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Tovább szépül a füstölő
Júliusban is folytatódtak a munkák a füstülő körül. Most 
a belső vakolással haladtunk sokat, és festettünk is. A 
múltkori csapat kiegészült ügyes lányokkal, asszonyok-
kal, akik nem voltak rest falat vakolni, simítani, maltert 
keverni: Rajnai Laura, Zsagár Lara, Tóthné Dobos Éva, 
Györkő Lászlóné Trudi, Madarász Lajosné Ancika. És a 
fi úk: Kardos Lacika, Bózsa Gergő, Berta Ádám, Schiffl  er 
Károly, Madarász Lajos, Rózsa-Bakacsi Kevin.

Augusztusban kerül sor az ablakok behelyezésére. 
Az egyik helyiségben szeretnénk egy kiállítást létre-

hozni, ahol bemutatjuk a régi disznóvágások kellékeit. 
Kérjük azokat a lakosokat, akik rendelkeznek ilyen dol-
gokkal és már nincs rá szükségük, ajánlják fel a Vasasi 
Füstölőnek, hogy kiállíthassuk, és a fi atalok is megis-
merjék ezeket az elfeledett szerszámokat, kellékeket. 

A szeptemberi bányásznapon ünnepeljük meg a Va-
sasi Füstölő 100. évfordulóját, melyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket.

2020. szeptember 5., 10 óra
a felújított 100 éves Vasasi Füstölő

ünnepélyes átadása
Napközben programok, foglalkozások, este meglepetés

Tóth Ádám (30/865-8925 )

Meghívó
A vasasi Szent József-templom új tornyának megál-
dása a 2020. augusztus 8-án, szombaton 15 órakor 
kezdődő szentmise keretében történik.

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik már 
régóta remélték a torony megújulását, és részesei sze-
retnének lenni az örömteli ünnepnek.

(Az ünnepség a korábban meghirdetett, de a jár-
vány miatt elmaradt program pótlása.)

Vasasi Egyházközség

ÉLJEN AUGUSZTUS 20. 

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS 

ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE!

Meghívó!
Szeretettel várunk mindenkit 

az augusztus 20án 16 órai kezdettel 
tartandó ÚJ kENYér ÜNNEpI 

műsoros rendezvényünkre, 
mely a kodály Művelődési Ház 

udvarában lesz megtartva.
Programok:

• Közös főzés
• Gyerek-felnőtt vetélkedő

• Csillag Mazsorett Egyesület műsora
• Bányászszív Dalcsapat 5 éves 

jubileumi koncertje
• Az esti bálon Baumann Rudolf zenél

Tegyünk Egymásért Egyesület
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Szent Borbála Park építése
A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2007-ben megter-
veztette a Bányász Emlékparkot. A park ötletgazdája 
Ruzsicsics Ferenc, egyesületünk elnöke, aki ezenkívül 
gondoskodik még a pénzügyi háttér megteremtéséről 
(pályázatok, támogatások stb.). Egyesületünk tagsága 
önkéntes munkával megvalósítja a Szent Borbála Park 
bányászati eszközeinek elhelyezését, beépítését, felújítá-
sát. Egy gyors áttekintés az eddig elvégzett munkákról:

A Bányász Emlékpark járóosztályának kialakítása, bá-
nyaszelvényt bemutató emlékmű, Vasassaurus Carbonis 
emlékmű, Jó szerencsét kapu, aknatoronymakett, Szent 
Borbála Park avató, Bányászhimnusz – Jó szerencsét 
emlékmű, ponvádlik, bányamozdony + népes kocsi, 
szálbon emlékmű, csille körbuktató.

A Márkus-bányáról hozott működőképes, felújított 
mozdonyunkat elcseréltük két dolog miatt. Az egyik, 
hogy újra működhet, mehet, szállíthatja a veresegyházi 
medveparkban a turistákat, másik pedig, hogy cserébe 
kaptunk egy évjárattal öregebb bányamozdonyt + népes 

kocsi + bányamentő készüléket tartozékokkal együtt, és 
egy csille körbuktatót 1 db csillével. A mozdonyhoz és 
a kocsikhoz festéket. Úgy éreztük, jó üzletet kötöttünk, 
mert mozdonyunk tovább roboghat, és a Szent Borbála 
Park több mindennel gazdagodott. Nem kis fába vágtuk 
a fejszénket, mint hogy építünk egy bányavágatot, mely-
nek neve Szent Borbála-táró lesz. A táró Orosz Ferenc 
csapatvezető vájár-bányamentő (ötletgazda) tervei és 
irányításával készül. A táróban egy kisebb kiállításnak 
is helyet adunk.

A Szent Borbála-táró építését végzik: Orosz Ferenc, 
Fejes József, Mag József, Kovács István, Kakas Ferenc, 
Patyi József, Schiffler Károly, Mócz Sándor, Csölley 
Róbert, Tóth József, Patyi Tamás, Jazbinsek László, 
Ruzsicsics Ferenc.

A dolgozók élelmezéséről Ruzsicsics Ferencné Lívia 
gondoskodik.

Támogatók: dr. Hoppál Péter (a park fővédnöke), 
Lukács Kft. (földmunka, bányászati eszköz elhelyezése), 
Mecsekerdő Zrt. (bordafa), Quartz Kft. (homok), vasasi 
óvoda (hely, áram, víz), Véha család (bányavasút), Ken-
gyel Ferenc (bányaidom kő), LD-FF Kft. (teherautó-fu-
var).

A Szent Borbála-táró avatása szeptember 5-én lesz a 
Retro Bányásznapon. Bővebb felvilágosítás a progra-
mokról (meghívó) a szeptemberi SHV-ben lesz.

Mindannyiunké a Szent Borbála Park, na-
gyon vigyázzunk rá, mert a bányászati eszkö-
zök pótolhatatlanok!

Jó szerencsét!

Vasasi Szent Borbála Egyesület vezetősége
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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
Március óta, a COVID-19 járvány miatt a közgyűlési, testületi munka nem a korábbi, megszokott formában zajlott, Péterffy polgár-
mester úr egyszemélyben döntött mindenről. Eddig. A veszélyhelyzet megszüntetését követően sorrendben a második, de a nyári 
szünet miatt az utolsó „rendes” közgyűlésre június 23-án került sor. Szeptember 1-én a Város Napján ünnepi közgyűlés lesz, ahol 
díjak, kitüntetések átadására kerül sor. A munkaterv szerint szeptember 22-én lesz a következő, rendes közgyűlés. A közgyűlési-
képviselői munkámról alább közreadok egy rövid „élmény”-, eseménybeszámolót, további beszámolók, tudósítások, részletesen 
az oldalamon, itt csak néhányat kiemelve a sok anyag közül, aki még nem látta klikk alább, a többi anyag részletesen a képviselői 
Facebook-oldalamon található: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

o Képviselői oldalamon néhány aktuális hír: közgyűlés, tele-
pülésrészi ülés stb.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/posts/3074788769308600 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/videos/557136745174467/
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/281237313149288/

o Sajtótájékoztató közgyűlés előtt:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/videos/2673828952940268/ 

o PécsMA közgyűlési tudósítása:
https://www.pecsma.hu/top/rendkivuli-kozgyules-nagy-vita-
a-tavalyi-zarszamadasrol/

o HírTV tudósítása:
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/fidesz-a-haverok-az-elsok-a-pecsi-
varosvezetesnek-2505378?fbclid=IwAR3Z2weaUx76Gm4O5C
uZ1TA8ez1wR0XlfwkY8M5gxm15xEt8KMl-Zq1W8QM

o Önkormányzat TV élő online közvetítése:
http://onkormanyzati.tv/stream/pecs

o Pécsért újság közgyűlés előtti beszámolója:
http://pecsert.hu/kovari-janos-atlathato-gazdasagfejlesztesi-
es-civil-koncepciora-van-szukseg/

o Pécsért újság beszámolója hirdi orvosi rendelő átadásáról:
http://pecsert.hu/berenyi-zoltan-atadasra-kerult-egy-700-
millio-forintos-rendelointezet-hirden/

o PécsMA városmagazin beszámolója hirdi orvosi rendelő 
átadásáról:
https://www.pecsma.hu/top/hirden-osztol-teljesen-uj-
epuletben-rendelhet-gyermekorvos-es-vedono/

o PécsAKTUÁL közéleti hírmagazin magazin beszámolója 
hirdi orvosi rendelő átadásáról:
https://pecsaktual.hu/gazdasag/modern-akadalymentes-
gyermekorvosi-rendelot-vehetnek-birtokba-a-hirdiek/ 
 Nagyon jó hír, hogy a május 25-én a teljesen felújított-korsze-

rűsített hirdi ovi átadása után két hónappal, azaz július 28-án 
a szomszédban már a gyermekorvosi rendelőt is átadtuk, az 
eseményen Bognár Szilviával, a város ezen területért felelős 
alpolgármesterével közösen vettem részt. A szabadságolások 
és az engedélyezési eljárás miatt várhatóan szeptembertől ve-
hetik birtokba a teljesen új gyermekorvosi rendelő és védőnői 
szolgálat épületét a hirdi lakosok.

 Ehhez kapcsolódó, kedvező fejlemény, hogy a rendelő átadása 
során a Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatott, 
hogy az új hirdi közösségi ház kiviteli tervei elkészültek, hama-
rosan kiírják a közbeszerzési eljárást, a szeptemberi közgyűlé-
sen várhatóan már konkrét döntés is lesz a beruházás megindí-
tásáról, majd ennek konkrét megvalósítási folyamatáról a helyi 
közösség is megfelelő tájékoztatást kap.

 +1 jó hír: ahogy azt megígértem, a közmunkaprogramban is 
kedvező átalakulás lesz: három helyi civil szervezet, a Nap-
üdvözlet, a Tegyünk Egymásért és a Vasasért Egyesület ösz-
szesen 29 fővel „rásegít”, mintegy kiegészítve a BIOKOM 
helyi településfenntartási zöldterületi munkáira, a konkrét 
felmérések, a munkások felvétele folyik, erről megkezdődnek 
az egyeztetések a BIOKOM illetékes vezetőivel, és több he-
lyi civil szervezettel karöltve igyekszünk feladatokat vállalni, 
hogy a jelen áldatlan állapotok mielőbb megszűnjenek mind-
három településrészen.

 A jó híreknek itt sajnos vége is, innentől a 2019. évi költség-
vetés lezárásaképpen – a zárszámadás elfogadása és az idei 
évi költségvetés módosítása történt. Számos javaslatomat, 
ami arra irányult, hogy a civil támogatásokat ne vonják el, 
illetve csökkentsék, illetve a költségvetésünket is „adják” 
vissza, sajnos megint csak leszavazta a várost jelenleg vezető 
testület, azt nem támogatta, holott pl. a meszesi Közbizton-
sági Centrumra mégiscsak sikerült elkülöníteniük közel 51 
millió forintot.

 Rendhagyó módon a koronavírus-járvány miatti intézkedé-
seket betartva március óta csak telefonon, online Messen-
ger- és/vagy Facebook-üzenetben tartottam a kapcsolatot, a 
járvány miatti vészhelyzet megszűnése után júliusban 27–
28–29–30-án négy napon, naponta kettő helyen tartottam 
fogadóórákat: Hősök-terén, Fehérhegyen, Hirden, Somo-
gyon és Vasason 2-2 alkalommal. A tapasztalatok kedvezőek, 
számos kérés, kérdés érkezett, köszönöm mindenkinek, aki 
megkeresett és megtisztelt bizalmával. Az elért „eredmé-
nyekről”, a kapott válaszokról a következő számban adok 
részletes tájékoztatást, de a FB-oldalamra addig is kikerül egy 
anyag erről, illetve minden érintettet a megadott elérhetősé-
gén tájékoztatok a kapott válaszokról, a következő lépésről, 
lehetőségekről.

 Addig is természetesen továbbra is folyamatosan az alábbi 
elérhetőségen állok rendelkezésre:

 interneten: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
 e-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
 telefonon: 📞0630/210-8120

Zárásképpen pedig kérem, figyeljék képviselői oldalamat, 
keressenek, legközelebb a szeptember 22-i városi közgyűlés 
után október 1-én 17 órai kezdettel. – A Berze N. J. Művelődé-
si Házban – tartunk „részönkormányzati” ülést, ahol többek 
közt a településeinket érintő közbiztonsági kérdések kerülnek 
terítékre.
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Somogy 1406-tól a török időkig
A Somogy név eredete és első temploma Somogy községet ezen a néven először 1406-ban említik az ok-

levelek (Somogh).

Programfelhívás
Minden héten szerdán 10–12 óráig a hirdi faluházban, csütörtö-
kön 9–12 óráig Vasason, a Berze Művelődési Házban várjuk a kis-
gyermekes anyukákat, kismamákat egy kötetlen beszélgetésre, a 
gyermekeket pedig egy délelőtti közös mókára. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Klubvezető: Gattyán Tímea

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

Vidéki hangulat tábor beszámoló
Mint a korábbi években, most is megszerveztük a Vidéki 
hangulat tábort, melynek fő bázisa a KoBeKo volt. A csapat 
tagjaival tematikusan építettük fel a hetek eseményeit, hogy 
hasznos, élményekkel teli nyári szünetet biztosítsunk a részt-
vevőknek. Elsősorban a helyi gyerekeknek szerettünk volna 
kedveskedni a programokkal, örömünkre idén – az előző 
évekkel ellentétben – nagy számban választották a mi tábo-
runkat a somogyi, vasasi és hirdi gyerekek.

Ebben az évben 4 x 1 hetes turnusukat szerveztünk, különbö-
ző korosztályokkal, lányokkal, fiúkkal vegyesen. Voltak visszaté-
rő gyerekek, akik jó hírünket vitték ismerőseiknek, barátaiknak, 
így a helyi gyermekek mellett jöttek hozzánk Pécs mindegyik 
városrészéből, Nagykozárból, Bogádról és Szemelyből is.

Az első hetünk kezdeti borongós időjárásának ellenére 
is élménydús napokat töltöttünk együtt, amit az azt követő 
hetekben már csak a kánikula tett még vidámabbá. A tábort 
ismerkedéssel kezdtük, számos játékos feladattal egybeköt-
ve, sorversenyekkel és kidobósokkal. Rendeztünk sátorállító 
versenyt, ahol a fiúk és a lányok csapata küzdött meg egymás-
sal. Minden héten ellátogattunk a Lukács-tóhoz, ahol fagyizás 
mellett volt, aki körbesétálta a tavat, és volt, aki a körhintá-
zást választotta. Voltunk a Dombay-tónál, ahol fürdőzéssel, 
homokvárépítéssel és szabadtéri játékokkal, illetve egy kis 
hűsítő fagylaltozással töltöttük az időt. A délutánokat társas-
játékozással, kidobózással és mesefilmnézéssel töltöttük. Kre-
atív foglalkozások keretein belül készítettünk kókuszgolyót, 
illetve festettünk tésztákat, amit csillámporral szórtunk meg, 
amiből a végén szebbnél szebb nyakláncok készültek. Elláto-

gattunk még Hirdre, Szamosközi Imre farmjára, ahol minden 
volt az állatsimogatástól a kötélhúzáson át, a talicskatoló, 
rönkhajító, futó- és patkóhajító versenyig. Csütörtökönként 
a Mecsextrém park volt a táborozásunk helyszíne, ahol több 
csapatra osztódva próbáltuk ki a játékokat. Mindenki kipró-
bálta a bobot, de a legnagyobb sikert idén is a kötélpálya arat-
ta. A nap végén birtokba vettük a hatalmas játszóteret, ahol 
lehetett rodeóbikázni, trambulinozni, hófánkozni, és élvezni 

a hatalmas csúszdás mászókát. Voltunk a somogyi focipályán, 
ahol szintén a sportoké volt a főszerep. Minden héten a zá-
rónapon a gyerekek személyre szóló emléklapot kaptak aján-
dékba, illetve a negyedik turnusunk utolsó napján reneszánsz 
bál keretén belül megválasztottuk a tábor királyát. 

A gyerekek hangulata, a szülők mosolya, hálája – egy szó-
val a visszajelzések azt mutatják, hogy érdemes ezt csinálni! 
Reméljük, úgy érezzük, sikerült ezeket a napokat tartalom-
mal megtölteni. 

Köszönjük mindazoknak, akik a sikerhez hozzájárultak: a 
gyerekeknek és szüleiknek, a KoBeKo Retro Konyhának, hogy 
friss, ízletes étkekkel láttak el bennünket. Köszönjük Szamosközi 
Imrének és Takács Lászlónak, hogy programjaink megvalósítá-
sához segítséget és helyszínt biztosítottak. Nem utolsósorban 
Tarnóczi Tamásnak a foglalkozáso-
kért, és munkatársainknak, 
akik ebben az olykor 
nehéz, de mégis szép 
és hálás feladatban 
helytálltak. 

sához segítséget és helyszínt biztosítottak. Nem utolsósorban 
Tarnóczi Tamásnak a foglalkozáso-
kért, és munkatársainknak, 
akik ebben az olykor 
nehéz, de mégis szép 
és hálás feladatban 
helytálltak. 
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A SÁRKÁNYHARCOS

Meghalt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Olvasom a vi-
lághálón az ezzel kapcsolatos cikkeket, ki milyen barátja volt, 
ki hányszor járt Cserdiben, Gyurcsánytól Karácsonyon át Ha-
vasig…, a teljesség igénye nélkül, hogy csak néhányat említsek. 

Laciról sok mindent el lehet mondani, de azt senki sem 
tagadhatja, hogy aki találkozott vele személyesen, önkéntele-
nül a hatása alá került. Néztem egy tucat indiános dokumen-
tumfilmet, talán valamelyik nagynevű, bölcs törzsfőnökhöz 
tudnám a leginkább hasonlítani.

Jó néhány éve megírtam A sárkány hét foga címen az ormán-
sági cigány mesémet, melynek lényege, hogy hét testvérnek le 
kell győznie a hétfejű sárkányt, de ezt az embert próbáló csele-
kedetet csak úgy tudják véghezvinni, ha az adott szituációban 
túltesznek egy-egy emberi gyarlóságukon. A mesével szeretnék 
rávilágítani: ha a cigány fiatalok nem hajlandóak a változásra, a 
SÁRKÁNY óhatatlanul „felfalja” őket. S ebben a harcban csak 
magukra számíthatnak, ezt nem teszi meg helyettük senki más.

Sokat kilincseltem az Ormánságban a könyv megjelen-
tetéséért. Ott azt mondták, elég bajuk van a cigányokkal a 
könyv nélkül is, hagyjam őket békén! De volt olyan felvetés 
is, amelyben azt tanácsolták, ha a cigány szereplőket átírom 
magyarra, akkor talán lesz valami esélyem. No komment…

A sok kacskaringó után így jutottam el Cserdibe, ahol Laci 
rögtön vevő volt a mesére, hisz pont az volt a hitvallása, mint 
amit én a mese mondanivalójának szántam. Legnagyobb 
visszhangot keltő megmozdulása az ún. „köcsögmentesítő” 

program volt, amelyben elrettentő példaként fiatalokat vitt el 
börtönlátogatásra.

A könyv megjelentetésére több pályázatot elvesztettünk, de 
aztán a Kétfarkú Kutya Párttól kaptunk némi támogatást. Far-
kas Noémi – szintén cigány származású, Torontóban élő grafi-
kus – nekiállt az illusztrációknak, de nem jutott a munka végé-
re; Laci felült az egyik mesebeli holló hátára, s örökre elrepült. 
(A néphagyomány szerint a cigányok madarakból lettek…) 

A könyv majd valamikor napvilágot lát, s nagy valószínű-
séggel meglesz az új „gazdája”. Most hogy Laci meghalt, egy 
ideig biztos, hogy népszerű téma lesz a cigányság kérdése.

Számomra inkább az a kérdés, Laci örökségével mit tudnak 
majd kezdeni? Mit tud majd kezdeni a cigányság, a „barátai”, a 
magyar társadalom? Vagy az ő emlékét is elfújja az idő szele, mint 
Vörös Felhőt, Sánta Őzet, Ülő Bikát…?      Császár Levente

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 12es betűméretben: 400 Ft/oldal. CDírás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. karrIEr: képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés.
Motivációslevélírás és tanácsadás: 1000 Ft

kossuth Művelődési Ház: pécsSomogy, Búzakalász u. 47.
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337838

Az irodai szolgáltatások igénybe ve-
hetők 13:00–17:00 óra között

                                                                                                                                                                                                           

 

A  V A S A S - S O M O G Y - H I R D  T E L E P Ü L É S R É S Z I  
T E S T Ü L E T  I N F O R M Á C I Ó I :  

 

Tisztelt vasasiak, somogyiak, hirdiek! 
2020. július 1-től új közterületi munkaprogramot 
vezetünk be. 
Amennyiben a területen lévő olyan problémát észlel, 
amely ön szerint megoldásra vár (pl.: fűkaszálás, 
árkok, patakmedrek, hulladékprobléma, parkgondo-
zás stb.) Kérjük, jelezzék felénk: 

+36-30/183-5730 
+36-72/337-838 
+30/210-8120 

+36-80/200-590 
telefonszámok egyikén, 
illetve a kor@kobeko.hu e-mail-címen, vagy 
Facebookon: 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/ 
https://www.facebook.com/kobekomuvkozpont/ 
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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
– Augusztus 9. Vasárnap 11.00
– Augusztus 23. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (08. 01.)

Vasárnap (08. 02.)
–
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (08. 08.)

Vasárnap (08. 09.)
–
–

17.00 Mise

–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 15.)

Vasárnap (08. 16.)
–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 22.)
Vasárnap (08. 23.)

17:00 Igeliturgia
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (08. 29.)
Vasárnap (08. 30.)

–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

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

református imaházban kerülnek megtartásra!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Hirdi templom 
felújítására elkülönített számlára: 10701214-68802589-
51500003 lehet átutalni, vagy sárga csekken postán befizetni. 

Köszönettel:  
Nagy Norbert plébános

tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) 
felújítása céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Somogyi templom 
felújítására elkülönített számlára: 10701214-68802589-
51400006 lehet átutalni, vagy sárga csekken postán befizetni. 

Köszönettel: 
Nagy Norbert plébános

Felhívás idősebb lakótársainknak!
Sajnos a mi környékünkön is megjelentek az „unokázós 
csalók”, akik telefonon zaklatják az idős embereket. Isme-
rősnek, néha rendőrnek bemutatkozva pénzt akarnak ki-
csalni arra hivatkozva, hogy az illető unokája bajba került, 

balesetet szenvedett – vagy okozott –, vagy valami hasonló 
mesét adnak elő. Legyen mindenki óvatos, semmilyen in-
formációt, és főleg pénzt ne adjanak, küldjenek senkinek!

Szerkesztőség

Házi kenyér recept
Hozzávalók 16 szelethez:

50 dkg liszt, 2,5 dl víz, 2,5 dkg élesztő, 2 dkg vaj,  
1 evőkanál só, 1 teáskanál cukor

Elkészítés:
A lisztet szitáld át. Rakd az élesztőt másfél deci langyos 
vízbe, add hozzá a cukrot és nagyon kevés lisztet, majd 
keverd krémesre. Takard le, és várj körülbelül 10-15 per-
cig, amíg felfut. Ha megnő a térfogata, és jó habos lesz, 
olvaszd meg a vajat, majd keverd össze az élesztővel, a 
liszttel, a sóval és a maradék langyos vízzel. Alaposan 

gyúrd össze. Akkor jó, ha a tészta már nem ragad a ke-
zedhez, és szép sima.

A tetejét lisztezd meg, takard le konyharuhával, és 
hagyd a duplájára nőni. Ezután gyúrd át, a tésztából for-
mázz kenyeret, és tedd olajozott tepsire, majd keleszd 
még 40 percig. Ezt követően szurkáld meg villával több 
helyen, a tetejét vágd be, szórj rá kevés lisztet. Melegítsd 
elő a sütőt, alulra pedig tégy egy lábosba vizet. Süsd a 
kenyeret 200 fokon negyedórán át, majd 170 fokon fél 
óráig, hogy jól átsüljön a belseje. Zárd le a sütőt, és hagyd 
még benne egy kicsit a kenyeret.

Forrás: https://femina.hu/recept/hazi-kenyer-recept/

h i t é l e t



2020. augusztus További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 7

Sporthír

Fradi öregfiúk – Vasasi bányász focimeccs
2020. augusztus 30-án fogadjuk a Ferencváros öregfiúk 
csapatát. Az 1921-ben megalakult vasasi bányásznak 
még nem volt ilyen rangú ellenfele. Szeretnénk méltó 
módon és színvonalon fogadni őket, minél színesebb 
programmal várjuk szurkolóinkat. 9-től 11-es rugó 
bajnokság. 11 órakor Vasas–Somogy gyerekmérkőzés. 

12 órakor női foci, 13 órától Fiatal bányász – Komlói 
bányász 15.20-kor, ovifoci, 15.45-kor Bányászinduló a 
Bányászszív Dalcsapat előadásában, 16 órakor Fradi–
Vasas öregfiúk. A szünetben díjkiosztó. 18 órától beszél-
getés a Fradi öregcsapat tagjaival. 19 órakor vacsora a 
Fradival. Utána utcabál.

Kültéri sporteszközökkel gazdagodunk 
hamarosan Vasason!

A felállításhoz jól jön a környékbeliek segítsége! 
Tavaly év végén egyesületünk félmillió forintot nyert 

kültéri fitneszeszközök telepítésére. A saját súlyos nyújtó, 
erősítő eszközök a Bethlen G. utcai székházunk előtt ke-
rülnek hamarosan felállításra. A létesítmény kiválóan il-
leszkedik majd egyesületünk tevékenységéhez, az egész-
ségmegőrző mozgásformák gyakorlásához, oktatásához. 
Mint az már többek által köztudott, székházunkban heti 
négy alkalommal (hétfőn, kedden, csütörtökön és pén-
teken 17.30-kor) rendszeresen vannak jóga, DO-IN (ke-
ringésjavító) foglalkozások, mozgásszervi terápiás órák, 
melyeket jól felszerelt termünkben számtalan beltéri se-
gédeszközök (padok, hevederek, hengerpárnák, labdák, 
speciális székek, denevérpad) támogatnak. A kültéri esz-
közök felállítása lehetővé teszi, hogy a gyakorlóinkkal a 
szabadban is foglalkozhassunk, speciális mozgásszervi 
és egyéb problémák megelőzésére, enyhítésére szolgáló 
gyakorlatokat mutassunk és végeztessünk. Ugyanakkor 
igyekszünk olyan univerzális – egyelőre még a források 
adta lehetőségek miatt kevés számú – eszközt felállíta-

ni, melyek bárki számára lehetőséget adnak az izomfej-
lesztésre, erősítésre, nyújtásokra. A területet, ahova az 
eszközök kerülnek, eddig is az egyesületünk gondozta, 
virágosította. Most szükség lesz a telepítés előtt némi te-
repegyengetésre, a virágok áthelyezésére, újrafüvesítésre, 
kavicsozásra, betonozásra. Mindezekben egyrészről a 
Biokom szakemberének tapasztalatára (aki az eszköz-
kiválasztásban tud segíteni), és a helyi lakosság kétkezi 
segítő támogatására számítunk. Azt reméljük, hogy ezzel 
a fejlesztéssel még több emberhez el tudjuk juttatni azt 
az üzenetet, hogy az egészségünk megőrzéséért tennünk 
kell, mozognunk, gyakorolnunk, és ez akár kellemes 
és szórakoztató elfoglaltság is lehet. Várjuk a támogató 
javaslatokat, ötleteket az eszközök kiválasztására és a 
telepítésben nyújtott kétkezi segítség felajánlására vo-
natkozóan. Legegyszerűbb elérhetőségünk a Facebook-
oldalunk Napüdvözlet Egyesület rákereséssel, de bár-
mikor felkeresheted a házunkat a Bethlen G. u. 8. szám 
alatt, vagy hívhatsz a 30/6036507-es telefonon. 

Napüdvözlet Egyesület

Kertészeti tanácsok augusztusra
Augusztus elején telepíthetjük az epret. Gondosan ké-
szítsük elő az ágyást, hiszen három évig szedhetjük róla a 
termést! Vethetünk spenótot, zöldborsót őszi fogyasztás-
ra, fekete retket már jövőre. Aszalt gyümölcsöket is ké-
szíthetünk. A szőlőt kötözzük, kacsoljuk, a sűrű részeket 
ritkítsuk, hogy minél több napfény érje a fürtöket. Előké-
szíthetjük már a szüreti eszközöket.

A hónap közepén elvégezhetjük a cseresznye- és 
meggyfákon a korona ritkítását. Folyamatosan szedhet-
jük a paprikát, paradicsomot, káposztaféléket, babot, 
dinnyét, csemegekukoricát. Folyamatosan gyomláljunk!

Augusztus végén a letermett málnavesszőket haladék-
talanul vágjuk ki! A tervezett gyümölcs- és szőlőtelepí-
tések helyén végezzük el a talajművelést, ha kell, irtsuk 
ki a talajlakó kártevőket. Folyamatosan szedhetjük a ba-
rackot, ringlót, egyes almafajtákat, és a virágok közül is 
ilyenkor pompázik a legtöbb. Ha kell, öntözzük őket, és 
gyönyörködhetünk a nyár végi változatosságban.

Mindenkinek jó munkát, kellemes kerti időtöltést kí-
vánunk!

Taar Ilona
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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: 1300 Ft/kg
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

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

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

gesztenyeméz: 2500 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

Drahovszky 
Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény

vágást, díszkertek, telep
helyek rendben tartását, 

zöldhulladék elszállítását 
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306

Takács Sándor E. V.
FuVarozáS

+36/305993087

Kozmetika nyílik!
Sok szeretettel várok 

szeptembertől minden szépülni, 
relaxálni vágyó vendéget a volt 

cipészműhely helyén nyíló 
kozmetikámba!

Vasas, Szövetkezet u. 15.
Horváth Emese kozmetikus

Gallyas Nóra
kézápoló éS 

MűköröMépíTő
Forrás Üzletház, Pécs

időpont-egyeztetéssel telefonon.
30-568-7677

Várom kedves vendégeimet!

Árnyékolástechnika
Műanyag és 

alumíniumredőnyök, 
szúnyoghálók készítése – 

javítása – felújítása. 
Műanyag nyílászárók beállítása 

azonnal, kiszállási díj nélkül.

20/410-5322,  20/944-3463, 
72/321-956

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

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

eriKA FoDrÁSZAt
MANIKŰR, pEdIKŰR, MŰKöRöM építéS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663
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gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

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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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  
    info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

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

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

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

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

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

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


