
SOMOGY, HIRD ÉS VASAS KÖZÖSSÉGI LAPJA  •  2020. FEBRUÁR • XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Mindenkihez eljut az Értéktár 2. 
Január 17-én a Csupaszív vándorkupa és önkéntes díjazá-
si ünnepség keretein belül bemutatásra került a 2016-ban 
megjelent Mester-tár és Érték-tár kiadvány folytatása. Kéz-
besítőink folyamatosan jutnak el minden háztartáshoz, hogy 
a postaládákba mihamarabb bekerüljön a színes ismertető. 
Már meg is érkeztek az első vélemények, hozzászólások, ki-
egészítések. Kérjük, hogy aki tud olyan neves, híres, fontos 
dologról, eseményről, személyről, helyről, ami nem szerepel 
egyik kiadványban 
sem, tudassa velünk. 
Szí vesen megjelentet-
jük az SHV újságban. 

Kellemes kikap-
csolódást kívánunk a 
kiadvány olvasgatásá-
hoz, nézegetéséhez!

Tóthné Dobos Éva
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2020. január 20. és február 16. között a Tesco Áruházakban az Ön 
választ, mi segítünk program keretén belül minden vásárláskor a 
pénztárnál kapott zsetonnal lehetőség lesz szavazni egy közösségi 
projektre. A Vasasi Füstölő további felújításához most nyílászárókat 
szeretnénk beépíteni, ezért kérjük, zsetonjával szavazzon az Összefogás 
a Vasasi Füstölőért kezdeményezésre.  

A programban részt vevő Tesco Áruházak: Makay István u. 5., Budai vám 
1., Kincses utca 1., Maléter Pál út 2. 

Segítsen ön is megvalósítani Ádám álmát, mentsük meg a 100 éves 
épületet! 

A Tesco-zsetonok most pénzt hozhatnak
a Vasasi Füstölőnek 



2  2020. februárSok Hírünk Van

90 év 90 percben
2019. november 29-én a Kodály Zoltán Gimnázium-
ban nagyszabású koncerttel ünnepelte 90. születésnap-
ját a VBFZ. A zenekar 1929-ben alakult. Átélte a II. vi-
lágháborút, az 1956-os forradalmat, a rendszerváltást, 
a bányabezárást és a politikai változásokat. Az elmúlt 
90 év alatt számos karnagy állt a zenekar élén. Öt éve 
Vucseta László vette át a zenekar irányítását. Ezen idő 
alatt a zenekar számos új taggal gyarapodott, elsősorban 
fiatalokkal. Gimnazisták, egyetemisták és fiatal felnőttek 
csatlakoztak a zenekarhoz. A régi, kitartó, hűséges idő-
sebb zenészek és a fiatalok között remek együttműködés 
alakult ki, baráti, szinte családias hangulatban zajlanak 
a próbák.

A jubileumi hangversenyen szerettük volna meg-
mutatni a zenekar múltját, a legkisebbek műsorával re-
ménybeli utánpótlásként – a jövőjét is. A koncert a Szent 
Mór Iskola „Rézangyalok” zenekarának műsorával kez-
dődött. Az ifjú fúvósok mindegyike Vucseta László tanár 
úr növendéke, a legfiatalabb 7, a legidősebb 18 éves. Ez a 
csaknem 20 ifjú muzsikus vidám műsorral szórakoztat-
ta – mintegy felvezetésként – a közönséget. A zenekari 
hangzás tisztasága és a gyerekek biztos hangszeres tudá-
sa nagy meglepetést és örömet szerzett a hallgatóságnak. 
Előadásuk méltó felvezetése volt a jubileumi hangver-
senynek.

Rövid átállás után a koncert az ünnepelt együttes mű-
sorával folytatódott. Elsőként a Fel, bányász ifjak című 
vidám indulót játszotta a zenekar, majd Beethoven VII. 

szimfóniájának második tételével tisztelegtek a nemrégi-
ben elhunyt kollégájuk, Sárdi Zoltán emlékének.

A műsor táncos dallamokkal folytatódott. A közön-
ség Bernstein: West Side Story című művének részleteit, 
Sosztakovics slágernek számító 2. keringőjét, és Brahms 
5. Magyar táncát hallhatta a kitűnő zenészek előadásában.

Ezután Berényi Zoltán képviselő úr köszöntötte a 
zenekart. Ezt követően a leghűségesebb, legodaadóbb 
zenész kollégák munkáját jutalmazták egy-egy oklevél, 
illetve emlékplakett átadásával. A fiatalok közül Horváth 
Márk, Deák Bálint és Várdai Berta kitartó és szorgalmas 
munkáját köszönték meg, akik nemcsak a hagyományok 
ápolásában vesznek részt, hanem példát is mutatnak a 
fiatal generáció számára.

A törzstagok közül elismerést kapott ifj. Ruzsicsics Fe-
renc, aki 12 éve a zenekar tagja, Kruzsely László 37 éves 
zenekari munkájáért, Kengyel Ferenc 59 éves, Lovász 
József és Ámánn József 65 éves zenekari tagságáért és a 
bányászhagyományok ápolásáért. Posztumusz elisme-
rést kapott a nemrégiben elhunyt Sárdi Zoltán 59 éves 
zenekari munkájáért. Köszönetet mondtak id. Ruzsicsics 
Ferencnek is, a Szent Borbála Egyesület vezetőjének, aki 
a VBFZ fő támogatója és önzetlen segítője. Oklevéllel 
és plakettel köszönték meg a zenekar karmesterének, 
Vucseta Lászlónak a munkáját is.

A műsor második részében is népszerű melódiák 
csendültek fel, többek közt Hradeczky: Swing Polkája, 
a Shrek 2. című rajzfilm betétdalaiból álló válogatás, a 
Tiger Rag, Michael Jackson nagy slágere, a Thriller. El-
hangzott egy énekesprodukció is, a You Make Me Feel 
Like, a Natural Woman című dalt énekelte Vucseta Erika 
a vasasi zenekar kíséretével. Ezt követte egy vidám klez-
merválogatás, majd zárásként Scotty Morris Go, Daddy 
O című fergeteges hangulatú swing melódiája.

A mintegy 250 fős közönség vastapssal jutalmazta a 
zenekart, és természetesen nem engedték el őket ráadás-
szám nélkül. Megköszönve a tapsokat, először a Jingle 
Bells rock című klasszikusnak számító karácsonyi slágert 
játszották, majd a „Rézangyalokkal” közösen a Rudolph 
The Red Nosed Reindeer című melódiával kívántak a 
közönségnek áldott, szép ünnepeket.

A másfél órás nagy sikerű ünnepi koncert a bányász-
himnusszal zárult.
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Tisztele� el:

 

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

Kontakt:
Pécs M. J. V. Önkormányzat
 H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
 72 533 800)30 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Képviselői hírek
Az elmúlt hónapban mind a közgyűlésben, mind itt a településrészeinken sok esemény történt, csak távirati stílus-
ban egy rövid „élmény”-eseménybeszámoló, további részletek a képviselői Facebook-oldalamon találhatók: https://
www.facebook.com/berenyizoltan/

1. Január 28-án volt az év első közgyűlése, mindamellett 
számos, a településrészeinket érintő kérdést tárgyaltunk, 
az alábbi linkeken, akit érdekel, bárki tájékozódhat róla: 
https://gov.pecs.hu/register/index/reg_testuleti_munk és
https://gov.pecs.hu/main/aMenu/72?mid=72 

2. Januárban négy területen tartottam fogadóórákat, ezt így 
ígértem, hogy rendszeres lesz a kapcsolattartás, megint 
sokan jöttek és megtiszteltek bizalmukkal, köszönöm! Az 
itt felvetett kérdéseket mind továbbítottam polgármester-
nek, az illetékes bizottságnak, városi cégeknek a mielőbbi 
intézkedést kérve.

3. Hirden a Faluház-beruházás a minisztériumi támogató 
döntésre vár, innen minden anyagot elküldtek az Irányító 
Hatóságnak, aláírásra várnak, hogy végre megindulhasson 
a munka, először a kivitelezői közbeszerzéssel. Erről Csúcs 
Zoltán, a városfejlesztési cég újonnan kinevezett vezetője 
ez irányú kérdésemre a közgyűlésen szóban tájékoztatott.

4. További kérdéseket is benyújtottam, összesen hetet, amely-
re írásban 15 napon belül válaszol a polgármester. Ezek az 
eddig hozzám eljutott lakossági problémákat, gondokat hi-
vatott orvosolni, többek közt ilyeneket:
a. Hirden, a Harangláb u.-i buszfordulóban több helyi la-

kos jelezte, hogy a buszok rendszeresen nem a kijelölt 
buszmegállóban veszik fel az utasokat,

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

c. Somogyban a helyi iskola melletti nagy forgalmú lép-
csőnél az omladozó önkormányzati tulajdonú bolt 
erősen megroggyant állapota veszélyezteti a gyalogos-
forgalmat,

d. szintén itt, a Kodály Művelődési Ház alatti kanyarban 
a korábbi években leválasztott korlát a jelen állapotá-
ban élet- és balesetveszélyes, mind a gyalogos és mind 
a közúti forgalomra,

e. Vasas, Petőfi-akna buszfordulótól a lakott részeket ösz-
szekötő műúton 2020. 01. 18-án reggel egy helyi lakos 
balesetet szenvedett férjével együtt az általa vezetett au-
tójukkal. Kidöntöttek egy villanyoszlopot is, de szeren-
csére személyi sérülést nem szenvedtek el, a baleset oka 
a lefagyott útburkolat, amelynek síkosságmentesítését a 
közútkezelő nem végezte el. Az E.On áramszolgáltató, a 
rendőrség, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság intéz-
kedett a helyszínen, azonban a kárukat nem téríti meg 

senki, a BIOKOM felé az érintettek, mint károsultak, az 
egyértelműen a „tükörjéggel borított út miatti felelőssé-
ge okán kezdeményezték a kártérítést, eddig eredmény-
telenül,

f. Ezenfelül további hét lakossági kezdeményezést ad-
tam be polgármester úrnak, amelyben több száz he-
lyi lakos írt alá olyan súlyos és húsbavágó kérdésben 
polgármesterhez intézett kérést, amik a mindennapos 
életvitelüket eddig is, régóta nehezítik, olykor lehetet-
lenné is teszi. Ezeket külön-külön az illetékes város-
házi osztályokra támogató és sürgős intézkedést kérő 
levelemmel Polgármester úrnak is megküldem.

5. Február 13-án megalakul a Vasas-Somogy-Hird Településré-
szi Testület, erről a közgyűlés a január 28-ai ülésén egyhangú 
szavazással döntött, megválasztotta az alábbi személyeket a 
testületbe, idézet a határozatból: „Közgyűlés a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 37/2019. (XI. 15.) önkormány-
zati rendelet 72. § (2) bekezdésében meghatározott Vasas-
Somogy-Hird Településrészi Testület tagjának:
– Lobodáné Somlai Erikát
– Bartókné Ehreth Anitát
– Kóta Lászlót
– Takács Lászlót

2020. február 1. napjától a közgyűlés megbízatásának meg-
szűnéséig tartó időtartamra megválasztja. Elnöke a tavaly 
decemberi közgyűlési döntés alapján Berényi Zoltán önkor-
mányzati képviselő.

Az alakuló ülés tehát 2020. február 13-án 15 órai kezdettel 
lesz a vasasi Berze N. J. Művelődési Házban, amire jelen so-
raimmal is sok szeretettel hívok minden érdeklődőt, a civil 
szervezeti vezetőket pedig a tárgyalt napirendek fontossága 
miatt várom, jöjjenek minél többen, aki esetleg nem tud a he-
lyettesítéséről legyen szíves gondoskodjon.

Zárásképpen pedig a napokban megjelent és már kihordás 
alatt lévő Értéktár 2020 kiadványunkat a közgyűlésen szemé-
lyesen átadtam a város vezetésének és minden pécsi képvise-
lőnek, hogy felhívjam figyelmüket arra, hogy sokkal nagyobb 
figyelmet és fejlesztést kérünk-követelünk „falvainknak”, 
amit az alábbi linken bárki megnézhet  videón is:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/videos/621829455310489/
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Sok Jó-hírünk Van „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Széchenyi 2020 által meghirdetett 1.3.5-16-2016-00389 
számú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című projektünk keretében lezajló programok 
beszámolója és ajánlója.

• Baba-mama klub: Minden héten pénteken a Kossuth 
Művelődési Házban. Az anyukák kötetlenül tudnak 
beszélgetni, és saját élettapasztalataikat, tudásukat 
oszthatják meg. Kiegészítő foglalkozásként zenés fej-
lesztésben is részt tudnak venni, ahol feleleveníthetik 
a gyerekkorban tanult énekeket és mondókákat. A szí-
nes programok az új tanévben is folytatódnak. Klubve-
zető: Csémi Hajnalka

• Dartsklub: Január hónapban is főként gyakorlások és 
különböző feladatok megoldásával teltek az alkalmak. 

Részt vettünk, megmérettettük magunkat egy szászvá-
ri versenyen is ebben a hónapban. Továbbra is várunk 
mindenkit minden szerdán 17.30-tól a Kossuth Műve-
lődési Házban. Klubvezető: Horváth Gábor

•  Kattanj rá, nagyi! A klubfoglalkozások immár kétheti 
két alkalommal látogathatók. Szerdánként 10.00-tól a 
Vasasi Öregek napközije. (Jelenleg maximális létszám-
mal), illetve csütörtökönként 17.30–19.00 óráig a Kis-
tamás Gyula Könyvtárpont (Bencze J. u 6.). Jelenleg is 
több hely van az érdeklődők számára. A találkozókon, 
egyéni problémákkal foglalkozunk, illetve gyakorla-
ti feladatokat oldunk meg együtt. (Szövegszerkesztés, 
képszerkesztési feladatok, e-mail, közösségi oldalak 
stb.)  Foglalkozásvezető: Tóbi Antal

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, érdek-
lődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen a 
Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a 
+36-30/183-5730 telefon-
számokon, valamint 
az info@kobeko.
hu e-mail-cí-
men.

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés (az ár a spirált, az elő- és hátlapot tartalmazza): vékony = 300 Ft, közepes = 500 Ft, vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 = 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás: fekete-fehér: egyoldalas 
A/4 = 15 Ft, A/3 = 30 Ft, kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 = 140 Ft, A/3 = 280 Ft, kétoldalas A/4 
= 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés (PDF formátumban): A/4 = 30 Ft/oldal, A/3 = 60 Ft/oldal. Fax fogadása és 
küldése: belföld: 250 Ft/1 oldal (150 Ft minden további oldal), külföld: 400 Ft/1 oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internethasználat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/oldal. CD-írás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. KARRIER: Képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés.
Motivációslevél-írás és tanácsadás: 1000 Ft

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

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

A „KoBeKo Közösségi Kultúrkohó”
februári programjai

Darts: Minden szerdán 17.30 (Kossuth)
Baba-Mama klub:  Minden csütörtökön a Facebookon 

egyeztetett időpontban (Kossuth)
Kattanj rá, nagyi! Számítógépes tanácsadás idősebbek-

nek, minden csütörtök 17.30 (Bencze)
Történelemklub: Következő alkalom – 2020. 02. 28-án  

(Vasasért Egyesület, Székház)
Életvezetési és pénzügyi tanácsadás: egyéni jelentkezés 

alapján az alábbi elérhetőségeken

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

számokon, valamint 
az info@kobeko.
hu e-mail-cí-

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
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EFOP 3.7.3 programsoroló „Tanulj, Tinó!” KOBEKO OK(OS)ÍTÓ
Az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP 3.7.3.-16. sz. Egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívás beszámolója és ajánlója

Komplex testi-lelki gondozás – Mackó Mocorgó fej-
lesztő foglalkozás: Az időpontok egyeztetés alatt.  

Anya-gyermek kapcsolat ápolása, erősítése ölbeli já-
tékokkal, simogatókkal, lovagoltatókkal. Mozgásos já-
tékokkal, eszközökkel a babák mozgáskoordinációs és 
egyensúlyérzékének fejlesztése. Masszázslabdákkal a 

picik testrészeinek átmasszírozása, testtudat fejlesztése, 
testrészek és oldalúság (jobb-bal oldal) tudatosítása.

A fenti programokról várjuk az észrevételeket, ér-
deklődőket a szokásos elérhetőségeinken; személyesen 
a Kossuth Művelődési Házban (Búzakalász u. 47.), tele-
fonon a 72/337-838, illetve a 06-30/1835-730 számon.

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” 
KoBeKo ok(os)ító című EFOP 3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének kedvezményezettje.
Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

A Vasasért Egyesület az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével c. pályázat,  „KoBeKo Közösségi Kulturkohó” című EFOP-
1.3.5-16-2016-00389 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

Az Év önkéntese 2019
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Csupaszív vándorkupa díj átadására és a helyi önkéntesek díjazására egy 
színvonalas ünnepség keretében a Kossuth Művelődési Házban 2020. 01. 17-én. Így a három településről 24 lelkes és aktív ön-
kéntes vehette át az „Év önkéntese 2019” díjat és oklevelet. Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy a jövőben is ilyen odaadással 
végezzék önként vállalt tevékenységüket! 

Önkéntes díjazottak:
Bányászzenekar: Ámán József
Csillag Mazsorett Egyesület: Grávics 

Lászlóné, Mihálykövi Andrea
Hirdi Polgárőrség: Takács László
Jiu Jitsu Klub: Bánkuti Róbert, Fuchs 

Ervin
Napsugaras Ősz Asszonyklub: 

Heiszler Istvánné, Kaszás Jánosné, 
Hang Györgyné, Zóka Benjaminné

Összefogás a vasasi füstölő megmen-
téséért szervezet: Györkő Lászlóné, 
Tóth Ádám

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 
Lobodáné Somlai Erika

Somogyi Polgárőrség: Dani József, ifj. 
Hrudinszki Klaudia

Tegyünk Egymásért Egyesület: László 
János, Benedek Sándor

Vasasért Egyesület: Szűcs Ferencné, 
Dömse Boglárka

Vasasi Népdalkar: Illés Jánosné
Vasasi Polgárőrség: Kóré Péter, 

Loboda Gergő
Vasasi Szent Borbála Egyesület: Mócz 

Sándor, Mag József
Az est másik fontos eseménye a Csupa-

szív vándorkupa átadása lett volna, amire 

idén sajnos nem került sor. Annak ellenére, 
hogy idén is megvolt a lehetőség minden 
szervezet, klub, egyesület számára, a meg-
kérdezés során érdemleges jelölést nem 
kaptunk, így a győztes nem volt eldönthető.

Külön köszönjük Kovács Istvánnak az 
egyedileg elkészített díjakat!

Köszönettel tartozunk minden Ko Be-
Ko munkatársnak, akik azért fáradoznak, 
ki a maga területén (szellemi vagy fizikai 
munka terén), hogy ilyen és ehhez hason-
ló rendezvények létrejöhessenek. 

Gratulálunk mindenkinek, és kíván-
juk, a jövőben is ilyen odaadással végez-
zék tevékenységünket!

A KoBeKo csapata 
nevében:
Horváth Evelin 

A KoBeKo csapata 
nevében:
Horváth Evelin 



6  2020. februárSok Hírünk Van

h I t É L E t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00; 16.30 istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 
    9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30–11.00

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor istentisztelet.
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás.
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Február 9. Vasárnap 11.00
– Február 23. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02. 01.)
Vasárnap (02. 02.)

15:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 08.)
Vasárnap (02. 09.)

–
–

15:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 15.)
Vasárnap (02. 16.)

15:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 22.)
Vasárnap (02. 23.)

–
–

15:00 Igeliturgia
–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (02. 29.)
Vasárnap (03. 01.)

15:00 Igeliturgia
–

–
–

–
8.30 Mise

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

református imaházban kerülnek megtartásra!

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

h I t É L E t
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Sporthír

Somogyi bányász asztalitenisz-csapat hírek
Tisztelt olvasó! A somogyi bányász asztalitenisz szakosztá-
lya részére befejeződött a 2019–2020-as idény őszi fordulója. 
Íme az eredmények: a második csapatunk javított az előző 
bajnoki mérlegén, mivel hazai pályán 6-4-re verte a Kozár-
misleny II. csapatát. A többi mérkőzést ugyan elvesztették, 
de nagyon szoros, kiélezett meccseket játszottak. Az első csa-
patunk mérlege lényegesen jobb: a 14 mérkőzésből 2 vere-
ség, 4 döntetlen, 8 győzelem. A cél továbbra is a dobogó vagy 
dobogóközeli hely megszerzése. Tisztelt olvasó! Szakosztá-
lyunknál továbbra is foglalkozunk utánpótlás-neveléssel, to-

vábbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen próbálnák 
ki ezt a szép sportot, nyolcéves kortól nyolcvanéves korig. Az 
ősszel két felnőtt, már „haladó” szintű játékossal gyarapod-
tunk, akikre a következő idényben már csapatjátékosként is 
számítunk. A két új játékosunk: Túri Tamás és Sárközi Nor-
bert. Tisztelt olvasó! A jövőben is fogjuk tájékoztatni önöket 
csapataink, illetve szakosztályunknál folyó eseményekről, és 
természetesen várunk minden érdeklődőt, sportolni vágyót. 
HAJRÁ, BÁNYÁSZ, JÓ SZERENCSÉT!

Baumann Rudolf

Magyarország és 
az éghajlatváltozás

Sokat hallunk arról, hogy a Föld egészén milyen problémá-
kat okoz az éghajlat megváltozása, a melegedés, például a 
gleccserek olvadása a hegyvidékeken, a tengervíz szintjének 
emelkedése Hollandiában, a szárazság és az ennek következ-
tében kialakuló tűzvészek az Egyesült Államok középső vidé-
kein, illetve Ausztráliában, de mit okoz nálunk, itthon mitől 
kell tartanunk leginkább?

Magyarország éghajlata eleve nagyon változatos, itt ta-
lálkozik a nedves óceáni, a keleti száraz kontinentális és a 
déli mediterrán klímaöv. Emiatt nálunk az egymást követő 
években a globális melegedés nélkül is óriási a változatosság. 
Attól függően, hogy az előző három klímarendszer közül me-
lyik hatása erősebb, vannak nedves, csapadékos időszakok, 
majd utána hosszan tartó száraz periódusok. Az sem mind-
egy, hogy melyik évszakunkon melyik égöv dominál. 

A következő táblázat azt mutatja, hogy az egyes évszakokban 
melyik éghajlati öv uralkodása milyen időjárási jelleget erősít.

Nyár Tél

Óceáni jelleg

Hűvös, csapadékos, 
gyakori frontátvonulá-
sok, szeles idő, 30 fok 

alatti maximumok

Kissé enyhe, válto-
zékony, csapadékos, 

szeles, gyakori frontok, 
kisebb, de tartósabban 

megmaradó hóréteg

Mediterrán 
jelleg

Forró, száraz, tartós 
kánikula, rendkívül 

sok napsütés

Enyhe, csapadékos, 
gyakori ciklonok, átme-

neti hóviharok, gyors 
olvadás

Kontinentális 
jelleg

Meleg, száraz, elszór-
tan heves zivatarok

Hideg, száraz, ködös, 
kevés, de tartós hóréteg

A helyzetet még bonyolítja, hogy a Kárpát-medencét kö-
rülvevő hegyek még ezen is módosítanak: a frontok útját 
megtörik, ciklonokat hoznak létre sok csapadékkal, vagy 
éppen kiszűrik a csapadékot. Télen eleinte megvédenek az 
érkező hidegtől vagy éppen a teknő-hatás miatt itt tartják 
nálunk a ködös-fagyos levegőt, és az érkező melegedés miatt 
ónos eső esik. Lecsökkentik a szél erősségét, vagy éppen fel-
erősítik egyes helyeken a légáramlást. Az is sokszor előfordul, 

hogy nem egy, hanem két klímaöv vegyesen hat ránk vagy 
csak gyorsan cserélődik. 

Ezek miatt ennyire bonyolult nekünk előrejelzést készíte-
ni, vagy akár a globális felmelegedés hatását vizsgálni.

Lehet-e akkor bármit is mondani, hogy nálunk mi várható?
Pár dolgot érdemes vizsgálni: az egyik az éghajlati jellegek 

változékonysága: ha az egyik, főleg a mediterrán hatás tartósan 
fennáll, akkor ez már jelezheti, hogy módosult a klímánk. Ez a 
hosszú, forró, csapadékmentes nyarakban, enyhe, csapadékos 
telekben mutatkozik meg. A másik a rendkívüli időjárási esemé-
nyek számának változása: jégesők, tornádók, szélviharok gyako-
riságának növekedése is mutathat a változás irányában. Amire 
emiatt nálunk érdemes felkészülni, az a nyári csapadékhiány, 
az éghajlatváltozás leginkább ebben nyilvánul meg, így a mező-
gazdaságban a mediterrán területeken alkalmazott módszereket 
érdemes átvenni: az öntözést és a szárazságtűrő fajok telepítését.

A napsütéses órák számának növekedésével az UV sugár-
zás is nő, ezért érdemes odafigyelni a napozásra, illetve a sok 
napsütést ki is lehet használni napkollektorok, napelemek 
telepítésére, a megtermelt árammal légkondicionálók segít-
ségével mérsékelhetjük lakásunkban a meleget.

De ha annyira nehéz megmondani, hogy van-e jelentős 
melegedés, miért érezzük úgy sokan, hogy egyre elviselhetet-
lenebb a hőség nyáron és teljesen eltűnt a hó télen?

Ennek van egy egyszerű életkori oka is. A mai 60 év kö-
rüli korosztály pont akkor volt gyerek és fiatal felnőtt, ami-
kor a ’70-es, ’80-as években az óceáni jelleg volt tartósan 
domináns, így ők nagyon nem bírják a forróságot. Azokban 
az években nyáron alig volt 30 fok feletti hőmérséklet és ki-
egyenlített klíma uralkodott, télen több és tartósabb hóesés-
sel. Mi 40-esek a ’90-es évek rendkívül forró nyarain nőttünk 
fel, így ez sokunknak nem újdonság. Személy szerint én ki-
fejezetten szeretem az ilyen időszakot. Valószínű a mai gye-
rekek is sokkal jobban alkalmazkodnak majd a meleghez. A 
legfontosabb szerintem az, hogy okos odafigyeléssel képesek 
legyünk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és 
mindenki próbálja a saját környezetterhelését minél jobban 
visszafogni energiatakarékossággal, a megújuló erőforrások 
minél hatékonyabb kihasználásával.

Mátyus Árpád
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

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: 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 
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu
   http://www.facebook.com/shvonline   

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

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

AprÓ

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

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

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

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

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

ErIKA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS

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

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

P-M Tüzelőlerakat Hird
Akác és kemény tűzifa méterben, kuglizva, hasogatva is.

Ingyenes házhoz szállítással. Telefon: 03-30-186-0922

Képrejtvény
E havi találós kérdésünk. Mi-
kor és hol készült ez a fotó? A 
megfejtéseket a szerkesztőség 
címére kérjük elküldeni. Kos-
suth Lajos Művelődési Ház, 
Somogy, Búzakalász u. 47., 
vagy a info@shvonline.hu, 
e-mailre. A helyes megfejtők 
között meglepetésajándékot 
sorsolunk ki. Előző havi 
képrejtvényünk nyertese Ba-
ráti József, nyereményét a 
KoBeKo-ban veheti át.
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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!


