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Úrnapja

Ahogy az évek eljárnak fölöttem, 
úgy jutnak eszembe a régi dolgok. 
Most például az, hogy anno milyen 
sok rózsafája volt az édesapámnak, 
s ilyen nyári időben megjelentek 
a gyerekek rózsasziromért. Mire 
kellett az a rengeteg rózsaszirom? 
Szórni a pap elé, aki az Oltáriszent-
séget vitte az Úrnapi körmenetben.

Hogy mi az Úrnapja? Hiszen 
minden nap az Úré. Akkor nem 

gondoltam bele, csak mikor Auszt-
riában jártam, tapasztaltam meg, 
hogy ott állami ünnep e nap, az üzle-
tek is zárva vannak. Valamikor Ma-
gyarországon is ünnep volt, a Mária 
napokkal együtt, majd jött a fordu-
lat, s megszűnt a Gyertyaszentelő, a 
Kisasszony, a Nagy Boldogasszony 
és a többi ilyen ünnep lenni. Tréfás 
mondás követte: mert a demokráci-
ában nincs boldog asszony.

Megszűntek az úrnapi sátorké-
szítések is. Pedig olyan nagy készü-
lődések előzték meg! A férfiak zöld 
ágakat vágtak az erdőben, ebből 
készült négy sátor a négy égtáj felé. 
Az asszonyok ezekbe készítették a 
kék, fehér, arany és piros díszitésű 
oltárokat. Kéket, ami az ég és 
Szűzmária színe, a fehér a tiszta-
ságé, és az ártatlanságé, az arany a 
dicsőségé, a piros Jézus véréé, és az 
örömé. Megtiszteltetés volt, akinek 
a háza előtt ott állhatott a sátor, s 
lobogott oltárán a szentelt gyertya.

Vasason is voltak családok, akik-
nek szinte előjoga volt a házuk előtti 
sátorkészítés. Ilyen volt, hogy csak 
néhányat említsek, a Vörös, a Katos, 
a Forr, és a Bodor család. No meg 
Reksi néni. Ez aztán öröklődött, 

mert vállalták tovább az utódok, 
rokonok. S vállalják mai is, sátorké-
szítés nélkül az oltárdíszitést, nem 
szerte a faluban, csupán a templom 
udvarán. A lelkész-megfelelő szer-
tartás keretében-kihozza az oltári-
szentséget a templomból, s megy 
oltártól oltárig vele. Az Eucharistia-
Jézus teste és vére- leszáll újra azok 
közé a földre, akik félik és imádják.

„Itt a padok nem pihenésre valók, 
s a zászlók nem harcra lobognak, a 
lépcsők a végtelenbe emelkednek, 
útjuk élőknek és holtaknak. Itt nem 
lehet parancsolni csak kérni, mert 
itt Isten lakik.”/ Fekete István/

Vasasról írtam, de tudom, hogy 
Somogyban és Hirden ugyanúgy 
megünnepelték ezt a Pünkösd utá-
ni második vasárnapot. Ma már 
nem készülnek sátrak, csak oltárok, 
mert nincs is a falunak külön papja, 
Gyárváros filiái lettek a hajdan ön-
álló plébániák. De nagyon jó lenne, 
ha ez a szép hagyomány nem vesz-
ne el ebben a rohanó világban, és át 
tudnák adni a most még áldozat-
kész asszonyok az utódoknak, hogy 
ne felejtsék el: Minden nap az Úr 
napja, mi csak kölcsönbe kaptuk.

Korcsmárné Weyse Klára

Köszönjük Bányászzenekar!
Május 30-án este megtelt a vasasi Bányászotthon nagy-
terme, a Vasasi Bányász Fúvószenekar adott 30 év után 

újra egész estés koncertet. Változatos zeneszámok 
hangzottak el, színvonalas előadásban. A kezdeti ün-
nepélyesség után igazi örömzenéléssé alakult a kon-
cert, a zenészek, és a közönség egyaránt élvezték a mű-
sort. Mintha egy kicsit visszatértek volna a régi idők, 
amikor még volt bánya, volt munka, de volt társasági 
élet, és értelmes szórakozás is. Minden tiszteletet meg-
érdemelnek a zenekar idősebb tagjai, akik a nehéz 
időkben sem engedték feloszlani az együttest, hanem 
„őrizték a lángot”, így most eljuttathatták az új felívelő 
korszakba. Ezen az estén jó volt ott lenni, végre megint 
jó volt vasasinak lenni! Köszönjük!

Taar Ilona
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A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1929
(A vasasi kulturális élet fejlődése 8. rész)

1929. év elején nehézségek mutatkoztak a korábban dicsére-
tesen működő színjátszók (műkedvelők) fellépéseivel kapcso-
latban. Gaál János egy ízben, jegyzőkönyvben felvetette, hogy 
a tervezett előadásokat szereplők hiányában nem tudja meg-
tartani, mert a Levente Egyesület vezetője elcsábította őket. 
Olyan nyilatkozatot íratott alá velük, hogy az „ottani” állandó 
szereplésre kötelezik magukat. Valószínűleg, mint kötelezően 
belépett levente tagokat lehetett erre rábírni. Ennek következ-
tében feszültségek alakultak ki az Egyesületen belül. A követ-
kezménye az lett, hogy csak az év vége felé sikerült az első 
előadást megszervezniük. A Levente Egyesület előadásaira 
vonatkozóan - az Egyesület jegyzőkönyveiben és pénztár-
könyvében - nincs írásos utalás. Néhány esetben viszont en-
gedélyt kértek a színpad használatára a leventék által szerve-
zett előadásokra és táncmulatságokra. A hozzájárulást a 
választmánytól minden esetben megkapták. 

A működésükhöz folyamatos támogatást kaptak továbbra 
is a DGT vezetésétől. Rendszeres szén és faadományokkal biz-
tosították a téli időszakban a közös helyiségek fűtését. Abban 
az esetben, ha az adomány elfogyott, kedvezményes vásárlási 
lehetőséget biztosítottak.

Az éves tisztújító gyűlés időpontjáról a febr. 18.-i választmá-
nyi összejövetelen döntöttek és 1929. március 3.-ra tűzték ki. A 
pontos helyéről és időpontjáról a tagokat egy postás által kül-
dött körözvénnyel értesítették. Csökkenteni javasolták a tiszti-
kart és választmányt, mivel a rendszeres gyűlések megszerve-
zése a résztvevők nagy száma mellett folyamatos nehézségekbe 
ütközött.  Egy elnök, egy jegyző egy könyvtáros és háznagy, két 
alelnök, valamint hét rendes- és két pót-választmányi tag javas-
latát fogadták el. A választás az adott időben, rendben megtör-
tént. Azt nem említik, hogy az egy évnél hosszabb megbízatás 
bevezetéséről szavaztak volna. Elnöknek Pajk Ernőt, alelnöknek 
Gaál Jánost, titkárnak Pajk Viktort választották. A pénztáros 
Krasz Antal, helyettese pedig Ruppert Ágoston lett. A jegyző 
Keblics István, helyettese Patta Vilmos, háznagy Milovecz An-
tal, Ellenőr: Vitéz Gardánfalvi. Könyvtáros: Schmidt György, 
helyettese Schapka Ferenc. A választmány tagjai: Lőhr Károly, 
Herger Nándor, Horváth Lajos, Veyse Keresztély, Krasó János, 
Zorn Antal, Gaál Ferenc, Májer Nándor, Hődl Lajos, Horning 
Ferenc, Méder Miklós, Kaiser József. Póttagok: Bogdán Már-
ton, Bálint Mihály. Az elnök programbeszédében a kulturális 
munkára és tagépítésre helyezte a hangsúlyt. A tagdíjat – nagy 
egyetértés mellett - ismét leszállították, ezúttal 30 fillér/hó-ra. 
Az ülés végén tagfelvételek között – érdekességként említjük 
– felvettek egy Csordás N. nevű csendőr őrmester is. Az új vá-
lasztmány, később Martinek Ferenc főmérnök levélben biztosí-
totta támogatásáról.

Egy alkalommal a közjegyzőség a rádiójukat igénybe vette 
„rádióegyetem” rendezése céljából, amelyhez a választmány 
szívesen hozzájárult. Márciusban a József napi búcsú alkal-
mából táncmulatságot szerveztek. Az új templom* templomi 
zászlaja javára támogatást szerveztek, mivel azonban közben 

a zászló költségét egy magánszemély vállalta, 15 P.-vel a Szt. 
Borbála oltárhoz járultak hozzá. Név szerint említik tisztelen-
dő Herger Nándor urat, a zászló tervezőjét, akit egyben temp-
lom alapítónak tekinthetünk.

Felner táncmester ebben az évben ismét tánciskolát szer-
vezett. Ehhez kérte a termüket.

Lőhr Károly tanító úr év közben személyi ellentétek miatt 
kilépett a választmányból. Ez az esemény is jelzi, hogy az év 
folyamán belső ellentétek akadályozták a hatékony egyesületi 
működést.

Új modernebb rádió vételét határozták el. A régit eladásra 
szánták. A több vevő miatt sorsolásos értékesítést végeztek. 
Említés történik egy fővárosi alapítású Revíziós Liga nevű 
szervezetről, akik zászlószegre kérnek támogatást. Erre öt 
pengőt fordítottak.

A műkedvelők nehézségeit jelzi, hogy Gaál János március-
ban a műkedvelő gárda újjászervezését javasolta. Ezt sikerül-
hetett elérnie, mivel szept. 29-én már bemutatták a Muzsikus 
Ferkó c. operettet. 

Az elmúlt évben kiirt középiskolás ösztöndíj pályázatot 
Jekl Antal tanuló nyerte el.

A mozi működéséről arról szerezhettünk tudomást, hogy 
Juhos Lipót július 13-14-re elkérte az egyesületi zongorát egy 
mozi-estre. Valószínűleg némafilmet vetíthettek. Az aug. 20-
án tartott rendkívüli választmányi ülés szenzációja volt, hogy 
Pajk Ernő elnök bejelentette lemondását. Ennek okát több-
szöri kérésre sem volt hajlandó indokolni. A következő ülésen 
Gaál János alelnököt bízzák meg az elnöki teendők ellátásával. 
November folyamán más tagok közötti ellentétek borzolták a 
kedélyeket és volt, akit emiatt dorgálásban is részesítettek.

December 22-én a „Szociális Missió” előadására kérte el a 
színpadot Hergert Nándor plébános. A bevételt a szegény-
sorsú gyermekek felruházása céljából rendezték.

Karácsony első és második napjára sikerült a műkedvelők-
nek felkészülni a Marica Grófné c. operett előadására. Szil-

veszterkor természetesen ismét bállal búcsúztatták az 1929-es 
esztendőt.

Pécs, 2015. március
Dr. Biró József

*  Vassné Szántó Márta: Ünnep a templomban. Sok Hírünk Van Somogy Hird és Vasas közösségi lapja, 2011. november, p.: 8-9.
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Egy somogyi fiú Amerikában
„Isten útjai kifürkészhetetlenek”, talán ez lehetne a mottója ennek az írásnak. Ebben a 
terjedelmes riportban szeretném bemutatni Önöknek egy régi általános iskolai osztály-
társamat, Novák Jóskát, akivel óvodától az általános iskola 8. osztályáig koptattuk együtt 
a padot, és ebben a tizenegy évben nemcsak tanulótársakká, hanem barátokká is vál-
tunk. Erős a kötelék, ami visszavonzza Amerikából Somogyba, hisz pár évvel ezelőtt egy 
osztálytalálkozóra is hazajött, pedig a távolság óriási. Azt, hogy hogyan került Ameriká-
ba Somogyból, és mi történik vele napjainkban Alhambrában, kiderül ebből az írásból.

– Mikor költöztetek ki Amerikába, és miért, elmondanád 
utazásod történetét?

1982. december 15-én érkeztünk az USA-ba, hármasban 
– Györgyivel, a feleségemmel, és az akkor hat hónapos Esz-
ter lányunkkal. A szüleim és a testvéreim már itt éltek. 
Nem velük jöttem, mert én úgy éreztem, hogy a hivatásom 
a szülőföldhöz köt. A teológián tanultam akkor. Az történt, 
hogy egy hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó misz-
szionáriussal barátságot kötöttünk. Úgy ismertük meg, 
hogy amikor az amerikai Athletes in Action benevezett egy 
nemzetközi kosárlabda bajnokságra, amit történetesen Pé-
csett szerveztek, ő is tagja volt ennek a keresztény sporto-
lókból verbuvált csapatnak. Mivel Györgyi jól beszélt an-
golul, nekem meg kapcsolataim voltak, a mérkőzések 
között programot szerveztünk nekik. Elvittük őket több 
Pécs-környéki egyházhoz is. A döntőre, amit a magyar vá-
logatottal játszottak, annyi szurkolóra tettek szert, hogy a 
Dunántúli Napló is megjegyezte: többen kiabáltak a néző-
térről az amerikaia kat serkentgetve, mint ahányan a ma-
gyarokat nógatták. Megnyerték a bajnokságot (a magyarok 
mellett a lengyel és – ha jól emlékszem – még a szovjet 
válogatott is vereséget szenvedett tőlük). Nem csoda, ezek 
a fiúk egyébként profi sportolók voltak, általában egyetemi 
csapatoknál játszottak. Nyaranta összeálltak, és a sport ré-
vén olyan országokban is megjelentek Jézus Krisztusról 
vallást tenni, ahol keresztény hitük miatt hátrányt szen-
vedtek olykor még a sportolók is. Szóval így ismerkedtünk 
meg több amerikai sportolóval, akik közül Steve Bécsben 
talált munkát az egyetem után, mint újságíró. Amikor Ma-
gyarországra jött, a vendégünk volt. Egyszer a határon 
megkérdezték tőle, hogy hol volt szálláson, mire ő meg-
mondta az igazat. Hamarosan behívtak a Szabadegyházak 
Tanácsának a központjába (ez a kisebb, új-protestáns fele-
kezeteket ellenőrző ernyő-szervezete volt az Egyházügyi 
Hivatalnak), és ott „kedvesen” figyelmeztettek. Steve is 
bátorított, hogy mivel úgy is egyedül maradtam a közvet-
len családomból otthon, menjek ki utánuk az USA-ba. El-
határoztuk, hogy megpróbáljuk. Útlevelet kérünk mind-
hármunknak, és ha megadják az engedélyt, azt jelnek 
vesszük arról, hogy nem vétünk az Úr és a hivatásom ellen. 
Akik emlékeznek azokra az időkre, tudják, hogy teljes csa-
ládok nemigen mehettek nyugatra, főleg, ha megfigyelés 
alatt volt valaki. Arra is ígéretet tettünk Istennek a társam-

mal, hogy – amint lehetőségünk lesz rá – folytatjuk a lelki-
pásztori szolgálatra való felkészülést, és megkeressük a 
módját annak, hogy a magyarság körében dolgozzunk.

A hosszú repülőutat végigsíró Esztikémet nadrágszíjjal 
kötöttem egy párnára; tényleg menekülteknek nézhettünk 
ki, amint jó sok késéssel megérkeztünk New Yorkba. 
A csatlakozást lekéstük, de kaptunk egy szállodai szobát, 
ahol az éjszakát tölthettük. Összesen 100 dollárunk volt, 
amiből ötvenet az első este elköltöttünk vacsorára, popsi-
kenőcsre és mindenféle „kegyszerekre” a lányunk elhall-
gattatásáért. A családunk Oregon államban élt, ott teleped-
tünk le, és ott adtuk be a kérvényeket a letelepedéshez is.

Miután késő éjjel megérkeztünk, az édesapám kérte, 
hogy menjek el vele a templomba, ami egészen közel volt, 
hiszen a szomszédságában laktak, az egyház takarítói lé-
vén. A hatalmas épületben felvezetett a karzatra, és ezt 
mondta: „Itt álltam, fiam, amikor Isten azt üzente nekem, 
hogy ne aggódjak értetek, mert hamarosan együtt lesz a 
család, hogy Őt szolgáljuk újból. Most adjunk hálát Neki 
azért, hogy az ígéretét beváltotta. Imádkozzunk, hogy mi is 
azt tegyük, amit Neki ígértünk!” Az apukám ugyanis csak 
egyszer mondta nekem, még Magyarországon, hogy tart-
sak velük. Nemleges válaszomat elfogadta, soha többet 
nem unszolt. Csodáltam is, hogy ő, aki addig még a Bala-
tont sem látta, hogyan veszi a bátorságot egy ilyen úthoz, 
és hogy van szíve engem otthon hagyni? Egyszerre kide-
rült, hogy ez az összevissza történet egy szálon függ, mint 
az is, hogy amit hitben kezdtünk el, azt úgy kell folytatni is.

– Milyenek voltak az első éveitek, miből tudtatok megél-
ni, könnyű volt munkát találni?

Rettenetesen nehéz volt. Az első hónapok minden napja 
annyi újdonságot kínál, hogy az ember szinte nézőként él 
valami furcsa álomvilágban. Ebből az állapotból, amit 
„Culture shock”-nak mond a pszichológia, kíméletlen a 
felébredés. Gyöngyömet a honvágy kínozta, engem meg a 
tehetetlenségem. Csak néhány magyar volt a környéken, 
akikkel beszélgethettem, én, aki lelkipásztornak készül-
tem. Amikor találtunk valakit, aki a felszínesnél mélyebbre 
is merészkedett velünk a kapcsolattartásban, azt hitte, 
hogy ha kiabálva beszél, attól én jobban megértem. Egy-
szóval, kegyetlenül megalázónak találtam az egészet, pedig 
csak arról volt szó, hogy errefelé nem az én nyelvemen be-
szélnek. Egy ideig a szüleimnél laktunk, azután külön köl-



4  2015. júniusSok Hírünk Van

töztünk egy ikerlakásba, ahol a tulajnak dolgoztam a lak-
bérért. Györgyi egy idős nénit ápolt. Takarítóként 
folytattam egy áruházban. Egy idős magyar bácsi nyugdíj-
ba ment, és az ő segítségével kaptam meg az állást. Éjjel ott, 
nappal pedig egy kárpitosnál folytattam. Ez így ment há-
rom évig. A korábban említett Steve közbenjárásával sike-
rült felvételt nyernem egy portlandi egyetemre, ahol az 
igazgató elengedte a tandíjat az első évre. Washington ál-
lamból jártam át a határon az előadásokra; nappal tanul-
tam, éjjel takarítottam, hajnali kettőtől teherautón tejter-
mékeket hordtam ki, és ehhez a második évtől egy 
tanársegédi állás is hozzájött még. Otthon olyan szinten 
tanították a bibliai nyelveket, hogy gyenge angoltudásom-
mal megpályáztam az Újszövetség Tanszéken hirdetett gö-
rög tanári állást, és felvettek. Györgyi is tanuláshoz fogott. 
Az első másfél évtized tulajdonképpen azzal telt, hogy az 
egyikünk tanult, a másik dolgozott. Ezt felváltva csináltuk 
azóta is többször. Györgyi vigyázott más gyerekeire is, nyi-
tottunk pékséget, már a lelkészi állás mellett elmentem 
éjjel is dolgozni… A tanulást befektetésnek tartottuk, és 
így utólag nem jártunk rosszul.

Az volt a tervem, hogy visszamennénk Európába taní-
tani. Éppen akkortájt állt össze a tanári csapat egy teoló-
giai intézethez Hollandiában, ami a kelet-európai orszá-
gokból képzett volna hallgatókat. Európába készültünk, 
de Kaliforniába hívtak, az Amerikai Magyar Baptista Gyü-
lekezethez, bemutatkozó látogatásra. Áprilisban volt 26 
éve, hogy lelkipásztori szolgálatba álltam a Los Angeles 
melletti Alhambrában. Egyesek szerint rekordokat dön-
tünk, mert ilyen sokáig nem szoktak egy helyen szolgálni 
a lelkipásztorok. Én hiszem, hogy pontosan erre készített 
fel Isten. Magyar családok felé szolgálhatunk, akik ugyan-
azokkal a kihívásokkal néznek szembe, amikkel mi talál-
koztunk annak idején. Nehéz, de gyönyörű, különös és 
fontos feladatokkal kellett megbirkózni, és ez így lesz ez-
után is. 

– Az amerikaiak könnyen befogadják az idegeneket?
Attól függ. Ez egy földrésznyi ország. A történelmét az 

„idegenek” alakítják ma is. A bevándorlók ide hozzák min-
den reménységüket, tudásukat, energiájukat, tapasztalatu-
kat, de hozzuk minden bajunkat is. Az USA bizonyos ré-
szein, általában a „széleken” könnyebb az idegeneknek a 
kezdés, de később már ők is olyan vidékekre húzódnak, 
ahol az élet nyugisabb, ahol nem idegtépők a változások. 
Említettem, hogy Oregonban nagyon nehezen értették 
meg az angolomat (most is somogyiasan mondom), de szí-
vesen láttak minket, fehéreket, mert éppen akkortájt egy 
indiai szekta tevékenysége szította az idegenellenességet. 
Los Angeles környékén már többen beszélnek más nyelvet, 
mint az angol. Most megint a feleségem mögött kullogok, 
aki a spanyollal vitézkedik. Az idegengyűlölet, mint olyan 
viszont idegen az amerikai közgondolkodástól. Ezt a társa-
dalmat bátor, ha tetszik, vagány bevándorlók alakítgatták 

mindig a hozott anyaggal; a megállapodottságot újabb hul-
lámok ébresztgetik, olykor ijesztik jobb belátásra.  

– Sok magyar van ott, ahol élsz, magyarul beszéltek egy-
mással?

Közel 100 ezren vagyunk itt, Dél-Kaliforniában, de ez 
nem jelent semmit. A későbbi és nagyobb hullámokban 
érkezettek (56 után, vagy az erdélyiek a 90-es évek elején) 
mentalitása különböző. Míg a szlávok, a dél-európai, és 
főleg a távol-keleti népek bevándorlói együtt birkóznak 
meg a kezdeti nehézségekkel (és ez így volt a múlt század 
elején érkezett magyarokkal is), a szocializmusból mene-
kült magyarok függetlenek. Ezt sokunk a számlánkra írják, 
negatíve minősítve önmagunkat. Én úgy vélem, hogy az 
embert nem helyes akkor ítélni, amikor bajban van. Az 
amerikai magyarság készsége és képessége a beilleszkedés-
re és az értékteremtésre messzi nagyobb és pozitív érték, 
mint a gyakran szemünkre rótt nyakasság, netán önzőség. 
Nem otthonról, az e tekintetben vesztes oldalról nézve, 
szerintem, a magyarság „krémje” vágott neki a világnak, és 
az eredmények őket igazolják.     

– Amerika valóban egy demokratikus és szabad ország, 
ahogy a filmekben is látszik?

Amerikát Hollywoodon át nézve nem lehet megérteni. 
A sikerfilmeket Andy Vajna-félék csinálják. Vele most az 
otthoniak is megismerkedhetnek. Éppen annyi köze van 
Amerikához, amennyi a magyar valósághoz. Volt persze 
egy Vajnánál meghatározóbb, és művészileg értékesebbet 
alkotó magyar jelenlét is Hollywoodban, ami nélkül aligha 
maradt volna fenn az országalapítók idealizmusa, a jó érte-
lemben vett szabadság és demokrácia. Ennyit a filmekről.

Igen, itt törvényes demokrácia van. Az adófizető állam-
polgár szavaz (mostanra a nő és a fekete is). Akármilyen 
magasból is helyére teszi a csibészt a törvény (de védi is, 
amíg csak döntő súlya nincs a vádnak). Sziruposnak tűnhet, 
de sok igazság van abban, hogy nagyon hamar „amerikaivá” 
válik az, aki megismerkedik az Alkotmánnyal. Nálunk nem 
változtatgatják, hanem hozzátesznek, de csak akkor, amikor 
annak a szükségességét mindenki belátja már.

Hogy szabad-e, azt én nem tudom megmondani. A tör-
vényes keretek olyan jók, hogy nekem még semmi gondom 
nem volt megtenni azt, amit szerettem volna. Elképzelem, 
hogy akik a határokat feszegetik, azoknak nem elég ez a 
törvényes tér. A szabadság vehet olyan irányt is, ami már 
nem szolgálja a közjót. A modern, nyugati társadalmak eb-
ben a kérdésben veszélyes irányt vettek – lásd az írországi 
népszavazás eredményét – de az én meggyőződésem azt 
diktálja, hogy inkább éljünk tágasabb térben normálisan, 
mint szűkülőben, úgy se. A világ jelentős részében felülről 
szűkítik a tömegek életterét. A „keleti nyitás” mögött az 
lehet, hogy egyes magyar vezetők hatalmi ambícióinak im-
ponál az, ami illiberális. A szabadságtól, a nagyobb szabad-
ságtól pedig nem kellene félni, csak attól, hogy vissza ne 
éljünk vele.
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Egy itt látogató magyar ismerős egyszer megjegyezte, 
hogy „milyen prűd ez az Amerika.” Teletömi szeméttel a 
világot, ugyanakkor erkölcsről prédikál folyton. Hát tes-
sék megmagyarázni egy ilyennek, hogy a szemétnek és az 
erkölcsnek nem csak „adója,” de „vevője” is van. Állítólag 
Los Angeles megye másik végében működnek a pornóstú-
diók (vannak ott is magyarok, mint hallom), amiknek a 
termékeit itteni tévén én még nem láttam, de néhány éve 
otthon járva, barátaink készülékét kapcsolgatva, akara-
tom ellenére megtaláltam. Ezért mondom, inkább az le-
gyen a problémánk, hogy szemét és erkölcs, egyaránt kí-
nálatra kerül, mint az, hogy mindent a politikai hatalom 
adagol. Maradjon a „vevő” dolga, hogy mivel él! A társa-
dalom tud felnőttként viselkedni, csak engedjék!

– Meg tudnád fogalmazni, miben más az amerikai élet és 
gondolkodásmód, mint a magyar?

Erre csak közhelyekben lehet válaszolni, de hát ez az 
igazság. Az amerikai praktikus, a magyar azt gondolja, 
hogy praktikus. A magyar mérlegel, az amerikai nagyvona-
lú. Az amerikai hangos, a magyar is, ha részeg. Te, mint 
zenész, érted: itt dúrban, ott mollban éneklünk, amikor 
szívből száll a dal. Egy kicsit mélyebben már, az amerikai 
taníthatóbb, de lustább, mint a magyar. Így, ha ötvöződik 
ez a kettő, akkor a jónak, de a rossznak is a legjavával van 
dolgunk.

– Jelenleg mivel foglalkozol, mi a munkád?
Lelkipásztorként szolgálok egy amerikai magyar bap-

tista közösségben. Igyekszem naprakész lenni úgy a ma-
gyarországi, mint az itteni eseményekben. Bizonyos érte-
lemben takarékra kellett tennem magam, mert ráktúlélő 
vagyok. Szeretnék bölcsebben élni, kevesebbet szerepel-
ni. Menekülök a betokosodástól, ezért muszáj tanulnom, 
és még a pihenésünket is úgy tervezi meg Gyöngyöm, 
hogy minél többet lássunk a világból, ahol Isten törvénye 
szerint élni olyan jó és szép! Le vagyok maradva rettene-
tesen a doktori tézis megírásával, amiben világnézeti kér-
désekkel foglalkozom. Most éppen ezen kellene dolgoz-
nom.

A feleségem szakápolóként dolgozott egészen idáig egy 
megyei (állami) kórházban, ahol biztosítás nélküli rákbe-
tegeket kezelt. Most ugyanott adminisztrátor. Csak Isten-
nel és Gyöngyömmel volt lehetséges ezt az utat végigjárni. 
Tanácsolom is minden legénynek, aki emigrálásra gondol, 
hogy ezt csak Isten segítségével és egy derék magyar fele-
séggel lehet jól csinálni.

– A családodról és a terveidről mondanál pár szót?
Született egy fiunk is, Benjámin, pont akkor, amikor a 

legterhesebb volt az életünk. A családban, természetesen, 
magyarul beszélünk, és így a már felnőtt Esztink és Ben is 
jól beszélik az anyanyelvet (a gyülekezetben is minden csa-
ládnál így van ez, nincs külön nyelviskolánk). Eszter tanár-
nő. Fekete gyerekekkel és családokkal foglalkozik egy na-
gyon szegény részén a megyének. A vejem amerikai, de 

már megtanult magyar srácnak lenni. Benjámin Magyar-
országon él, újságíróként dolgozik. Ő kicsi korától kezdve 
élvezettel tanult Magyarországról. A ráckevei kofa se vette 
észre, hogy látogatóban van otthon a gyerek. Hazament, 
hogy Iványi Gáboréknak segítsen pénzt gyűjteni, amikor a 
politika halálra ítélte az egyházukat és a segélyszolgálatu-
kat. Megégette magát, mert neki sem sikerült a politika 
útvesztőiben értelmeset csinálni, de nem adta fel. Maradt. 
Na persze, az is hozzátartozik a történethez, hogy a szíve 
másért is odaköti. Hálás vagyok a családomért; büszke va-
gyok a gyerekekre, mert jobban csinálják azt, amit én is 
szerettem volna tenni. 

Egy ideig azt gondoltam, hogy az aktív évek után haza-
megyünk majd, és ha lesz rá erőnk meg igény, amit tanul-
hattunk, azt felkínálnánk otthon is. A lelkészképzés egy 
olyan terület, ahol – eddig úgy láttam – elsősorban is a 
tapasztalataimmal hasznos lehetnék. Talán rosszul érzéke-
lem, talán pontosan így van, nem tudom, de mintha a mai 
Magyarországon mindenki mindenkinél jobban tudna 
mindent. Ez engem elkeserít, mert hallom az elégedetlen-
kedéseket meg a haszontalan panaszkodást is. Gőzöm 
sincs arról, hogy mit vár Isten tőlem, ha a szolgálatunknak 
itt vége szakad. Szerencsére annyi a tennivaló, hogy töp-
rengésre nincs idő. Ha megélem, és itt maradunk öregsé-
günkre, akkor elolvasom a könyveket, amikre most nem 
jut időm, leírom, amit szeretnék hátrahagyni, rendben 
tartom a kertet és szeretgetem az életet, elsősorban az em-
bereket, azok között is a családomat. Ha hazamennénk? 
Hát ott is csak így lenne, nem?

A legfontosabb, amit szeretnék elmondani, amivel tar-
tozom a somogyiaknak, nem az, amit magamról meséltem. 
Tudom, hogy Isten vezetett, ő adott erőt és próbákat, min-
dig azt, amire éppen szükségem volt. Ennek az isteni veze-
tésnek az első állomása a gyermekkorom volt, amit az 
 alsó-, majd a felsőtelepen töltöttem. Otthon járva látom a 
változásokat, sok minden idegen már. Most, áprilisban is 
„hazamentem,” hogy a hálámat tudatosan is ébren tart-
sam. Az általános iskola sportpályája előtti kapunál álltam 
meg, mert nem ismerek már senkit a telepen. Végigpász-
táztam a lerobbant házakat, az otthonokat, amikben vala-
mikor a Kovácsék, Böröczék, Perneckerék, Horváthék, 
Joszték, Szabóék és a többiek, rokonaim és mi éltünk. Gon-
doltam a tanárainkra. A helyi baptista gyülekezetre, az is-
kolára, a bányászcsaládokra, a Gyümire és a könyvtárra, a 
szerda esténként játszott recsegő zenére a kultúrháznál, 
Tutu bá’ harmonikázására az alsó telepen, és sorolhatnám 
a részleteket, amikből összeállt gyermekkorom gyönyörű 
világa. Ami jót én ott kaptam, mindazért nem csak Isten-
nek tartozom hálával, de az embereknek is, akiktől azt kap-
tam, kaptuk kiscsikó korunkban. Mit is mondhatnék? Kö-
szönöm. Köszönöm!

Bocz József
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Közszolgáltatásai és költséghaté-
konysági problémákkal küzd? 

Ügyfélkapu tanácsadásaink kereté-
ben magánszemélyek számára igyek-
szünk minden problémára megoldást 
találni. Térjen be irodánkba vagy ke-
ressen minket telefonon. 

Ügyfélkapu tanácsadásaink kereté-
ben magánszemélyek számára igyek-
szünk minden problémára megoldást 
találni. Térjen be irodánkba vagy ke-
ressen minket telefonon.

Új hír, hogy felvettük a kapcsolatot 
a pécsi Vasutas művelődési Házban 
(Váradi N. A. u.) működő NET-Nagyi 
Egyesülettel:
http://www.pvmh.hu/content/
net_nagyi_egyesulet_2015_os_
foglalkozasai 

Hamarosan további lehetőségek 
lesznek elérhetőek a csoportok igényei 
alapján (pl. ingyenes tanfolyamok, ta-
pasztalatcsere, látogatások, közös ki-
rándulás, főzés, beszélgetések, stb.)
Az ingyenes tanácsadást természete-
sen folytatjuk, hetente csütörtökön-
ként 17.30-tól kezdő és haladó cso-
portokban váltakozva, a Kossuthban. 
A kezdő csoportban a foglalkozásokat 
Tóbi Antal, míg a haladóknál válto-
zatlanul Berényi Zoltán tartja.

Civil-kapu tanácsadás
Fenti tanácsadás „nagytestvére”, me-
lyet civil szervezetek, közösségek ve-
zetői számára biztosítunk. Témakö-
rök: pályázat, pénzügy, marketing, 
önkéntes, jog. Egyéni, illetve csoportos 
formában is. Előző hónapban a NEA 
szakmai és működési pályázatok el-
számolásában segítettünk.

Közösségi KertÉSZ
Következő alkalommal június vé-
gén (a dátumról pontos tájékoztatást 
adunk majd e-mailben, szórólapon, 
facebookon és a honlapunkon is). Vá-
laszt kaphatnak azokra a kérdésekre, 
amelyek a dísznövények és a pázsit nyá-
ri ápolásával kapcsolatosak, illetve hogy 
miképpen készítsük fel növényeinket a 

nyaralás alatti időszakra. Előadónk is-
mét Kis-Bocz Levente (ált. kertész) aki 
előző alkalommal a kerti kártevők visz-
szaszorításáról, elszaporodásának meg-
előzéséről adott tanácsokat és a felme-
rülő kérdésekre is készséggel válaszolt 

a Kossuth L. Műv. Házba ellátogató 
érdeklődőknek. A következő alkalomra 
is minden hobbi és háztáji kertművelőt 
sok szeretettel várunk.

A Gyermek és ifjúsági programok ke-
retében idén legtöbben a Berze Ifjú-
sági Programokon jelentek meg. Ezt 
nagyban elősegítette a Kihívás Napja 
is. Még mindig a darts a legkedveltebb 
sport, így versenyekre is van igény. 
A következő amatőr Darts-verseny: 

június 6, szombat, 16:00
Továbbra is várjuk sportolni vágyó if-
júságot, hisz egy kis sport mindig kell!

Teaház gyermek és ifjúsági klub. 
A hónap elején a pécsi Akvárium-

Terráriumba látogattunk, ahol a gyí-
kok, kígyók, teknősök változatos faj-
táival ismerkedtek meg a gyerekek. 
20-án a Kihívás napja alkalmából kü-
lönféle sportágakat gyakoroltunk, így 
is erősítve részvételi arányunkat az or-
szágos versenyben. Június 16-tól - a 
nyári szünetre való tekintettel - bőví-
tett nyitva tartással, 14:00-19:00 óra 
között várjuk a fiatalokat.

Bűnmegelőzés 
Figyelmünket a SZEM-re irányítjuk, a 
Szomszédok Egymásért Mozgalomra. 

A bűnt ott lehet megelőzi, ahol 
megvalósul és azok előzhetik   meg, 
akiket fenyeget. Mindannyiunk bár-
melyik pillanatban bármely bűncse-
lekménynek, bűnözőnek lehetünk 
sértettjei, áldozatai. Tehát megelőzni 
mindannyiunk közös érdeke, sőt ta-
lán erkölcsi kötelezettsége is. Az én 
házam, az én váram - mondja az angol 
közmondás, de a fal nem védi meg az 
embert, ha az ember nem védi meg a 
falat. Egyszemélyes várvédelem nincs. 
Erre szervezetszerűen akkor van a leg-
nagyobb esély, ha – az utóbbi időben 
elterjedt technikai megoldások mel-
lett – jobban kiaknázzuk a legalap-
vetőbb emberi kapcsolatrendszert a 
„SZOMSZÉDSÁGOT”.

Erről szeretnénk tájékoztatást adni, 
és ismereteket átadni: várom érdek-
lődők jelentkezését: Jó szerencsével 
építjük a közösséget!”(Fűtő Mihály, 
bűnmegelőzési szakember)

Felhívás: (Ne) hagyjuk helyben (a 
kérdést)! Avagy helyit helyitől he-
lyieknek! A helyben élő mestereket és 
szolgáltatásaikat gyűjtjük össze papír 
alapú és on-line kérdőív segítségével. 
Ilyen például egy cipész, gyógynövény 
szakértő, fodrász, szövő, jogász, a leg-
jobb rétes készítő, fafaragó, csuhéké-
szítő, ács és mindenki, aki tevékenysé-
gét magas szinten űzi, akár hobbiból, 
akár hivatásból. Ajánlják magukat 
vagy környezetükben lévőket, ismerő-
seiket. A kutatás folyamatos és egész 
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évben tart, így kérjük, segítse mun-
kánkat és a települést, hogy minél szé-
lesebb kínálatot jeleníthessünk meg a 
Mester-tár címjegyzékben. Ingyenes 
példánya mindenki számára hozzá-
férhető lesz. 

Mit értékel Somogy-Hird-Vasas?
Helyben fellelhető értékek/nevezetes-
ségek, melyek lehetnek természeti, 
művészeti, hagyományőrző, de akár 
közmegbecsülésnek örvendő szemé-
lyek, legek vagy bármi, ami/aki az 
Ön számára érték és melyet szívesen 
látna kiadványunkban. Ha Ön bár-
mire büszke településén, juttassa el 
információját hozzánk – melyet egész 
évben gyűjtünk – vagy nézzen be iro-

dánkba és mondja el, töltsön ki kérdő-
ívet és mi jövőre Érték-tár kiadvány-
ba gyűjtve becsüljük meg e 3 település 
büszkeségeit, melyet minden háztar-
tásba eljuttatunk. 

CsupaSzív vándoRkupa és Önkéntes 
Díj átadást szervezünk decemberben 
a Vasasért Egyesület szokásos és nyil-
vános Szakmai Napjával és éves beszá-
molójával egybekötve. Bár az időpont 
még távoli, már most érdemes tenni 
érte, hiszen az idei év jó cselekedeteit 
ismerjük el. Olyan vállalkozásokat és 
támogatókat keresünk, akik 2015-ben 
a legtöbbet tettek/teszik, adományoz-
nak településeinkért, Somogyért, Hir-
dét és Vasasért. 

A díjazottat szavazás eredménye 
dönti el. A szavazatokat civil szer-
vezetek adhatják le december 8-ig 
bármilyen formában szervezetünk 
részére. 

Ugyanakkor idén önkénteskedni 
is megéri! Próbáld ki, milyen so-
kat kapsz, ha egy kicsit önzetlenül 
adsz J - legyen az bármilyen terület, 
végezd munkád lelkiismeretesen és 
bízz abban, hogy nyilvánosan is elis-
merésben részesülsz. Egyúttal a foglal-
koztató civil szervezeteket arra kérjük, 
hogy vegyenek részt decemberi ren-
dezvényünkön és jelöljék elismerésre 
önkéntesüket, meghálálva nagylelkű 
munkájukat, melyre nem sajnálták 
idejüket, energiájukat. 

Programjaink ingyenesen vehetők igénybe. Tanácsadásainkra előzetes egyeztetés szükséges. 
Bármilyen kérdés, javaslat, jelölés esetén kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot:

Vasasért Egyesület, KoBeKo Művelődési Központ
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.

+36 72/337-838, info@kobeko.hu, www.kobeko.hu/p12

Jelen „Egy a piszkos 12-ből: Jó szerencsével építjük a közösséget!” c. NCTA-2014-10761-C sz. pályázat az EGT/ 
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg. www.norvegcivilalap.hu

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő, 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: egyolda-
las  A/4 = 15 Ft, A/3 – 30 Ft     kétoldalas 25 Ft, 50 Ft.  Színes egyoldalas: A/4 – 75 Ft, A/3 – 150 Ft, kétoldalas 
A/4 = 140 Ft, A/3 = 280. Szkennelés:  (pdf formátumba)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). Internet használat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek 
digitalizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/ oldal. CD- írás, másolás: Hozott cd-re =  300 Ft, Cd-
vel =  500 Ft. KarrIer: Képes önéletrajz írás és tanácsadás = 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációs levél írás és tanácsadás:  = 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-17:00, 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 
vehetők 13:00 – 17:00 között

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy,  
Búzakalász u. 3-5.  
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOgYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47. 
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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2015. 07. 17-én mi is részt vettünk a TeSzedd 
országos szemétgyűjtési akción melyre vár-
tuk a lakosság részvételét. Először is szeret-

nénk, megköszöni annak a pár főnek, akik eljöttek a 
TeSzeddre. Egyben sajnálatos hogy csak 4 fő gondolta 
úgy, hogy tesz is valamit településünk tisztaságáért.

Polgárőrségünk idén is megrendezi a polgárőrnapját 
ami tavaly óta Csőkör Lajos emléknappá nyilvánítot-

tunk. Ebben az évben a megszokotthoz eltérő időpont-
ban 2015.06.13.-án rendezzük meg polgárőrnapunkat 
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Továbbra is várjuk a lakosság észrevételeit, panasza-
it, véleményüket minden hónap utolsó péntekén 18-20 
óra között megtartott fogadó óránkon, vagy a +36 
30/621-8314-es a nap 24órájában hívható ügyeletes 
számunkon.

Pécs-Hird Polgárőr Egyesület hírei

Az egyesület tagjai 2015 májusában össze-
sen 98 óra szolgálatot teljesítettek települé-

sünkön. Május hónapban megkezdődött polgárőreink 
elméleti képzése, az oktatás vizsgával zárul. 

Fogadó óra: 2015. június 12. /péntek/ 15.00-17.00 
Helyszín: KOBEKO
2015. június 16. /kedd/ 16.00-18.00     
Helyszín: Kodály Zoltán Művelődési Ház

Tisztelettel: Vezetőség

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület hírei

KözérdeKű telefonszámoK

mentők: 104; tűzoltók: 105; 
rendőrség:  107
rendőrségi körzeti megbízott: 
72/504-463
OrvOsi ügyelet: rákóczi út 2. (bejárat  
a szendrey Júlia utca felől;  515-104

Dr. Princz JánOs: somogy: 267-033
H., sz. P.: 13.00-17.00; K., Cs.: 8.00-12.00
Dr. FeleDi JózseF: Hird: 268-268
H., sz., P.: 08:00-12:00;  
K., Cs.: 13:00-17:00
Dr. csOntOs Márta: Vasas: 337-708
H., sz., P.: 8.00-12.00,  
K., Cs.: 13.00-17.00
Gyermekorvosok, somogy, Vasas, Hird: 
dr. támuly éva, dr. Papp eszter. 
Vasas: 337-754; Hird: 337-901.  
Időpontot kérni, bejelentkezni kötelező.

POlgárőrség,  
sOMOgy: 0-24-ig, 70/342-1887 
vasas:   0-24-ig, 30/641-2750 
HirD:    0-24-ig, 30/621-8314



 2015. június További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

Olvasói levél

Veszélyes parkolók
Nemrég jelent meg újságunkban egy 
olvasói levél, amely az utcán, veszélyes 
helyen parkoló autókról szólt, írója 
kérte az ott parkoló autósok tulajdo-
nosait, hogy próbáljanak más parkolá-
si megoldást keresni autójuknak az 
úttest helyett, mivel pár beláthatatlan 
helyen, főleg kanyarokban, bukkanó-
nál ez nagyon veszélyessé teszi a köz-
lekedést. Egészen biztos, hogy ez a 
kérés nem jutott el a címzettekhez, 
vagy süket fülekre talált, mivel min-
den, a cikk által említett helyszínen 
ma is ugyanúgy ott parkolnak azok az 
autók, mint azelőtt. 

Mindennap elautózok a vasasi taka-
rékszövetkezet előtt a kocsimmal két-
szer is, ahol délutántól reggelig elfog-
lalja az egyik sávot teljes szélességben 
egy lila színű Suzuki személygépkocsi, 

néha pár másik autóval együtt. Szem-
mel láthatóan tulajdonosait csöppet 
sem zavarja, hogy forgalomrend-vál-
tozást és balesetveszélyes helyzetet 
teremtenek parkolásukkal. Ezen a sza-
kaszon rendszeresek a fékezések és 
balesetveszélyes helyzetek még a meg-
engedett sebességnél is. Csak halkan 
jegyzem meg, csodálom, hogy a bu-
szosok ez ellen még nem emelték fel a 
hangjukat. 

A másik ilyen szintén nagyon veszé-
lyes hely a somogyi templom mellett a 
Búzakalász utca felőli szakasz, ahol 
szinte mindig 4-5 autó rendszeresen 
elfoglal egy teljes sávot, ráadásul ott 
még egy beláthatatlan és nagyon veszé-
lyes bukkanó is van. Itt is rendszeresek 
a fékezések és vészfékezések, hogy csak 
pár ilyen helyet említsek. Talán komo-
lyabb balesetnek kell történnie, hogy ez 
megváltozzon? Azt javaslom, hogy 
nyújtsunk be kérelmet az illetékes ha-

tóság felé, hogy az ilyen beláthatatlan 
helyek elé tegyenek ki várakozni tilos 
táblát, ami talán segítene ezen a tűrhe-
tetlen állapoton. De mielőtt ezt meglép-
nénk, előtte szeretnénk megkérni a 
szabálytalanul parkoló autótulajdono-
sokat, hogy próbáljanak más parkoló- 
helyet keresni autójuknak az úttest 
helyett, hogy mégse kerüljenek ki a táb-
lák. Üdvös lenne, ha településeinken 
ismét kétsávos úton lehetne közleked-
ni, főleg a beláthatatlan útszakaszokon. 

Megjegyzem, ezt az írást nem azok-
nak szántam, akik megállnak valami-
lyen ügyet intézni a takarékszövetkezet-
nél 10 percre vagy vásárolnak a 
gazda- vagy valamelyik élelmiszerbolt-
ban, illetve valamilyen rendezvényre 
mennek a KoBeKo-ba, vagy rövid ideig 
megállnak egy háznál, hanem azoknak 
akik rendszeresen parkolónak használ-
ják a KÖZ-utat veszélyes helyeken.

Bocz József

In memoriam Huba János 1920-2015
Szomorú tény, hogy Va-
sas nagy tanár-tanító 
egyéniségei sorra távoz-
nak közülünk az Örökös 
Hazába. Kistamás Irénke 
néni, majd Temesi Mar-
git néni  után most „utol-
só mohikánként” Huba 
János Tanár Úr hagyott 
el bennünket.

A bólyi születésű Huba János a Bajai Tanítókép-
zőben végzett, s 1945-ben került Vasasra. Ekkor már 
megismerte a világháború borzalmait, az orosz hadi-
fogság szenvedéseit, és rémségeit. Mint kitűnő hege-
dűs, zenei pályára készült, megkezdte tanulmányait, 
de a világégés közbeszólt, és megváltoztatta élete ala-
kulását. Fogékony volt önmaga továbbképzésére, 2 
évig magyart és történelmet tanult a Pécsi Tanárkép-
zőn, majd ének-zene szakos tanár lett.

Igazi alkotó területe az oktatásban és környezete fej-
lesztésében egyaránt a daltanítás és zeneoktatás lett. 
Kiváló ismerőjel volt a híres Kodály módszernek, hitte 
a hallás fejleszthetőségét, a zene megszerettetését. Val-
lotta, hogy az emberi hallás alakítható, hogy az ének-
lés és zenetanulás hasznos, nemes tulajdonságokkal 
ruházza fel az embert, pontosságra, türelemre, szorga-
lomra tanít. Az ő idejében virágzott a vasasi iskolások 

karénekes szereplése, felléptek az Éneklő Ifjúság ren-
dezvényein, szerepeltek a színházban, a rádióban, és a  
pécsi Liszt teremben. Évtizedekig élt az általa irányí-
tott Szalonzenekar, amely rendkívül magas színvona-
lon szórakoztatott, színesítette a vasasi, pécsi, és más 
környékbeli rendezvényeket.

1967-től igazgatóhelyettes, majd a vasasi iskola igaz-
gatója lett, ám erről lemondva visszavonult az ő igazi 
területére, a hangszerelés, a karvezetés, zeneszerzés, 
és a gyerekekkel való közvetlen foglalkozáshoz. Saját 
szerzeményét, a rendkívül dallamos és értékes mesejá-
tékot 1956-ban mutatták be Álomvilág címmel, nagy 
sikerrel. Szolfézsoktató tevékenységét hosszú évtize-
dekig tovább folytatta a Kontrasztok Zeneiskolában.

2009-ben vesztette el Szilvi nénit, szeretett feleségét, 
ezután példát mutatott a méltósággal megért öregség-
re. Megőrizte szellemi frissességét, széleskörű érdek-
lődését, és a zene végtelen szeretetét. Halálával Vasas 
szegényebb lett, mert elvesztett egy nagy Pedagógust, 
egy értékes, rendkívül bölcs, nagy tapasztalatú Men-
tort. Tanításai, szép dalai, a patinás melódiák foszlá-
nyai emlékezetünkben szépítik életünket.

Tisztelt Tanár Úr! Kedves János bácsi! Legyen köny-
nyű a hamvakat takaró vasasi föld! Nyugodjon béké-
ben, Isten vele!

Tóth Mihályné Fischer Ilona
tanítvány, majd kolléga
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h i t é l e t
Baptista Istentiszteleti rend 
(minden hét)
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 Istentisztelet
Hirden a református templomban minden  
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban június 
14-én és június 28-án 11.00 órakor Isten-
tisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (06.06.)
Vasárnap (06.07.)

16.00 Liturgia

–

–

16.00 Mise

–

8.30 Mise

Szombat (06.13.)
Vasárnap (06.14.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia 
–

–
8.30 Liturgia

Szombat (06.20.)
Vasárnap (06.21.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (06.27.)
Vasárnap (06.28.) 

–

–

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (07.04.)
Vasárnap (07.05.) 

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

májusi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
Hálásan köszönünk minden eddigi segítséget, a régi lezárt sír-
kertben és a 6-os út melletti kereszt felújítására szánt adomá-
nyokat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 300 000 Ft gyűlt ösz-
sze. Így már elkezdődhet a konkrét munka, melyre árajánlatokat 
várunk. A Mecsek Takaréknál vezetett számlára továbbra is vár-
juk megtisztelő adományukat. Hálából az adományozók nevét 
feltüntetjük a felújított keresztek talapzatain.

Számlaszám: 50300037-10604519
Elérhetőség: esti órákban Kutas József, +36 30 846 02 94, 

Tömör Józsefné +36 72 267 296

Angol tábor
2015.06.22-26 között angol tábort szervezünk a 
Pécs Somogyi Baptista Imaházban. A tanárok angol 
anyanyelvűek az Egyesült Államokból.

Jelentkezési feltétel: a jelentkező legalább a máso-
dik általánost befejezze. Az oktatás az angol nyelvi 
szint alapján fog csoportokban folyni.

Részvételi díj: 1.000.- / 5 nap. A résztvevők ennek 
fejében ebédet, uzsonnát kapnak, valamint a szük-
séges anyagok fénymásolatát. Tankönyvre nincs 
szükség, minden anyagot a helyszínem kapnak meg 
a résztvevők.

Jelentkezési határidő. június 15. Ezt követően 
már nem tudunk jelentkezéseket elfogadni.

Jelentkezni és érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 20-886-0740

 
A tábor anyagi költségéhez támogatást elfogadunk.

Köszönöm a segítséget: 
Tóth Zoltán

Nyári tábor a hirdi reformátusoknál!
06.29-07.03-ig, és 07.06- 07.10-ig 

szeretettel várunk minden 
általános iskolás korú gyermeket!

Játék-kirándulás-bibliaismereti foglalkozások!
jelentkezni a pécsi lelkészi hivatalnál lehet 

a 72/ 314-638-as számon.

h i t é l e t
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S p o r t h í r e k
Foci hírek

Háromszor is idegenben
Az idei bajnokság utolsó szakaszát hazai pályától távol 
játszotta le a Vasasi Bányász: kétszer a sorsolás miatt 
játszott idegenben a csapat, egyszer pedig a heves eső-
zések miatt kényszerült felcserélni a pályaválasztói jo-
got. A sorsolásnak köszönhetően így az a furcsa hely-
zet állt elő, hogy a Bányász március végén játszotta 
utolsó, ténylegesen hazai bajnokiját, igaz, legalább si-

került szépen búcsúzni a vasasi közönségtől a Versend 
elleni 3-0-val.

A Vasasi Bányász idén a 10. helyet szerezte meg a 
bajnokságban, gratulálunk a csapatnak, hajrá Bánya, 
Vasas Bánya! 

24. forduló:
Báta KSe – Bányász TC 3-0 (3-0)
25. forduló:
Bányász TC – Mároki Se 0-2 (0-2) (Márokon játszot-
ták!)
26. forduló:
Beremendi ÉSK II. – Bányász TC  (12-0)

Köszönjük a Csaba szóda, a Gyógyszertár és a Vali Bolt 
egész éves támogatását!

Kihívás napja
2015 Május 20.-án újra neveztük a két falut (Somogy 
és Vasas) együttesen a kihívás napjára. Ez egy olyan 
nap, mikor a nevezett falukban élőknek, minél több 
mozgást kell végezniük. Az országos programon, ver-
senyen kategóriánkban a 6. helyet értük el. Köszönjük 
a részvételt a somogyi és vasasi iskoláknak, óvodák-
nak és a két idősek otthonának, valamint a többi részt-
vevőnek is.

képrejtvény
A múlt havi képrejtvény helyes megfej-
tése: Majális a mosában kb. 1972-ben. 
Nyertes: Bocz Józsefné, volt somogyi 
lakos, a nyereményét átveheti a patiká-
ban.

E-havi találós kérdésünk, hol készült 
ez a fotó? A megfejtéseket a szer kesz-
tőség címére kérjük elküldeni. Kossuth 
L. Művelődési Ház, Somogy, Búzaka-
lász u. 47. vagy a mihir2007@free mail.
hu e-mailra. A helyes megfejtők között 
meglepetés ajándékot sorsolunk ki. 

Bálint Mihály Focikupa
Június 13-án 9 órától Bálint Mihály Focikupa a vasasi 
pályán.Jelentkezni Deák Károlynál a 06-20-265-8912 
-es telefonszámon lehet. Mindenkit szeretettel várunk!

S p o r t h í r e k
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ok
o m o g y ird a sa s

írünk anS VH VHS
www.shvonline.hu

mIKlÓs fodrászAt
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán, egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és 
 civil szervezetei
Megjelenik: havonta, 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  
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
 e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 

Felelős vezető:  Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 
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.

Vállalom társas vállalkozások 
és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
Tel.: 06/308205590 

mail:cseszti@freemail.hu

Apró

Pince, telek eladó!
Eladó nagy területű/2830m2/ telek 
50m2-es épülettel Pécs-Hird kerék-

hegy keleti részén. Villany bevezetve, 
ásott kút a telken. A telek zártkert 
besorolású. Irányár: 1 150 000 Ft. 
Érdeklődni: 30/489 5772 számon.

erikA FoDrÁSZAt,
MANIKŰR, pEdIKŰR, MŰKöRöM-

építéS. HétFőN KozMEtIKA,
bejelentkezés alapján

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

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Szobafestés, 
mázolás, 

tapétázás!!
Tel: 06-31-312-7926

Vasas, Bethlen u. 30.
H-P: 6-16
Sz: 6-12
V: 7-10

VaSárnaP iS nyitVa
Köszönjük a vásárlásaikat!

Karosszéria javítás, 
kipufogó hegesz-

tés, lakatosmunkák, 
gépjármű műszaki 

vizsgáztatás, javítás
tel: 20-298-7074

  Bolt

   Vasas, B. u. 10/1.
Vasárnap is nyitva!
H-P: 6–17-ig; Szo: 6–14-ig
   Vasárnap: 630–11-ig

Fagylalt!! 1 gombóc: 170Ft!

Minden héten AKCIó: Friss hús

THM 4,8-7,23 %, mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 
havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitelre 
vonatkozik az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe-
vételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlat-
tételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályza-
tok,illetve a Hirdetmény tartalmazzák!

Deviza alapú hitelét
forintosították?

Mi tudunk jobbat!
Kérje ajánlatunkat, hogy

törlesztőrészletét csökkentsük! 

Vasas, Bethlen u. 30.
H-P: 6-16
Sz: 6-12
V: 7-10

VaSárnaP iS nyitVa
Köszönjük a vásárlásaikat!


