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Reviczky Gyula

Pünkösd
 
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
 
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
 
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.
 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
 
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Kedves olvasóink!
Ez a lapszám rendhagyó lett, mert mint azt önök is jól tud-
ják, semmilyen program nem volt áprilisban, amiről be-
számolhatnánk, és májusban sem lesz sem kulturális, sem 
sport-, sem közösségi program. Így az eddigiektől eltérően 
általános információkat tudunk adni, és kevés olyan cikket 
olvashatnak most az újságban, amik  szorosan kötődnek a 

lakóhelyünkhöz. Igyekszünk tartalmas olvasnivalókkal szol-
gálni, hogy legalább így enyhítsük egy kicsit a karantén miat-
ti unalmat. Fogadják szeretettel a májusi SHV-t! 

Lapzárta után jött a hír, hogy több KoBeKo-program a karan-
tén enyhítése miatt meg lesz tartva, a részleteket megtalálják a 
https://www.facebook.com/kobekomuvkozpont/ oldalon.

A szerkesztőség

Juhász Gyula

Május ünnepe
A hatalom kiadta a parancsot:
Ne legyen ünnep május elsején!
Zászló ne lengjen és ének ne zengjen,
Csak robotoljon csöndben a remény!

És jött a május. Ezer orgonának
Lila bugája búgott, a napon
Minden bokor virágba öltözött föl
És a paréj is megnőtt szabadon.

Mint győzedelmi zászló, égbe lendült
A jegenye s ezer pacsirtadal

Hirdette boldogan és büszkeséggel,
Hogy itt a május és a diadal!

A nap bíborban hunyt el, a vizekben
Millió élet nászdalt remegett,
Míg a világ világ, még soha senki
Nem készített ennél szebb ünnepet!
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Egyik este sötétedés után különleges 
égi látványban volt részünk a pécs-
somogyi házunk udvarán. Gyönyörű 
csillagfényes este volt, a Vénusz úgy 
ragyogott, hogy szinte odavonzotta 
a szemet. Egyszer csak északnyugati 
irányból feltűnt egy műhold, majd pár 
másodperc múlva egy újabb követte 
ugyanazon a nyomvonalon, majd egy 
másik, egy harmadik és így tovább. 
Úgy nézett ki, mint egy égi szerelvény, 
libasorban haladtak egymás után, mire 
eltűnt az első, felbukkant a következő, 
egyszerre három-négy is látható volt. 
Meghökkentő látvány volt, a Facebook-
oldalamon azonnal felhívtam ismerő-
seim figyelmét erre a jelenségre, hogy 
lássák mások is, de pár perc múlva 
megszünt a látvány. Egyik  ismerősöm 
válaszában megírta, hogy az Elon Musk 
műholdcsapatát láthattam átúszni az 
égen, mely jelenleg 60 műholdból áll.

Mivel a közeljövőben több ilyen mű-
holdat fognak felbocsátani, és szinte 
biztos, hogy sokan fogják látni ezeket, 
ezért a hozzájuk kapcsolódó informáci-
ót is mellékelem a wikipédiáról.

*

Starlink (műholdprojekt)
A Starlink műholdprojekt vagy mű-
hold-konstelláció, nem Föld felszíni 
infrastruktúra, a SpaceX űripari cég vi-
lágméretű műholdas projektje, amelyet 
a globális internetszolgáltatás céljára 
indított el.

Az alacsony vagy közepes Föld körüli 
pályán keringő műholdak segítségével 
nyújtott internetszolgáltatás kb. 4 mil-

liárd ember számára valósulhat meg, 
olyanoknak, akiknek eddig erre nem volt 
technikai lehetőségük. Amennyiben elég 
nagy sávszélességet tudnak a projektben 
biztosítani, a projekt versenyképes lehet a 
földi internetszolgáltatókkal szemben is.

Története
Űripari szakértők szerint a globális 
internetlefedettséget megcélzó projek-
tek versenye 2019-ben fog igazán kitel-
jesedni. Egy korai elképzelés szerint a 
2012-ben alakult OneWeb – akkor még 
WorldVu – terveiben 648 vagy még en-
nél is több műhold Föld körüli pályára 
állítása szerepelt.

Farooq Khan, a Samsung Researcher 
Amerika elnöke a Starlink műholdas 
konstelláció alapgondolatát már 2015-
ben Mobile Internet from the Heavens 
– Mobilinternet az égből című cikké-
ben felvázolta. Elképzelése szerint egy 
kb. 4600 darabból álló konstellációval, 
amely alacsony Föld körüli pályán ke-
ring, terabyte/s adatátviteli sebesség ér-
hető el. Amennyiben 5 milliárd felhasz-
nálóval és felhasználó/hó/200 gigabyte 
adatforgalommal számolunk, akkor 

1 zetabyte, vagyis 1 milliárd terabyte 
adatforgalmat generálhatunk. A nö-
vekvő internetfelhasználást tekintve 
pedig teljesen reális lehet ez a szám, így 
érdemes mikroműholdas hálózatot ki-
építeni.

2016 novemberében Elon Musk, a 
SpaceX vállalat tulajdonosa globális 
internetszolgáltatásra kért engedélyt 
az amerikai kormánytól abból a célból, 

hogy űralapú internetszolgáltatást való-
sítson meg közel 5 év alatt.

Mélyen a geostacionárius pálya alatt, 
a Föld felszíne felett 550 kilométeres 
magasságban – korábban ez a magasság 
1150 km volt – helyezkedik el a 4425 
műhold, amely az első műholdcsomag 
lesz majd, az egyenlítői síkhoz képest 
53°-os hajlásszöggel, 24 különböző pá-
lyasíkon – hozzávetőlegesen az ISS 405 
km magasságban kering a Föld felett. (A 
pályamagasság megváltoztatásának oka 
az űrszemétveszély csökkentése volt.) 
A Starlink első két Tintin A & B nevű 
tesztholdja 2018. február 22-én hagyta 
el a Földet. A kísérleti holdak eredmé-
nyeinek függvénye volt, hogy később 
hogyan alakul a projekt sorsa.

2019. május 24-én ennek az első cso-
magnak az első 60 db műholdját vitte fel 
a SpaceX Falcon 9 rakétájának sikeres 
missziója. – Egy hónappal korábban, 
2019 áprilisában az Amazon is beszállt 
az űrversenybe. A Kuiper projekt név-
re keresztelt progam során 3236 darab 
műholdat vinnének fel különböző ma-
gasságokba. – A 2019. május 24-én fel-
lőtt műholdak saját ionhajtóművük se-
gítségével jutottak el a számukra kijelölt 
pozícióba. A fellövés utáni „kirajzás” 
meglehetősen látványos volt. Szabályo-
san egy vonalban haladva, egymástól 
alig néhány, 1-2, 4-6 ívpercnyi távolság-
ra haladtak, így a csillagászok remekül 
meg tudták figyelni őket. A Starlink 
„műholdvonat” második indítása 2019. 
november 11-én történt meg, és ez még 
nagyobb feltűnést keltett, mint a ko-
rábbi, mert már egyre jobban zavarta a 
csillagászok tevékenységét. Olyannyira, 
hogy az Egyesült Államokban élő Ba-
kos Gáspár csillagász petíciót indított 
el a műholdak fellövésének megakadá-
lyozása érdekében. Jelenleg a Starlink 
műholdprojekt keretén belül 242 darab 
műhold helyezkedik el Föld körüli pá-
lyán, mely 2020 februárja folyamán to-
vábbi 120 darabbal bővül. A Starlinken 
kívül azonban más cégek is juttatnak 
fel műholdakat, így a többszörösére nö-
vekedett műholdforgalom nemcsak a 
csillagászok kutatásait és az észlelést ve-
szélyeztetik, hanem az űrszemét további 
terjeszkedését is elősegíthetik.

Forrás, https://hu.wikipedia.org/
wiki/Starlink_(m%C5%B1holdprojekt)

Bocz József

Különleges égi látvány
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Tisztelettel:  
Berényi zoltán
Pécs M. J. V. Önkormányzat
1. sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere
önkormányzati képviselő

Kontakt:
Pécs M. J. V. Önkormányzat
 H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Képviselői hírek
Az elmúlt hónapokan a COVID-19 járvány miatt 
a közgyűlési, testületi munka nem a korábbi, meg-
szokott formában zajlik, Péterff y polgármester úr 
egyszemélyben dönt(het) mindenről.

A közgyűlési-képviselői munkámról csak távirati 
stílusban egy rövid „élmény”-eseménybeszámoló, to-
vábbi részletek a képviselői facebook-oldalamon talál-
hatók: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

1. Április 21-én volt online konzultáció, többek közt 
a 2. napirendi pontban jó hír a Hird-kerékhegyi la-
kosoknak, megoldódik az általuk kezdeményezett/
kért kommunális hulladékszállítás. Érdemes végig-
nézni, bele-belepörgetve, kuriózum mind techni-
kailag, mind a konstruktív hangulatot illetően 
nézni, bele-belepörgetve, kuriózum mind techni-

;) 
KLIKK:

https://onkormanyzati.tv/pecs/2020_aprilis_21/
ahol számos – többek közt – a településrészeinket 
érintő kérdést is tárgyaltunk, az alábbi linkeken, akit 
érdekel, bárki tájékozódhat róla:
https://gov.pecs.hu/register/index/reg_testuleti_
munk
és https://gov.pecs.hu/main/aMenu/72?mid=72
továbbá a januári ülésen napirend utáni felszólalás-
ban jeleztem a képviselő-testület és a város vezetésének, 
hogy sokkal nagyobb fi gyelmet és fejlesztést kérünk-
követelünk „falvainknak”, amit az alábbi linken bárki 
megnézhet videón is:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/621829455310489/
Sajnos a Vasas-Somogy-Hird teljes költségvetését elvet-
ték, az eddigi „tárgyalások” eredménytelenek, de nem 
reménytelen, folytatom a küzdelmet, ezt nem hagyom 
annyiban! Nem adjuk, nem adhatjuk fel, de a jelen jár-
ványügyi helyzet sajnos amúgy is „átszabja” a város 
költségvetését, így folytatom a konstruktív egyeztetést 
annak reményében, hogy sikerül változást elérni.

2. Rendhagyó módon a koronavírus-járvány miatti 
intézkedéseket betartva március óta csak telefonon, 
online Messenger- és/vagy Facebook-üzenetben 

tartom folyamatosan a kapcsolatot, érkeznek is szép 
számmal a megkeresések, felvetések, köszönöm. 
A járvány miatti vészhelyzet alatt folyamatosan az 
alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:

interneten: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/
e-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Ha Önnek olyan problémája van, amiben segítséget 
szeretne kapni, kérem, hívja a következő telefonszá-
mok egyikét:
📞0620/480-7663
📞0630/210-8120
 Ha ön idős és segítséget szeretne kapni, kérem, hív-
ja 
a következő telefonszámok egyikét:
📞+36-30-210-7650; 📞+36-30-447-5691
📞 +36-30-573-4084; 📞 +36-30-573-1764
📞 +36-30-573-9488
A fenti elérhetőségeket hívva rögzítik a jelentkező idősek 
telefonszámát, és a kollégák visszahívják őket. A telefo-
nokat az operátorok a hét minden napján, hétfőtől vasár-
napig, reggel 8 és délután 16 óra között fogadják – kérjük, 
ezt is vegyék fi gyelembe!
Azt kérjük önöktől, hogy a rendszert csak azok az idősek 
vegyék igénybe, akik egyedül élnek és nincs pécsi hozzá-
tartozójuk!

Külön köszönöm azoknak a szervezeteknek sze-
mélyeknek a segítségét, felajánlását, akik jelezték 
segítségüket, vannak, akik már elkezdték pl. vasasi 
polgárőrség, itt kérek mindenkit, hogy ezt a várossal 
együttműködve koordináltan tegyük, ennek érdeké-
ben itt is és az online csatornákon, de telefonon is a 
jövő héten megkeresünk mindenkit, aki szeretne és 
tud is segíteni, az alábbi elérhetőségeken várjuk:
📞0620/480-7663
📞0630/210-8120
interneten: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
e-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Zárásképpen pedig kérem, #maradjunkotthon, és 
együtt, egymást segítve átvészeljük ezt a sosemvolt ne-
héz és embert próbáló időszakot.
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Takarék Mobilbank pénzfelvétel már Vasason is
Sokunk előtt ismeretes az a sajnálatos 
tény, hogy bezártak településeinken 
a korábbi Mecsek Takarékszövetke-
zet fi ókjai. Sokaknak okozott akkor 
– és sajnos ma is – kényelmetlen és 
nehezen megoldható helyzetet, töb-
bek között készpénzhez jutni ATM-
ben, mert ugye a fi ókok bezárásá-
val együtt az ATM-bankjegykiadó 
automaták is leszerelésre kerültek. 
Nos, most ezt a helyzetet sikerült 
orvosolni, köszönhetően több he-
lyi jószándékú lakosnak is, akik eb-
ben segítettek, hogy ezt a helyzetet 
sikerült – még ha egyelőre nem is 
maradéktalanul – de megoldani. A 
TakarékBANK tervei közt a későbbi-
ekben egy mobil bankfi ók üzemelte-
tése is szerepel, ahol már teljes körű 

banki ügyintézést fognak biztosítani.
A mobil ATM pénzfelvételi szol-

gáltatás a korábbi vasasi takarék kö-
zelében, azzal átellenben, a Bethlen 
G. utcai Tom Market–Mosoly sörö-
ző–Húsbolt által közbezárt terület 
előtti parkolóban lesz elérhető, egy-
előre keddenként 8–12 óra között. 
A közelben van a Gazdabolt, Trafi k, 
de a Reál ABC, a „piac” és a Pati-
ka sincs messze, így remélhetőleg 

sokaknak esik útba jövet-menet a 
TakarékBANK mobil ATM-je, ahol 
készpénzt vehetnek fel.

Tehát keressék a képen látható 
mobilbuszt a vasasi Tom Market 
előtti parkolóban, minden kedden 
8–12 óra közti időben.

További, illetve kapcsoló-
dó információk, hírek: https://
magyartakarek.blog.hu/ oldalon ol-
vashatók.

Tisztelettel:
 

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

Kontakt:
Pécs M. J. V. Önkormányzat
 H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Felemás közmunka
A márciusi Vasas–Somogy–Hird Településrészi Testületi ülés 
óta az alábbi „utcaképek” fogadják az itt élőket. A fűnyírás és 
a hulladékok eltüntetése hagy némi kívánnivalót maga után. 

Minden tiszteletem a települési közmunkásoké, de talán a ve-
zetőjük „fejében” történt némi változás, mert az említett ülé-
sen nagyon kikelt magából, hogy ezentúl a testület ellenőrizni 
akarja, mire és mennyit költenek. Sajnos azonban az idő ezt 

is felülírta, ismeretes, hogy a teljes települési költségvetést el-
vették tőlünk. Azóta a sok-sok évtizedes gyakorlattal szakítva 
felemás lett a fűnyírás, és bárki, aki Reisch Dezső BIOKOM 
művezetőt, a közmunkások főnökét megkeresi, „lerázza”, el-
nézést a pongyola kifejezésért, azok mind nálam kötnek ki. 
Én nem tudok mást tenni, mint hivatalos levélbe a „főnökeit” 
értesítem, és haladéktalan intézkedésüket kérem, mert De-
zsővel bár próbáltam, én sem tudok dűlőre jutni. Szomorú és 
sajnálatos, hogy vélt, valós sérelmek miatt ide jutottunk, de 
nem is szaporítom a szót, íme néhány kép.

D utcában a rézsű méteres gazban

Patakpart Gabona u. dzsumbuly
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Karanténban a Füstölő is
Bár tombol a tavasz, most mégis csend van a Füstölő kö-
rül is. A karantén idejére mi is minden programunkat 
lemondtuk. Ha visszatér az élet a régi kerékvágásba, foly-
tatjuk a felújítási munkákat. 

A kapott támogatásokból új nyílászárók kerülnek a 
füstölőre, bevezettetjük a villanyt, az elmaradt kőműves-
munkák is elkészülnek, és festés is lesz. Bízunk benne, 

hogy ha a helyzet engedi, bányásznapon megünnepel-
hetjük a 100 éves évfordulót, de ha akkor nem is, remél-
hetőleg még idén sort tudunk keríteni rá. 

Bár egyre nehezebb, de a karantén feloldásáig marad-
junk otthon!

Tóthné Dobos Éva, Tóth Ádám

Kopasz óvár
A Kopasz óvár nevű hegy Pécs város 
határának ÉK-i szélén lévő Vasas nevű 
település É-i végétől Ny-ra, kb. 500 m-re 
emelkedik. A Vasastól Ny-ra eső nagy, 
többnyire erdős fennsík É-i végében 
ÉNy-ra kiugró széles hegytetőt képez. 
ÉK, É és Ny felől meredek hegyoldal 
övezi, D és DK irányban azonban a közel 
azonos magasságban elterülő fennsíkkal 
függ össze. Ennek megfelelően a sáncok 
elsősorban a fennsík felőli támadás ellen 
épültek. A földvár kétrészes. A hegy ÉK-i 
végén van a belső vár. DK felől nagy ív-
ben, félkör alakban sánc fogja át, ennek 
folytatásában az ÉNy-i és É-i oldalon 
csak a hegytető természetes pereme jelzi 
a belső vár szélét. A sánc külső magas-
sága 1-2 m, külső ároknak csak gyenge 
nyoma van néhol. Belső magassága 1 
m körüli, de az É-i oldalig lejtő végének 
magassága 2 m. A külső vár sánca DK 
felé, a belső várnál jóval nagyobb terüle-
tet fog át. Külső árok nincs, a sánc külső 
magassága 2 m körüli, belső magassága 
ennél kevesebb. Ez a külső sánc a DNy-i 
oldalon, a hegy vége felé terasz alakjá-

ban egyre elmosódottabbá válik, 20-30 
m hosszan, csak sejteni lehet a vonalát. 
Az ÉNy-i oldalon teraszszerűen látható 
ismét, amely röviden átkanyarodik az 
É-i oldalra. A DNy-i oldalon egy helyen 
kb. 12 m hosszan megszakad a sánc, itt 
egy bemélyedés, esetleg az őskori kapu 
maradványa. Az egész területet erdő 
fedi, vastag avarral, helyenként sűrű 
aljnövényzettel, de elég jól áttekinthető. 
A belső vár hossza 85, szélessége 65. A 

teljes földvár hossza 218, szélessége 120 
m, területe 177 ha. A belső vár ÉNy-i 
végében ellaposodó területen elektro-
mos távvezeték magas vasoszlopa áll két 
betonaljzaton. A belső és a külső sáncon 
egy-egy mérési kő van. Bolygatásnak 
nincs nyoma. Néhány apró, jellegtelen 
őskori cserepet találtunk. Legvalószí-
nűbb, hogy a földvár késő bronzkori, 
vagy kora vaskori. 

NOVÁKI GYULA

Köszönet!
Szeretnék köszönetet mon-
dani a Gradwohl családnak, 
akik anyagi támogatásukkal 

segítik egyesületünk munkáját!
Szeretnénk megköszönni az Ikrausz 

Kft.-nek, hogy a szolgálati autónkon 
lecserélték a téli garnitúránkat, evvel 
támogatva az egyesület munkáját.

Illetve még egyszer szeretnénk meg-
köszönni Bodrogi Beának a nekünk varrt 
szájmaszkokat, nagy hasznát vesszük.

És Vörös Attilának az egyesületi robo-
gónkhoz felajánlott alkatrészeket!

Tisztelt pécs-vasasi és környékbeli  
lakosok!
Felhívom a figyelmüket arra, hogy több 
helyen csalók jelentek meg, akik a jár-
ványügyi helyzetből szeretnének hasz-
not húzni.

Ne engedjenek be idegeneket a la-
kásba, akik fertőtleníteni jönnek és 
ezért pénzt is kérnek! Megjelentek a 
koronavírustesztet árulók is, egy teszt 
elvégzéséért 30-40 ezer forintot kérnek 
– kérem, ne vegyék meg! HAMIS TESZ-
TEK! Minden ilyen esetben hívják a 112 
segélyhívó számot! Ha lehet, jegyezzék 

meg a gépkocsi színét, rendszámát, ha 
azzal vannak. Jegyezzék fel a személy-
leírását az illetőnek, például magasság, 
bőrszín, alkat.

Kérdésükkel fordulhatnak hozzánk 
is.
Telefonos elérhetőségünk:
06-20/334-9848 vagy 06-30/283-6687

Kérem, aki csak teheti, maradjon ott-
hon!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Tisztelettel: a Vezetőség!
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Újra szólnak a harangláb harangjai, és teljesen pontossá vált a templom órája

Ismét hallhatók a hirdi harangláb harangjai, amelyek me-
chanikailag és elektronikusan is megújultak. Az 1926-ban 
öntött harangot meg kellett emelni, lengőszerkezetét újra 
kellett csapágyazni, nyelvének bőrözését ki kellett cserél-
ni. Az 1735-ös öntésű kisebb harang teljesen új, az erede-
tivel megegyező fa lengőszerkezetet és önbeálló csapágya-
zást kapott. Tartozékaik a korrózió elkerülése érdekében 
újrafestésre kerültek. A 2019. december 8-án üzembe 
helyezett nagyobb és a 2020. március 28-án beüzemelt 
kisebb harang technikailag eltérő módon ugyan, de mo-
toros meghajtással működik. A nagyobbik harang délben 
3 percig, este pedig 2 percig, a kisebb – vasárnap kivételé-
vel csak este, a nagyot követően – 1 percig szól. Vasárnap 
délben mindkettő egyidejűleg 3 percig hallatja a hangját.

2020. március 27-ével „nyugdíjba vonult” a római ka-
tolikus templom 1885-ben készült óraszerkezete, amely 
ugyanettől az időponttól „lakik” a toronyban. Helyét 

motoros osztómű vette át. Ennek beépítéséhez ki kellett 
bontani a régi, kúpkerekes osztóművet, és az óraszám-
lapok tengelyeit is át kellett alakítani. Az új szerkezet a 
frankfurti atomóra jelét veszi, így teljes mértékben pon-
tos. Semmiféle karbantartást, állítgatást nem igényel. 
Áramszünet esetén ugyan megáll, de amint áramot kap, a 
mutatókat a pontos időre tekeri. A téli és a nyári időszá-
mításra való áttéréskor az átállítás automatikus.

Itt kell megjegyezni, hogy az óra nem jelzi a negyede-
ket. Ehhez a harang mechanikai és villamos felújítására 
lenne szükség, majd ezt követően egy elektromágneses 
kongató kalapács és egy GPS időjelvezérelt kongató vezér-
lő áramkör felhasználásával lehetne a negyedes ütéseket 
hallhatóvá tenni.  Ezen eszközök irányára: 200 000 Ft.

A fentiek megvalósítása Závor Máté hirdi fiatalember 
szaktudását, szorgalmát, és nem utolsósorban kezének 
munkáját dicséri.            Rátkai Antal

Májusi miserend
„A Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia május-
tól minden vasárnap 10:00 órától a plébánia YouTube 
csatornáján élő szentmise-közvetítésbe való bekapcso-
lódásra hívja a kedves testvéreket! A YouTube kereső-
jébe a következőt írják be: Pécs-Gyárvárosi Plébánia. 
Kérjük, iratkozzanak fel a csatornára is!”

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

Tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szer-
vezünk, amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Hirdi 
templom felújítására elkülönített számlára: 10701214-
68802589-51500003 lehet átutalni, vagy a mellékelt sár-
ga csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert 
plébános 

Tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) fel-
újítása céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Somogyi 

templom felújítására elkülönített számlára: 10701214-
68802589-51400006 lehet átutalni, vagy a mellékelt sár-
ga csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert 
plébános

h i t é l e t
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Sporthír

Kertészeti tanácsok
Májusban már igazán sok a tennivaló a kertben, 
akár minden napra jut elfoglaltság. (Ez nem is 
rossz a mostani helyzetben.) 

A fű ápolása – nyírás, öntözés, gyomlálás – ál-
landó feladat. Most lehet megalapozni a szép gye-
pet egész évre.

Figyeljük a gyümölcsfák koronáját, a vízhaj-
tásokat vágjuk ki, a tősarjakat is tépjük ki. Lehet 
tisztító és lombtrágyázó permetezést is végezni. 
Megcsinálhatjuk a zöldszemzést is.

A szőlőben a karókat, huzalokat tegyük rendbe, 
és a hónap második felében már lehet a hajtásokat 
válogatni, a meddőket tőből törjük ki.

Május közepén – a fagyosszentek napjai után – 
már kiültethetjük az egynyári virágpalántákat és a 
paradicsom-, paprikapalántákat is. 

A méhek serényen dolgoznak, védjük segítő-
társainkat, mert nagy szerepük van a gyümölcs-
virágok megporzásában. Jó szolgálatot teszünk 
nekik, ha lapos edényben vizet rakunk ki szá-
mukra.

Nedves időjárás esetén ilyenkor jelennek meg a 
meztelen csigák. Egynyári és évelő növényeinket is 
károsíthatják. Pusztításukra a nedvszívó anyagok, 
a porrá tört égetett mész, a porított szuperfoszfát 
alkalmas, az alkonyati órákban kell kiszórni.

Folyamatosan lehet minden ágyást és a fák tö-
vét kapálni, a szőlőben kezdhetjük a peronoszpóra 
és a lisztharmat elleni védekezést.

Ilyenkor már szedhetjük a zöldborsót, salátát, 
hónapos retket, zöldhagymát. Érik a korai cse-
resznye, és az eper korai fajtái is. Máris élvezhet-
jük munkánk gyümölcsét!

Taar Ilona

Somogyi bányász asztalitenisz-csapat hírek
Tisztelt olvasók! Mint azt már bizonyára mindenki tud-
ja, a sport életét is nagyban befolyásolta a koronavírus 
mára már világméretet öltő terjedése. Ez alól a Somogyi 
bányász asztalitenisz szakosztálya sem kivétel! A városi 
sportvezetés döntését, miszerint a bajnokság további le-
bonyolítását bizonytalan időre felfüggeszti, játékosaink 
egybehangzó döntése alapján, már egy héttel megelőzte. 
Sőt, az utánpótlás-nevelést, a szülőkkel való egyeztetést 
követően már jóval előbb szüneteltettük. A bajnokság és 
a gyerekekkel való foglalkozás természetesen folytatódni 

fog, de időpontot természetesen nem tudunk monda-
ni. A bajnokság jelenlegi állásáról tájékoztatást nem áll 
módunkban adni, mivel nem állnak rendelkezésünkre 
megfelelő adatok. Amennyiben bármilyen információ-
hoz jutunk, természetesen tájékoztatjuk önöket. Tisztelt 
olvasók! A somogyi bányász asztalitenisz szakosztálya és 
a vasasi bányász sportegyesület nevében kívánok önök-
nek jó egészséget, sok türelmet, kitartást ebben a nehéz 
helyzetben! JÓ SZERENCSÉT, HAJRÁ, BÁNYÁSZ!

Baumann Rudolf

Szemeteljünk okosan!
A jelenleg tomboló koronavírus-járvány nyomán sokak szerint 
alapjaiban változik majd meg az életünk, rengeteg szokásunk, a 
mindennapjaink alakulnak majd át. Ha valóban így lesz, az bi-
zonyára sok kellemetlenséggel jár majd, viszont vannak olyan 
pozitív folyamatok is, amelyeknek pont a jelenlegi válsághelyzet 
adhat nagy lökést. Ilyen például a környezetszennyezés, a klí-
maváltozás elleni küzdelem. A koronavírus nyomán talán köny-
nyebb belátni azt, hogy mennyire fontos lenne a tiszta és egész-
séges környezetet megőrizni magunk körül, ezzel megelőzve 
rengeteg betegség felbukkanását. 

Környezetünk védelméből bárki kiveheti a maga részét, a leg-
egyszerűbben a szelektív, azaz szétválogatott hulladékgyűjtéssel. 
Azzal, hogy a különböző fajtájú hulladékot a megfelelő helyre 
gyűjtjük, az újrahasznosítást segítjük elő, azaz a szemét nem az 
út szélén vagy a járdán fogja zavarni a szemünket és az orrunkat, 
hanem egy másik termékben hasznosul újra. A Magyar Hang 
című hetilap cikke szerint míg Németországban az összes hul-
ladék 60%-át hasznosítják újra, Magyarországon csak a 35%-át, 
tehát lehetne még javulni. 

Itthon a papírt, a műanyagot, a fémet és az üvegeket gyűjt-
hetjük külön. Ezek közül a legproblémásabb a műanyag, mert 
nem mindegyik fajtája forgatható vissza a termelésbe. A mű-
anyagból készült termékeken egy körbefutó nyilakból álló ikon 
és annak belsejében található szám segít eligazodni: az 1, 2, 4, 
5-össel jelzett termék újrahasznosítható, viszont a 3, 6, 7-tel jel-
zetteket a kommunális gyűjtőbe kell tenni. Fontos ezenkívül, 
hogy a szennyezett vagy zsíros hulladékot ne dobjuk a szelektív 
gyűjtőbe! 

Ami a háztartási hulladékot illeti, ezek nagy része lebomló, 
szerves hulladék, tehát érdemes őket komposztálni.
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iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

Apró

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

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

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

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

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

eriKA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, pedIKŰR, MŰKöRöM építéS

bejelentkezés alapján
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

Képrejtvény
E havi találós kérdésünk, kb. mikor 
és hol készülhetett ez a fotó? A meg-
fejtéseket a szerkesztőség címére 
kérjük elküldeni. Kossuth Lajos Mű-
velődési Ház, Somogy, Búzakalász 
u. 47., vagy a info@shvonline.hu, 
e-mailre. A helyes megfejtők között 
meglepetésajándékot sorsolunk ki. 
Márciusi képrejtvényünk megfejté-
se, a „somogyi vasútállomás a '70-
es években”, nyertes Fogas Lász-
lóné, nyereményét a KoBeKo-ban 
veheti át a karatnén lejárta után.

Drahovszky 
Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövényvá-

gást, díszkertek, telephe-
lyek rendben 

tartását vállalom. 
Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

0630/835-4306

Üzlethelyiség eladó 
Vasason.

(volt cipészműhely) érdeklődni:

06 20 472 9766

Takács Sándor E. V.
FuVarozáS

+36/30-599-3087
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Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-péntek
05–21 óráig,

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

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

H-SZ: 6-20, V: 7–19 óráig
tart nyitva!
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