), amire várjuk a régi barátait, akik sze-
rették és ismerték. És köszönet azoknak, akik gereblyét fogtak 
a pályánk rendbetételéhez. Külön köszönet Dömse Dénesnek, 
Róth Norbinak, Mihálovics János parkgondozóknak, akik 
munkájuk mellett óriási segítséget nyújtottak nekünk. 

Köszönöm (Kuna). 
Múlt nélkül nincs jövő

Szakosztályunk ismét foglalkozik utánpótlás-neveléssel, továbbra is várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik már 
eddig is jártak edzésre, csak a vírushelyzet miatt nem jöhettek, és azok jelentkezését is várjuk, akik eddig még nem ping-
pongoztak, de szívesen kipróbálnák ezt a szép sportot. Az edzésekre hétfőn és szerdán 16–19 óra között várjuk a fiatalokat. 
Jelentkezni Danis Imre szakosztályvezetőnél lehet a 06/30-559-4524 telefonon.        Bocz József

Somogyi bányász asztalitenisz-csapat hírei
Augusztus 21-én világbajnok asztaliteniszezők jönnek Somogyba

Idén a Vasasi Bányász TC 100 éves évfordulója és az id. 
Bocz József-emléknap egybe lesz tartva augusztus 21-én, 
szombaton 14 órai kezdettel a Pécs-Somogyi Kodály Mű-
velődési Házban, amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Egyben kérjük azokat a pingpongosokat, akik sze-
retnének jákékosként részt venni ezen a sportnapon, tele-

fonon vagy e-mailen jelezzék felénk. Danis Imre 30/559-
4524, imre.danis@gmail.com; Bocz József 30/266-6653, 
bocz.jozsef@gmail.com.

A rendezvényen vendégünk lesz két magyar világbaj-
nok, Klampár Tibor és Gergely Gábor. Részletesebb prog-
rammal újságunk augusztusi számában jelentkezünk.

VA
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19   21

Terembérlés
Igény esetén kültéri esküvői szertartás megtartása is lehet-
séges hangulatos, vadszőlővel benőtt pergolánk alatt. Külön 
kérésre egyedi teremdekoráció és asztalteríték választható. 

Kedves Szomszédok!
A koronavírus-járvány elmúltával újra lehet rendezvényeket 
tartani. Nálunk, a Vasasért Egyesület művelődési házaiban is 
elkezdődtek a programok, események. Egyre többen bérlik 
ki kultúrházainkat családi, baráti vagy céges rendezvényekre. 
Ezekből adódóan előfordulhat, hogy egy-egy estén tovább lesz-
nek nyitva házaink és több vendéget várunk. Időnként zenés 
rendezvények esküvők, bálok is lesznek, ahonnan a kiszűrődő 
hangok esetleg hallhatók lesznek a környező házakban is. A 
rendezvények megtartásához van engedélyünk. Mindenkinek 
joga van a kulturált szórakozáshoz. Ezért kérjük a környékbeli 
lakosság türelmét és megértését az éppen ünneplő emberekkel 
szemben. Túlzott hangoskodás vagy rendbontás esetén a Vasa-
si Polgárőrség csapata kiszáll és rendre inti a bulizókat.  
Helyszínek, ahol rendezvények tarthatók: 

• Kossuth Művelődési Ház, Somogy, Búzakalász u. 47.
• Berze Művelődési Ház, Vasas, Szövetkezet u. 13. 
• Vasasért Egyesület Székháza, Vasas, Bencze J. u. 6.

• Vasasi Füstölő, Vasas, D u. 5. 
• Hirdi Faluház, Hird, Harangláb u. 16.

Köszönjük a megértésüket és türelmüket.
Önöket is szívesen látjuk rendezvényeinken. 

KoBeKo Művelődési Központ
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FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
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 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és 
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében,  
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ 
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838  
   info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: info@shvonline.hu 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles 

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek  
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1700 Ft/kg

repceméz: 1800 Ft/kg
hársméz: 1800 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1800 Ft/kg
akácméz: 2800 Ft/kg

fenyő méz:2800 Ft/kg,
Propolisz tinktúra 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

Mesi kozmetika
Kozmetika nőknek, férfiaknak 

és tiniknek. Arctisztítás, 
arcmasszázs, arcvasalás, ránckezelés, 

speciális kezelések, szőrtelenítés, 
szempilla lifting…

Bővebb információ, bejelentkezés, 
36-70-617-5098.

Vasas, Szövetkezet u. 15.
HorvátH EmEsE

kozmetikus

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

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160
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iKrAUSZ KFt.
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Tel.: 06/30-820-5590 
e-mail: cseszti@freemail.hu

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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