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Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Angyalok lepték el a vasasi iskola portáját

Tavasszal sajnálatos módon kis hazánkba is begyűrű-
zött a koronavírus, amely kivétel nélkül megnehezítette 
mindannyiunk életét. A nehézségek egyesek életében be-
tegség formájában, mások esetében viszont a kapcsolódó 
gazdasági válság miatt anyagi szűkösségben nyilvánult 
meg. Vasas lakossága, és így az iskola tanulói egyébként 
sem az anyagi jóllétről híresek, a járvány ezt a relatív sze-
génységet még tovább fokozta.

A Vasasi Általános Iskola tantestülete, kiemelve Lé-
vainé Nagy Nelli pedagógiai asszisztenst és Fischerné 
Várbiró Eszter tagintézményvezetőt, november végén 
a tanulók helyzetét látván elkötelezték magukat iskolai 
szintű adománygyűjtő akció mellett. Hetekig tartó hosz-
szú napok és nagyszámú telefonos megkeresések árán, 
nagylelkű vállalkozók és egyéb angyalkák segítségének 
köszönhetően az iskola történetében hosszú idők óta 
először vált lehetővé a tanulók karácsonyi ajándékozása.

Az ,,angyalkák” segítségével az iskola mind a 117 ta-
nulója részesülhetett kisebb-nagyobb ajándékban. Az 
alsó tagozatosok egyenként cipősdobozok formájában 
több ajándékot kaptak, míg a felsősök szerényebb, nekik 
való ajándékcsomagokhoz jutottak. Előfordultak olyan 
ajándékok is, melyek értéke bőven 10 ezer forint feletti 
volt.

Az ajándékokat a gyerekek december 18-án kapták 
meg az iskolában. Az ajándékozást a védekezés jegyében 
osztályonként külön idősávokban, maszkviselése mellett 
a portán felállított karácsonyfa előtt énekléssel egybekö-
tött program keretében tartották meg. 

Tartja a közmondás, hogy ,,jobb adni, mint kapni”. 
Az iskola esetében ez hatványozottan igaz volt. A gyere-
kek olyannyira örültek a meglepetésnek, hogy sokaknak 
könnybe lábadt a szemük. A tapasztalatok megerősítették 
a tantestület motivációját abban, hogy az iskola a helyi 
közösség kulcsfontosságú építőköve legyen. Cél, hogy az 
iskolai nevelés kiegészüljön olyan jellegű támogatással is, 
amely segíti a fiatalok mindennapjait. A karácsonyi ün-
nepség óta Lévainé Nagy Nellin keresztül így jutott hozzá 
egy vasasi család ágyakon túl egy korszerűbb kazánhoz is.

A tantestület ezúton is szeretné megköszönni a segí-
tők önzetlen közreműködését, továbbá kellemes ünne-
peket szeretne kívánni valamennyi diáknak, hozzátarto-
zónak, lakosnak. 
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Képviselői hírek
Nem volt könnyű a 2020-as esztendő! Sőt, kifejezetten nehéz képviselői évem volt, és bár megtörve, de nem feladva, 
megerősödve, sok értékes tapasztalattal adom át a múltnak a tavalyi esztendőt! A viszontagságaink ellenére sikerült 
számos eredményt elérnünk az új városvezetés ámokfutása ellenére is, így bár – megint – ellenzékben, a kevés lehető-
ségeink ellenére a korábban volt és „megszokott” közmunkaprogramot újra gondoltuk: a Napüdvözlet, a Tegyünk 
Egymásért és a Vasasért Egyesületekkel nagyobb sebességbe kapcsolva, kifejezetten jó BIOKOM-os együttműködés-
sel megőriztük és továbbfejlesztettük, a 3 egyesület alkalmazásában közel 30 fő helyi munkavállalóval. Ennyien korábban 
sosem dolgoztak falvaink szebbé tételéért! Köszönet és hála nekik áldozatos munkájukért!

Bizakodva tekinthetünk az idei esztendő elé, hiszen pl. a közmunkaprogram is folytatódik, új pályázatok és lehetőségek 
nyílnak nemcsak a helyi egyesületeknek, de pl. az együttműködések fejlesztése, szorosabbá tétele érdekében is, még akkor 
is, ha a 2020-as évünket jelentősen átszabta a COVID-19 járvány. Mindenkinek kívánok az idei esztendőre jó egészség-
ben megélt, boldog és megértéssel teli szeretetteljes új évet! 

Közgyűlés a járvány miatt novemberben már nem lett megtartva, helyette ONLINE KONZULTÁCIÓ volt december 
8-án, előtte szintén online bizottsági „beszélgetés” volt. Beszélgetés mind, mert az elrendelt különleges jogrendben 
Péterff y Attila polgármester egy személyben dönt mindenről. A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID 
miatt a közgyűlés helyett) január 26-án, kedden lesz. A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két 
lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

 KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 
közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. A 
BIOKOM illetékes vezetőivel folyamatos a kapcsolat, cé-
lunk a közös, egymást kölcsönösen segítő, a rászoruló 
lakossági igények minél szélesebb körű kiszolgálása, ahol 
ez indokolt, és a rászorultság megállapítható. Együttesen 
igyekszünk feladatokat vállalni, a terület új munkavezető-
jével kiváló a kapcsolatunk, igazán segítőkész, de őt, őket 
is (BIOKOM) sújtja, mint ahogy minket is, a városi költ-
ségvetési megszorítások és az elvonások.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
o Önkormányzat TV élő online közvetítése a közgyűlés 

helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/pecs/2020_december_09

o Novemberben tartottuk Hirden a vöröshegyi bejá-
rást, ahol a területen élők aláírásgyűjtést szerveztek, 
hogy Hirdnek ez a része is kapcsolódjon be a kom-
munális hulladékszállításba.

A bejáráson részt vettek a BIOKOM és a Dél-Kom 
szakemberei is, akikkel együtt végigjártuk az érintett 
területeket, utcákat. 
szakemberei is, akikkel együtt végigjártuk az érintett 

Köszönjük a BIOKOM és a Dél-
Kom segítőkész hozzáállását.
A szerződéskötések már folyamatban, ott is, és a 
korábbi alkalommal a Kerékhegyen élők esetében 
is zajlanak a szerződéskötések, kérem, keressék az 
érintettek a hirdi képviselőt, Takács Lászlót, vagy ter-
mészetesen engem, és segítek.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3419080504879423

o A hirdi leendő közösségi ház „előtt” (volt gázcsere-
telep a Zengő utcában) felállítottuk a BIOKOM és 
a Főkertészet segítségével a „mindenki karácsony-
fáját”. Vasason is egy helyi adományozó családnak 
köszönhetően, Lukács Jancsi és Kóta Laci barátaink 
segítségével a Szövetkezet utca 13. előtti Berze N. J. 

Művelődési Ház előtti téren felállítottuk a vasasi min-
denki karácsonyfáját. Köszönjük a felajánlásokat, meg-
lesz a jövő évi is már, és a segítségeket a munkákban:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3440317816089025

o Köszönjük, a Mi Hazánk Baranya megyei szerve-
zetének, hogy településünket (is) választották eme 
nemes cselekedettel: Segítsünk együtt! – Minden 
magyar felelős minden magyarért! Számos magyar 
család számára nehézségekkel teli időszak köszöntött 
be, és komoly problémát és fejtörést jelent, hogy hogyan 
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vészeljék át a téli fagyokat, és hogy a szeretet ünnepén a 
karácsonyfa alá is kerüljön valami a család legifjabb tag-
jai számára. A Mi Hazánk mozgalom baranyai és pécsi 
tagsága adománygyűjtést végzett egy nehéz körülmé-
nyek közt élő édesanyának, aki 5 gyermekét egyedül 
neveli. Az átadásnál Mészáros Sándor, Varga Tamás 
és Horváth Sándor volt jelen. Az édesanya könnyeivel 
küszködve vette át, gyermekei jelenlétében, az aján-
dékokat. Tartós élelmiszer, és a gyermekek örömére játé-
kok voltak a csomagban. Már ezért a pillanatért megérte.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3508654572588682

o A Kormány segíti Pécset! 👆A december 14-ei Magyar 
Közlönyben megjelent: 👉Pécs-Keletre, Hirdre is 
megérkezik a karácsonyi kormányzati ajándék. 👉A 
projekt keretében a Keleti Városrészi Óvoda Hirdi 
Tagóvodája felújítására az eddigi 98 millióhoz további 
64 milliós támogatást ad a Pécsi Önkormányzatnak a 
kormány: 📌 nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, 
tetőszigetelés; 📌 a két csoportszobához tartozó öltöző- 
és mosdóhelyiség szabványban előírt méretre történő 
bővítése és a burkolatcseréje; 📌 tornaszoba, fejlesztő-
szoba kialakítása; 📌 akadálymentesítés.
Köszönjük  képviselőnknek, hogy ő legalább segített, 
ezáltal a hirdi óvoda elkészülhetett, nem úgy, mint a 
hirdi kultúrház, ahol a hasonló plusz ráemelést a pécsi pol-
gármester nem adja meg, így majd lesz faluház nagyterem 
nélkül, olyan, mintha aquapark épülne medence nélkül!

o Végezetül a múlt hónapban már megírt örömteli fej-
lesztés, megújulnak Vasas-Somogy-Hird játszóterei a 

Miénk itt a tér! c. városi pályázat keretében. Ezt (is) még 
az előző ciklusban indítottuk el, sikerrel pályázott több 
szervezet is, a projekt keretében Vasason a Fenyő utcai és 
a Szövetkezet utcai (Vashídnál), Somogyban a Mázsaház 
utcai, és Hirden a Hadik A. utcai játszóterek újulnak meg 
számos új, korszerű játékelemmel. Ezt a pályázatot a Va-
sasért Egyesület adta be, és vitte sikerre, hamarosan 
megérkeznek a játékok is, számítunk a „segítő kezekre”, 
kérem, keressék Hollósiné Riszt Líviát, és jelentkezze-
nek: (06-72/337-838; 06-30/183-5730; info@kobeko.hu)
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3440548716065935 

o Látkép a végekről, évértékelő „podcast”:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3524513791002760

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁCIÓ 
január 26-án, kedden lesz, addig is figyeljék képviselői 
oldalamat, kövessék az oldalt, ahol további videós-képes 
tartalmakat találnak! Ehhez mindössze csak egy lájkot 
kell nyomni, és természetesen továbbra is az alábbi elér-
hetőségen állok rendelkezésre:
Facebookon: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 06-30/210-8120

Köszönöm mindenkinek, aki követi oldalamat, hogy az idei 
évben megtiszteltek figyelmükkel! Jövő évben kísérjék fi-
gyelemmel munkámat, tartsanak velem 
évben megtiszteltek figyelmükkel! Jövő évben kísérjék fi-évben megtiszteltek figyelmükkel! Jövő évben kísérjék fi-

-ben is!
Egészségben megélt, sikerekben gazdag boldog új eszten-
dőt kívánok nagy szeretettel mindenkinek!

Füstölő hírek
A karanténhelyzetben is van esemény a füstölő körül. 

Sokan olvasták adománygyűjtő felhívásunkat. 
Nagy örömmel fogadtuk, hogy ilyen szép számmal moz-

dultak az emberek a hívó szóra. Boldogság tölt el minket, 
hogy látjuk, van még szeretet és együttérzés az emberek szí-
vében. Érkezett ruha, tartós élelmiszer és pénzfelajánlás is. 

Az adománygyűjtés nagy sikert aratott, és az adományok 
kiosztása is zökkenőmentesen zajlott.

Örülünk, hogy a szürke hétköznapokba tudtunk csempész-
ni egy kis boldogságot a nehéz helyzetben élő embereknek. 

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített, hogy 
boldogabbá tegyük az emberek ünnepét, és valamilyen for-
mában hozzájárult a kis megmozdulásunkhoz!

Másik örömteli hírünk, hogy az Erzsébet No vum Díjra be-
adott pályázatunk bejutott a legjobb öt közé.  Innen már közön-
ségszavazás dönti el, kié lesz az 1 000 000 Ft. A támogatásból 
vizesblokkot szeretnénk kialakítani, és több hagyományőrző 
programot tervezünk megvalósítani. Erről készült kisfilmünk 
a YouTube-on a Vasasi Füstölő csatornáján látható, melyet 
Bánki Beniék készítettek. Nagyon lelkesítő, érdemes megnéz-
ni.  A füstölőt támogatók már bizonyították, hogy számítha-
tunk rájuk. Most sem kérünk többet, csak hogy szavazzatok 
ránk! A szavazólap az unp.hu oldalon a „Szavazz, ki nyerje a 
2020-as Erzsébet Novum Díjat” cikkben található.  Válasszatok 
minket, és 2021-ben is lesz munka és programok a füstölőben!

Berta Bogi – Dobos Éva 
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Afrika okozta a horvátországi földrengést
Az afrikai kőzetlemez évente néhány milliméteres sebességgel préselődik az eurázsiai kőzetlemezhez, ez okozta a 
környéken hatalmasnak számító december 29-i földrengést. Ekkora elmozdulás nem maradhat folytatás nélkül, a 
következő napokban, hetekben érdemi utórengésekre számíthatunk, hazánk közelében pedig még a Kárpát-kanyar 
okozhat hasonló meglepetéseket.

Zágráb közelében márciusban pattant ki egy 5,3-as 
magnitudójú földrengés, azóta is folyamatosak az utó-
mozgások. Hétfőn aztán újabb, 5,4-es rengés rázta meg 
déli szomszédunkat, amit kedden a környéken óriásinak 
számító, 6,4-es követett – ez utóbbi Magyarország nagy 
részén is jól érzékelhető volt, sokakban riadalmat okozott.

Mi váltja ki ezt a „földrengéssorozatot”? Miért tapaszta-
lunk a laikus logikával szemben álló módon erősebb utó-
rengéseket, mint amilyen a „főrengés” volt? Erről kérdeztük 
Dr. Timár Gábor geofizikust, az ELTE Geofizikai és Űrtu-
dományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát.

Horvát katonák egy összeomlott épület roncsain, miután 6,4-es 
erősségű földrengés volt Petrinjában 2020. december 29-én.

Afrika ránk préselődik
A földrengésekről tudjuk, hogy kőzetlemezek határainak 
közelében pattannak ki, amikor az egymásnak préselődő 
roppant tömeg keltette energia felszabadul, a kőzetlemezek 
pedig törnek, gyűrődnek, elmozdulnak egymáshoz képest. 
Ilyen határterület húzódik az Adriai-tenger horvát partjai 
közelében, ahol az afrikai kőzetlemez északi pereme éven-
te néhány milliméteres sebességgel préselődik az eurázsiai 
kőzetlemezhez – magyarázza a professzor a 24.hu-nak.

Úgy képzeljük el, mint amikor a gyorsabban haladó autó 
nekiütközik az előtte lassabban haladónak: a lökhárítók fel-
gyűrődnek, és ha elég nagy az energia, a két jármű oldal-
irányban is kitér. Ugyanígy a kőzetlemezek összenyomódá-
sa keltette energia okozta a hétfői és a keddi földrengéseket.

Ez gyűrte fel a múltban a Dinári-hegységet, és okozza 
folyamatosan a kisebb kőzetlemezek elmozdulásait. Most 
kisebb részben préselésről, nagyrészt oldalirányú elmoz-
dulásról volt szó, ezt érzékelhettük kedd kora délután Ma-
gyarországon is. A kontinentális lemezperem Horvátor-
szágon kívül érinti Szlovéniát és Olaszország északi részét 

is, Afrika nyomásának köszönhetően ez a régió földtani 
szempontból meglehetősen aktív, itt keletkeznek a legna-
gyobb földrengések hazánk közelében.

Melyik a főrengés?
A hétfői után senkit nem értek váratlanul az utórengések, 
de mi magyarázza, hogy ezek jóval erősebbek voltak? Való-
jában csak utólag, a felszín lenyugvása után tudjuk definiál-
ni a történteket: a legerősebb rengést tekintjük főrengésnek, 
a korábbiakat elő-, a későbbieket pedig utórengéseknek.
A kedd délutáni állapot szerint tehát egyelőre ez a 6,4-
es volt a „fő attrakció”, minden más az előzmény.

Nagy általánosságban igaz, hogy az első rengés a legerő-
sebb, majd lassan elhal az egész, de nem mindig. Ebből 
a szempontból tehát nem mindennapi jelenséget tapasz-
taltunk meg, amikor már önmagában is jelentős erejű, 
5-ösnél komolyabb rengések vezették be a még nagyob-
bat. És lehet, hogy nincs is vége, bár a 6,4-esnél lényegesen 
erősebb ebben a térségben nem igazán alakulhat ki.

A földrengések erejét ugyanis több ismert tényező befo-
lyásolja. Egyrészt a kőzetlemezek mozgásának sebessége, 
ami itt a Japán vagy Dél-Amerika térségében jellemző 6 
centiméter/évnek csupán töredéke. Másrészt az egymás-
nak nyomódó kőzetek összetétele, hőmérséklete, földtani 
környezete, de ne vesszünk el a részletekben, a lényeg: ek-
kora elmozdulás nem maradhat önmagában, a következő 
napokban, hetekben érdemi utórengésekre számíthatunk 
– emeli ki Timár Gábor.

A Kárpát-kanyar és Magyarország
Bár Horvátországban – kisebb-nagyobb intenzitással – im-
már 10 hónapja mozog a föld, ez semmiképpen nem jelenti 
azt, hogy bármilyen, földtanilag aktívabb periódusról lenne 
szó: teljesen természetes, szokványos jelenség. A feszültség 
mérséklődik, és egy időre ismét beáll a látszólagos nyugalom.

A földrengéseket nem tudjuk előre jelezni, de azt igen, 
hogy mely területeken, milyen maximálisan várható mag-
nitúdóval és átlagosan milyen gyakorisággal következnek 
be. A már említett Horvátország–Szlovénia–Észak-Olasz-
ország vonalon nagyjából 30 évente valószínű a Richter-
skála 6-os fokozatát meghaladó földmozgás.

A másik, e szempontból veszélyes hely a közelünkben 
az úgynevezett Kárpát-kanyar, vagyis a Bukaresttől Há-
romszékig terjedő terület.

Ami a mai Magyarországot illeti, az elmúlt több mint 
ezer évben nincs tudomásunk komolyabb mozgásokról. 
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A legerősebb hazai földrengés Komáromot sújtotta 1763-
ban: komoly pusztítást okozott, de valószínűleg nem érte 
el a 6-os magnitúdót.

A pusztítás mértéke
Végezetül érdemes kitérni arra is, amit már számos, hason-
ló témájú cikkünkben leírtunk, hogy a földrengéseket két 
módon skálázzák. Az egyik az úgynevezett magnitúdó-, 
vagy közismert nevén a Richter-skála, ami a geofi zika esz-
közeivel a kőzetlemezek törése során lezajlott folyamatok 
energiáját adja meg. Értelemszerűen nincs felső határa, de 
a 9-es fokozatnál lényegesen erősebbet eddig nem mértek.

A másik a rengések hatását szemlélteti egy 12 fokú inten-
zitás-skálán. Az 1-es erősség még az emberek számára nem 
is érzékelhető, a 2-est már megérezzük, 5-ösnél megreped-
nek a házfalak és így tovább, míg a 12-es fokozat már a to-
tális pusztulás. Ez a mérték nem egzakt, helyről helyre vál-
tozik, hiszen a pusztítás mértéke az épületek minőségén, a 
földrajzi távolságon és még tucatnyi egyéb tényezőn múlik.

Bihari Dániel 
Forrás: https://24.hu/tudomany/2020/12/29/foldrenges-
magyarorszag-horvatorszag/

A Vasasi Füstölő csapata
által összegyűjtött

ruhaadományokból

JÓTÉKONYSÁGI
RUHAOSZTÁST

TARTUNK
január 13–14-én 
10-től 16 óráig.

Női, férfi -  és gyermekruhák,
cipők, kabátok, pulóverek

nagy választékban!
Helyszín: Egyesületi székház,

Vasas, Bencze J. u. 6.
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

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

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Január 10. Vasárnap 11.00
– Január 24. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (01. 02.)

Vasárnap (01. 03.)
–
–

–
8:30 Mise

–
–

Szombat (01. 09.)

Vasárnap (01. 10.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (01. 16.)

Vasárnap (01. 17.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (01. 23.)

Vasárnap (01. 24.)
–
–

–

8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (01. 30.)

Vasárnap (01. 31.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Januári miserend
A járványügyi helyzet korlátozásai következtében a hirdi vasárnapi 

katolikus szentmisék és igeliturgiák Vasason lesznek megtartva!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!

A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést 
szervezünk, amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi 
Római Katolikus Plébánia Hirdi templom felújítására 
elkülönített számlára: 10701214-68802589-51500003 
lehet átutalni vagy sárga csekken postán befizetni. 
Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

tisztelt pécs-somogyi lakosok!

A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) 
felújítása céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római 
Katolikus Plébánia Somogyi templom felújítására 
elkülönített számlára: 10701214-68802589-51400006 
lehet átutalni vagy sárga csekken postán befizetni. 
Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Kedves Olvasók!
Örülünk, hogy hónapról hónapra várják újságunkat, 
számítanak rá, és feltűnik, ha esetleg nem találják pos-
taládájukban. Decemberben több bejelentés érkezett 
szerkesztőségünkbe, mely szerint nem jutott el minden 
háztartásba az SHV újság. Múlt hónaptól KÖR-ös mun-
katársaink hordják az újságokat mindhárom települé-
sen. Ők még nem végeztek ilyen tevékenységet, nincs 
olyan nagy helyismeretük, ezért előfordulhat, hogy ki-
maradt egy-egy ház vagy kisebb utca. A hiányosságokért 
elnézést kérünk. Bízunk benne, hogy e hónapban már 
nem lesznek elmaradások. Ha mégis, úgy kérjük, jelez-

zék szerkesztőségünk telefonszámán, pontos név és cím 
megjelöléssel, és igyekszünk mihamarabb pótolni. Az 
SHV újság 2200 példányban jelenik meg havonta, és el 
is fogy mindig, ezért kérjük, csak a valós elmaradások 
pótlását kérjék, esetleges pluszigények kielégítésére csak 
nagyon korlátozott példányszámban van lehetőség. 

Egyúttal szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, hogy 
politikamentes újságunkba szívesen fogadjuk olvasóink 
írásait, cikkeit, novelláit, verseit, ötleteit, hiszen ez a lap 
rólunk, nekünk szól. Éljünk bátran a lehetőséggel! 

A szerkesztőség telefonszáma: 72/337-838, 30/183-5730
E-mail-cím: info@shvonline.hu; info@kobeko.hu

Tóthné Dobos Éva

h i t é l e t
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Karácsonyi zene
A Bányászszív Dalcsapat a Pécsi Kultu-
rális Központ Kodály Művelődési Ház 
megbízására egy karantén koncertet 
adott a Kodály Művelődési Házban, 
zárt ajtók mögött, melyből három klip 
és egy koncertfelvétel is készült, ezek a 
dalok a de cember 18-i Somogy-telepi 
ajándékozás alkalmával kerültek leját-
szásra az ajándékozott családoknak, 
plusz felkerültek a Facebook-oldalra is.

Ezt követően a Bányászszív Dalcsa-
pat még hat videóklipet is készített, 
melyek nagyrészt karácsonyi dalok-
ból álltak, ezek a klipek pedig már a 
karácsony előtti napokban  láthatóak 
és hallhatóak voltak a Facebook-
oldalunkon. A klipek a Szent Borbála 
parkban, a Berze János Művelődési 
Ház előtti karácsonyfánál és a Somo-
gyi  templom előtt készültek. A dalok 
cím szerint: Boldog karácsonyt, Szent 
karácsony éjjel, Ha elmúlik karácsony, 
Csendes éj, és ezenkívül Ady Endre: 
 Karácsonyi rege című verse, melyet 
Vörös János mondott el. Szilveszterre 
egy saját szerzeményű vidám dallal is 

készültünk. A hat műsorszámot egy 
hét alatt több mint egymillió-kétszá-
zezren nézték meg. Az új évben pedig 
dalcsapatunk egy régi bányászdal újra 
feldolgozásával jelenik meg Facebook-
oldalunkon, melynek a címe: Hej, ha 
nyílik a tárna. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani Ruzsisics Ferencnek, a 
Szent Borbála Egyesület elnökének, és 
Berényi Zoltán önkormányzati képvi-
selőnek, hogy teret és lehetőséget ad-
tak a vi deóink elkészítéséhez.

Bocz József

 Felhívás közös főzésre
Egy csoda már történt, 2020. augusztus 
30-án fogadtuk a Ferencváros öregfiúk 
csapatát. Most újra szeretnénk valami 
felejthetetlent. Falunapot rendeznénk, de 
nem akármilyet. Kőlevesfesztivált csinál-
nánk, mint a régi magyar népmesében.

Volt egy vándor, akinek nem adtak 
enni a zsugori emberek, mondván, hogy 
nekik sincs. A mi vándorunk úgy dön-
tött, kőlevest főz a falu főterén. A vándor 
sorolta, hogy mi kellene még bele, hogy 
ízletesebb legyen. Kő, só, krumpli, kol-
bász, répa, zsír, hagyma. Hozták is a falu-
siak, mindenki hozott valamit. Az addig 
szegény falusiak zsugoriságát legyőzte a 
kíváncsiság. A szegény vándor jóllakott, 
még a követ is eladta a kapzsiknak.

Mi is szeretnénk egy közös bográcsgu-
lyást főzni tavasszal, amikor a vírus eltű-
nik. Egy közös főzésre hívunk mindenkit, 
amit közösen dobnánk össze. Beleten-
nénk bánatunkat, sérelmeinket, ötlete-
inket, boldogságunkat egy közös kajába.

Ezért hívom azokat, akik szeretnének 
a közösbe beletenni valamit!

Szeretettel várom azokat, akik ezt az 
ötletet támogatják!
Köszönettel: Deák Károly (Kuna)
Tel.: 20/342-4514

Fűtse be otthonát 

vasasi szénnel!

www.veolia.hu

• Magas fűtőérték – alacsony ár

• Bármilyen vegyestüzelésű 

kazánban vagy kályhában 

elégethető

• Kellemesen meleg otthont 

teremt

• Baranya megyei – akárcsak mi

További információért hívja a 

+ 36 30/ 469-2361-es 

számot munkanapokon

08:00 – 16:00 óra között!
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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

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
a készlet erejéig propolisz

és LÉPESMÉZ kapható
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

Mesi kozmetika – 
újdonságok!

Januárban sok újdonsággal várom a 
kedves vendégeket. Mostantól egy új 
kezelés az S.O.S Comfort, szempilla 

lifting, szemöldök lamináció, 
1D klasszik szempillaépítés, illetve 
ajándékutalvány is elérhető nálam.

Érdeklődni, bejelentkezni a 
06 70/6175-098 telefonszámon lehet

Horváth Emese kozmetikus

Teri – Turi
Nyitva tartás: 

Hétfő – Péntek: 8:00-17:00 
Szombat: 8:00-14:00

7691 Pécs, Nevelők u. 4 
Folyamatos akciók 

SZÉPÜLJÖN OTTHONÁBAN!
Előre egyeztetett időpontban, 

otthonában elkészítem frizuráját.
Női, férfi  és gyermek hajvágás, 
valamint festés, melír, dauer.

MÁGIKA MOBIL FODRÁSZDA,
ami csak az ön kényelméről szól.
Tel. : 30/376-3404 Méder Ágnes

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

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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• KoBeKo Művelődési Központ
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838 
    info@shvonline.hu, www.shvonline.hu
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