
Somogy, Hird ÉS VaSaS közöSSÉgi lapja  •  2021. február • XV. ÉVfolyam 2. Szám

Újságunkban szívesen megjelentetjük helyi lakosaink írásait. Folyamatosan keressük az írói vénával meg-
áldott fiatalokat. Most fogadjuk szeretettel egy Somogyba beköltöző fiatal hölgy írását, akit magával raga-
dott a hely szelleme. Ezzel bátorítunk másokat is, ragadjanak tollat és írjanak!

Ki költözik Somogyba? 
Tisztán emlékszem, 2017 húsvétján egy ház kulcsát 
kaptam ajándékba: a jelenlegi otthonom kulcsát. Ak-
kor még nem sejtettem, milyen környékre költözöm...

Szép lassan elkezdtem bejárni, egy év elteltével már 
babámat magamra kötve túráztam.

És tisztán csengenek a fülemben a gúnyos monda-
tok: „Ki költözik Pécs-Somogyba?!”

A várostól nem messze, de zajmentes helyen fekszik 
ez a varázslatos település. A falu, ahol megtaníthatom 
a gyermekemnek, hogy mit jelent mély lélegzetet ven-
ni a tiszta levegőn. Hogy mi az a hecsedli, vagy melyek 
az ehető gombák. Hogy a természetben, a házunktól 
csupán pár méterre vadfokhagymát, tormát, mentát, 
bod zát, akácot tudunk szedni. Hogy egy kis túrával 
láthat őzikéket, vadnyuszit vagy éppen vaddisznót. 
Hogy olyan felbecsülhetetlen titkos helyekre van lehe-
tőségem elvinni és ezáltal kiszakítani a hétköznapi for-
gatagból, ahol feltöltődhetünk, és erőt meríthetünk. 

Itt megtaníthatom a legkisebb szépségnek örülni. 
Hogy apró varázslat a templomtorony mögötti nap 
csillanása, a meleg szél a legelőn, a kicsiny színes virá-
gok sokasága, az árokpartot elhalmozó zsurlók, a pici 
madarak közelsége, a legelő háziállatok simogatása. 

Képzeld el, van két fa, amiről meg vagyok győződve, 
hogy nekünk nőtt oda. Az erdő szélén, a tóparton van, és 
egymástól olyan távolságra, hogy amikor jó idő van, oda 
feszítem ki a függőágyat. Nem egyszer aludtunk már ott 
egy-egy délutáni szieszta során. Volt, mikor megpakol-
tuk lángossal és vízzel a kosarunkat, és ott piknikeztünk, 
de hosszú délutánokat töltöttem ott horgolással is.

Vannak, akik nem tudják, hogy az erdő mélye mi-
lyen különleges tavakat rejt. Lehet hatalmas hó, tavaszi 
idő vagy nagy nyári meleg, mi mindig járjuk az ösvé-
nyeket. És nagyon érdekes, hiába járjuk ugyanazokat 
az utakat, mindig látunk valami újat. 

Imádom a Rücker-bányatavat. A legszebb, amikor 
virágoznak a fák. Ajánlom, hogy egyszer mindenki tú-

rázzon el arra. A zöldeskék vízfelületen úszkáló virág-
szirmok olyan megnyugvást árasztanak, hogy hirtelen 
mindent szebbé varázsolnak. Onnan csupán néhány 
km a nagy bányató, aminek a partján elcsendesül az 
ember elméje. 

De említhetem Murom környékét is, ahol – bár há-
rom éve lakom itt – nemrég jártam először. Ott a leg-
szebb kilátás a régi katonai kiképzőpályánál van. Tud-
tátok, hogy volt ilyen is? Rálátni egész Somogy, Vasas, 
Hird területére.

Maradjunk közvetlenül a faluban, nem feltétlenül 
kell messze túrázni. Sétáljatok fel a szőlőkhöz. Még a 
levegő is más a házak felett. Ha megtaláljuk a megfele-
lő helyet, messze-messze ellátni Hird irányába.

De mégis, tudjátok, mi a legszebb? Ahogy közeledsz 
a település felé a bekötőúton, és látni, miként a Mecsek 
körülölel minket. Védelmez bennünket.

Személy szerint azt vettem észre, hogy egyre több 
fiatal költözik ki kisgyermekkel. Az írásommal főként 
őket akarom segíteni. Nem akarok dicsőítő nagy sza-
vakat használni, én csak megyek, amerre vezet az út, 
ugyanakkor itt, ahol élünk, megszámlálhatatlan él-
ménnyel gazdagíthatjuk magunkat és gyermekünket, 
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és megadhatjuk neki, hogy egy egyszerűbb gyermek-
korban nőjön fel. Hidd el, a rétben való séta, a hangyák 
vonulásának figyelése, a mezei virágcsokor szedése 
sokkal több élményt és szellemi fejlődést nyújt, mintha 
perceket/órákat autókázol vele, hogy elvidd egy városi 
játszótérre, vagy ha bezárod a négy fal közé, mondván, 
sok játéka van, játsszon azzal.

Minden városnak és falunak van kevésbé szép szeg-
mense, csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle. 
Ha folyamatosan elégedetlenkedünk, mert a buszok 

gyorsan közlekednek, vagy az út szélén mindig végig 
állnak az autók, vagy mert a szomszéd tüzelője büdös, 
soha, de soha nem jutunk előrébb. Engem is zavarnak, 
és mire jutok a bosszankodással? Semmire, felesleges 
energia és idő megy el a hasznos dolgoktól.

A csoda, és az apró varázslat ott van körülötted, raj-
tad múlik, hogy akarod-e látni! 

Mi az, amiért hálát adsz a mindennapjaidban? Én 
adok egy ötletet: adj hálát azért, hogy ilyen környéken, 
természeti varázslatokkal körülölelve élhetsz!

„Mi az érzelmi intelligencia? Az, hogy nem leszek 
azonnal depressziós önmagamtól. Képes vagyok 
szemügyre venni magam és az engem körülvevő 
világot, és mások szemével is képes vagyok látni, 
nem csak a sajátommal.”

(Vekerdy Tamás)

Ács Rebeka

Bemutatkozik a hirdi iskola
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Hamarosan eljön az iskolaválasztás ideje. Az iskola-
kezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életé-
ben is jelentős változást hoz. 

A döntés nehéz, mert gyermekeink egész életét be-
folyásolhatja a jó választás.

Miért érdemes iskolánkat választani?
Intézményünk családias hangulatú, otthonos, biz-

tonságot adó, szorongásmentes, szeretetben gazdag 
légkört biztosít.

Az oktatás jól felszerelt (informatikai eszközök, 
készségfejlesztő játékok) tantermekben, kis létszámú 
osztályokban folyik. A tanító nénik nagy türelemmel, 
sokéves tapasztalattal várják a leendő elsősöket. Élet-
kori sajátosságaik figyelembevételével játékosan, sok 
mozgás biztosításával vezetik be őket a tanulás rejtel-
meibe.

Legfontosabb számunkra, hogy a gyermekek jól elsa-
játítsák az alapkészségeket: az olvasást, írást, számolást. 

A negyedik osztály befejezése után a biztos alapok-
nak köszönhetően bármely iskolatípusban megállják 
helyüket tanítványaink. A délutáni tanulást szabad-
idős programok, napközis csoportok segítik.

Élményt adó, közösségteremtő rendezvényeink a 
teljesség igénye nélkül: szüreti bál, Márton-nap, Mi-
kulás, karácsony, farsang, Maci-nap, jeles-napok, ün-
nepélyek, majális, kirándulások, színházlátogatások, 
kézművesnapok.

Iskolánk az elmúlt években külsőleg is megújult. Új 
tetőt kapott, korszerű nyílászárók kerültek beépítésre. 
Nagyon szeretnénk, ha a „hirdiek” magukénak tekin-
tenék ezt a kis iskolát.

Pedagógusaink jó szakmai felkészültsége, gyermek-
szeretete, hivatástudata a garancia arra, hogy gyerme-
keink jól érzik magukat és négy boldog évet töltenek 
el iskolánk falai között. Jutalmunk mindezért a boldog 
és elégedett gyermeksereg mosolya. 

Sajnos a járványhelyzet miatt a személyes találko-
zások (iskolára hangoló foglalkozások) elmaradnak. 
Amint a szigorítások engedik, reméljük, megtartha-
tunk néhányat. Addig is elérhetőségeinken szívesen 
válaszolunk minden felmerülő kérdésre.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Elérhetőségünk: Pécs-Hird, Hirdi út 20. Tel.: 537-062
E-mail: hirdisuli@gmail.com

A hirdi tanító nénik
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Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség!
Lassacskán 10. éve lakom Vasason.

Szeretek itt élni, nemcsak a szép vidék és Pécs város 
közelsége miatt, hanem az itt élő emberek és a közösség 
miatt is. Azt gondolom, hogy javarészt így is kell „mű-
ködnie” egy kis közösségnek.

Pontosan ezért is megdöbbentő számomra, hogy eb-
ben a kis közösségben élnek olyan emberek, akik egy-
általán nem tisztelik sem ezt a közösséget, sem pedig a 
köztisztaságot. 

Teszik mindezt abban a formában, hogy az utcára, a 
járdára, vagy mások portája elé a fűben dobják el, hajít-
ják oda a helyi boltokban megvásárolt „feles” szívmelegí-
tőt, esetleg sörösdobozt, üveget, chipseszacskót, de nem 
ritka a gépjármű hamutartójában felgyülemlett temér-
dek csikk ürítése sem. 

Számukra megerőltető és nehéz feladat esetleg a pár 
esetben csak 20 méterre lévő szemetesedényig eljuttatni 
a hulladékot.

Számomra ez mélységesen lesújtó és elszomorító tény, 
és nemcsak azért, mert ezeken a közterületeken, esetleg 
magánterületen, vagy akár mások portáján díszelegnek a 
földön az „elhagyott”, kézből kipottyantott dolgok, hanem 
azért is, mert ad egy véleményt is az éppen itt járó, vagy 
csak éppen átutazó közönségnek, nem beszélve a köztisz-
taságot tisztelő állampolgárokról.

Bízom benne, hogy a mi kis „közösségünkben” egy-
szer majd talán megszűnik ez a probléma is, de addig 
is sajnos ezek a tárgyak, szemetek, hulladékok ékesítik 
mindennapjaink rögös útját…

Schellenberger Krisztián

Szemét ügyek
Százszor elismételt panasz, de sajnos még mindig aktuális: 
lakóhelyünk külterületén rengeteg az illegálisan lerakott 
szemét. A rendszerető, természetet tisztelő, normális em-
berek, eddig úgy tűnik, szélmalomharcot vívtak a trehány, 
igénytelen, zsugori szemetelőkkel. Mert egyesek azért, 
hogy megtakarítsanak 10-20 000 Ft szemétdíjat, képesek 
az erdő szélén, az út mentén elszórni az építési törmeléket, 
autógumit, sőt a legszemélyesebb holmijaikat is. Szeren-
csére ma már a hatóságok sokkal komolyabban kezelik az 
illegális szemétlerakást, igyekeznek hatékonyan felderíte-
ni az elkövetőt, akit akár 100 000 Ft-nál is többre büntet-
hetnek! Képünk a Vasas fölötti „hosszú pórag” nevű úton 
készült január elején. Egy vasasi szőlőtulajdonos jelentette 
be, a polgárőrök kiderítették, hogy egy hirdi, Zengő utcai 
ember volt az elkövető. Megtörtént a rendőrségi feljelen-
tés is, és amennyiben záros határidőn belül az illető nem 
szedi össze az otthagyott szemetét, igen komoly büntetés-
re számíthat! Ebből is látszik, egyre kevésbé tolerálják az 
emberek a szemetelést sem az utcán, sem a külterületen. 
Nem érdemes a büntetést kockáztatni, inkább vitesse el 
mindenki a szemetét a hivatalos gyűjtőhelyre!

Szerkesztőség

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 

Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 3–5.  

Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3. Látogatható 

Előzetes egyeztetés alapján.

Kossuth 
KönyvtárPont:

hétfőtől péntekig:  
12.00–14.00

KISTAMÁS GYULA 
KÖNYvTÁRPONT

(vASAS):
hétfőtől péntekig:   

14.30–17.30
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Képviselői hírek
Közgyűlés a járvány miatt már november óta nem lett megtartva, helyette ONLINE KONZULTÁCIÓK vannak, 
legutóbb január 26-án volt, előtte szintén online bizottsági „beszélgetések” voltak. Beszélgetés mind, mert az 
elrendelt különleges jogrendben Péterffy Attila polgármester egy személyben dönt mindenről.

A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID miatt a közgyűlés helyett) február 23-án, kedden lesz. A kép-
viselői 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 munkavezetőjé-
vel kiváló a kapcsolatunk, igazán segítőkész, de őt, őket is 
(BIOKOM) sújtja, mint ahogy minket is, a városi költség-
vetési megszorítások és az elvonások.

	Amíg a veszélyhelyzet tart, addig ONLINE FOGADÓ-
ÓRÁKAT tartok, 2021. február 4-től K É T H E T E N T E 
csütörtökönként (következő 02. 18. és 03. 04.) délelőtt 
10–12 és délután 15–17-ig. Hívjanak telefonon a 30/210-
8120 vagy Messengeren és Viberen egyaránt, vagy írjanak 
berenyi.zoltan@ph.pecs.hu e-mailt.

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

helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/?viewMode=latest&filter=&
search=&onkorm=113&tag=&page=1

o A nemzetiségi tanácsnok visszaadott 8 millió fel nem 
használt pénzt, de a város vezetésének „eszébe” sem 
jutott a mi elvett költségvetésünkre átcsoportosíta-
ni: ez történt a legutóbbi közgyűlésen, és hiába tettem 
javaslatot, süket fülekre talált, látszik, hogy szándéko-
san és/vagy „feledékenységből” büntetnek minket 
itt a végeken, lásd alább a közvetítésben a 24-es napi-
rendi pontnál részletesen:
https://onkormanyzati.tv/?viewMode=latest&filter=&
search=&onkorm=113&tag=&page=1

o A Vasas–Somogy–Hird Településrészi Testület Tele-
pülésfejlesztési Kerekasztal (V-S-H TT TKA) fejlesz-
tési terve készült el több hónapi műhelymunka alatt. 
A műhelymunkák már tavaly decemberben véget értek, 
az anyag összefésülése, korrektúrája, utolsó simítások 
után talán már az újság megjelenésével egy időben 
felkerül társadalmi vitára a képviselői FB-oldalamra 
és az SHV web- és FB-oldalára is:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/

o Szemét és állati maradványok, illegális hulladéklera-
kások: sajnos elszaporodtak megint a kidobott háztar-
tási gépek, lakossági szemét, építési törmelék többek 
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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, Perczel M. u. 2.
	72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

közt a régi 6-os bekötőút mentén, ahol sorozatosan 
állati maradványok, vélhetően vágási hulladék, bir-
kafej és belsőségek, meg sok minden más is lerakás-
ra kerül az út mentén, erdei utak szélén. Erről külön 
írás is van az újságban.

Hathatós intézkedés tettenérés esetén lehetséges, 
kérem, aki bármilyen információval rendelkezik, je-
lezze, hívjon telefonon: 06-30/210-8120, vagy írjon 
e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

o Végezetül a korábban már megírt örömteli fejlesz-
tés, 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 Vasasért Egyesület adta be, és vitte si-
kerre, a játékok már megérkeztek és számítunk a 
„segítő kezekre”, kérem, keressék Hollósiné Riszt 
Líviát és jelentkezzenek: 06-72/337-838; 06-30/183-
5730; info@kobeko.hu)
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3440548716065935 

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁCIÓ 
február 23-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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 •
Rendőrség: 107; Általános segélyhívó 112;
Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463

FELNŐTT ORVOSI ÜGYELET: 400 ágyas klinika 

Pécs Ifjúság útja;  515-104 • 

Gyermek orvosi ügyelet: 535-999

Állatorvos: DR. HARTUNG ISTVÁN Hird, 

Szathmáry György u. 32,; Tel.: 267-257, 

30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség: SOMOGY: 0-24-ig, 06/30-621-2623, 
06/30-621-2624; VASAS: 0-24-ig, 30/310-1594; 

HIRD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása: Hétfő, szerda, 
csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00; 

Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-17:00; Péntek: 8:00-
12:00 és 12:30-15:00;   Szombat-vasárnap: zárva

Közvilágítás hibabejelentő portál: 0–24-ig www.
kovika.hu és  www.kozvilhiba.hu oldalon űrlapot 

kitölteni.
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A Vasasi Szent Borbála Egyesület a 
2020-as évre sok mindent betervezett a 
park bővítésére. Amire senki nem szá-
mított, tavasszal nem lehetett a mun-
kálatokat elkezdeni, mert a Covid–19 
járvány közbeszólt. Egyesületünk tag-
jai alig várták a szigorítások feloldását, 
mert tudtuk, rengeteg munkát kell el-
végezni a bányásznapig. Június 11-én 
végre nekiláthattunk a munkálatok-
nak, természetesen a Covid-szabályok 
betartása mellett. A bányamozdony 
– népeskocsi felújításával kezdtük a 
munkát. Utána készült a csille körbuk-
tató és pongvágli elhelyezése, beépítése, 
lefestése, a Vasassaurus Cabonis emlék-
mű áthelyezése. Ezután álltunk neki a 
vágatépítésnek és a színpad készítésé-
nek. Mivel sürgetett az idő, megfeszített 

tempóban kellett dolgozni, volt, amikor 
délután és hétvégeken is. A szorgalmas 
munkának és kitartásnak köszönhető, 
hogy bányásznapkor büszkén felavat-
tuk a Szent Borbála Tárót és a színpadot. 
Akiknek köszönetet mond az egyesület 
vezetősége kitartó munkájukért: Fejes 
József, Kovács István, Schiffler Károly, 
Mag József, Mócz Sándor, Tóth József, 
Ruzsicsics Ferenc, Jázbinsek László, Ka-
kas Ferenc, Orosz Ferenc. Az élelmezé-
sért külön köszönet: Ruzsicsics Ferenc-
né (Livia). Ők azok, akik az egész nyarat 
a park építésére és szépítésére áldozták. 
2021. évben terveink: egy emlékmű, 
egy aknaszállító kosár beszerzése, be-
építése, padok beszerzése, elhelyezése a 
parkban. A táróban a kiállítási tárgyak 
bővítése, a székházba kiállítási szekré-

nyek beszerzése, fényképek kiállítása, 
bányásznapra felkészülni. Reményeink 
szerint minden tagunk ebben az évben 
is aktívan tudja segíteni az egyesület 
terveit, amihez jó egészséget kívánunk!

Jó szerencsét!
Vasasi Szent Borbála Egyesület 

vezetősége

A vasasi fejtésomlás 35. évfordulójára
A vasasi Szent Borbála Egyesület 10 
évvel ezelőtt, a 25 éves templomi meg-
emlékezés után döntött úgy, hogy Pécs 
város és a helyi önkormányzat segítsé-
gével méltó emlékművet állít az 1986-os 
fejtésomlás 11 hősi halottjának. Azért 
nekik, mert a Szent Borbála Parkot 
volt kollégák, barátok hagyományőrzés 
céljából hozták létre, és sajnos része-
sei voltunk a szerencsétlenség mentési 
munkálatainak. A Vasas Bányaüzem 
történelmébe fekete betűkkel írta be 

magát 1986. február 18., du. 16 óra. Az 
V/a  szint 5. É-i keresztvágattól É-ra a 
11/1tp-i fejtésben fejtésomlás követke-
zett be. A 80 méter hosszúságú fejtésben 
a 20. süveg sortól a 80. süveg sorig kb. 
48 méter hosszúságú szakaszon omlás 
következett be, amely 15 bányászt maga 
alá temetett. A 15 omlás alatt rekedt em-
ber közül sajnos csak 4 főt sikerült élve 
kimenteni, 11-en életüket vesztették. A 
6 magyar és 5 lengyel dolgozót a megfe-
szített mentési munkálatok ellenére sem 

sikerült életben találni, pedig a mentők 
mindvégig reménykedtek abban, hogy 
lesznek még túlélők. A mentés három 
napig tartott. Az elhunyt magyar bá-
nyászokat a lakhelyükön helyezték örök 
nyugalomra, a lengyel dolgozókat pedig 
a pécsi központi temetőben rendezett 
gyászszertartás után hazaszállították, 
és ők is otthon leltek örök nyugalomra. 
A Vasasi Szent Borbála Emlékparkban 
felállított Lélekmadár Bányászhimnusz 
Emlékmű állítson örök emléket hősi ha-
lált halt társainknak. JOZEF CVIKLÁ 28 
éves lengyel vájár, RISÁRD KURCSÁK 
33 éves lengyel vájár, JÁN KURZSÁCS 39 
éves lengyel vájár, FRÁNCISEK SZTREJ  
39 éves lengyel vájár, SZTÁNYISZLÁV 
ZSÁJÁ 45 éves lengyel vájár, BARTÓK 
BÉLA 37 éves vájár,  BRANDT JÓZSEF 
26 éves vájár, GÉMES ILLÉS 35 éves bá-
nyalakatos, HORVÁTH JÁNOS 39 éves 
vájár, KLAJBÁR MIHÁLY 33 éves vájár, 
SZANDA LÁSZLÓ 49 éves csapatvezető 
vájár. A vasasi Szent Borbála Egyesület 
tisztelettel adózik elhunyt bá-
nyásztársaink emléke előtt.

Jó szerencsét! 
A Vasasi Szent Borbála Egye-

sület vezetősége

A tavalyi év margójára
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Miss Karantén tollából 2020-as évünk 

Mint minden évben, januárban ismét útnak indultunk, 
megkezdtük edzéseinket. Sajnos az idei év máshogy ala-
kult a Covid–19 vírusnak köszönhetően, de sokan tudják 
már, egyesületünk nagyon kitartó, így nem adtuk fel a 
táncolást! Persze a szabályok betartására odafigyeltünk, 
de online formába próbáltuk lányaink mindennapjaiba 
csempészni a mazsorettet. Vezetőnk szervezett nekünk 
karanténbajnokságot, ahol családjaink segítségével kel-
lett szóló vagy duó produkciót készítenünk, de még a 
rajztudásunkat is megmutathattuk egy rajzverseny kere-
tében. Táncruháink megtervezett mintáját a nagyközön-
ségre bíztuk, Facebook-oldalunkon szavazhattak a leg-
jobb pályaműre, és a nyertes ruháját megvarrattuk egy 
kedves és sokat segítő szülőnkkel, aki bár három leányzót 
nevel, mégis szívvel-lélekkel varrogat egyesületünknek. 

Anyák napjára is érdekes videoötlettel rukkolt elő 
edzőnk, mellyel könnyeket csaltunk az arcokra. 

A nyár nálunk születésnapok hegyével indult. A sze-
mélyes találkozások és ünneplések helyett digitálisan állí-
tottunk össze az ünnepelteknek pár emléket, okozva ezzel 
szép pillanatokat, és ezt a szokásunkat megtartottuk egész 
évben. De boldog percet más is okozott: 13 koreográfi-
ánk részt vett a XXXVIII. Zuglói táncfesztiválon, ahol 
kiemelkedő eredményeink mellett a zsűri különdíjban is 
részesített minket! 

A karanténhelyzet enyhítésével a munka nem ma-
radhatott el, hiszen sorra érkeztek a nyári/őszi fellépés- 
felkérések. Bővültünk pár régi és új táncossal, de össz-
hangunk ugyanúgy megmaradt, hamar betanultunk pár 
táncot a csoportokkal. A biztonság kedvéért ezeket még 
edzőtáborunkban is gyakoroltuk, kiegészítettük, ponto-
sítottuk.

A tábor idén Balatonfenyvesen volt, ahol a tánctudás 
bővítése mellett a jó hangulat teremtése és a csapatépítés 
volt a cél. Persze ez támogatóink nélkül nem jöhetett vol-
na létre, de róluk egy kicsit később beszélnék…

Pihenés, játék, strandolás és sok-sok boldogság után 
elindultunk a fellépésekre. A nyári hónapokban minden 
hétvégénkre jutott egy vagy több állomás, ahol megmu-
tathattuk magunkat. Jártunk például Kisherenden, Kis-
szentmártonban, Oroszlón, Magyaregregyen, Mecsek-
pölöskén, de megfordultunk többször Komlón, Vasason 
és Somogyban is. A lányok csak gyűjtötték a tapsviharo-
kat, de tudják, a jó közönség titka az egész. 

Szeptemberben megkezdődött az iskola, és mi is meg-
nyitottuk a kapukat, felvételt hirdettünk együttesünkbe. 

Összesen 18 lánykával bővültünk, akik már a belépésük 
pillanatában is a botforgatást gyakorolták, és ha nem 
ment valami, akkor sem adták fel. 

Komlón a Petőfi tér átadásánál is volt szerencsénk tán-
colni, ahol egy nagyon díszes ünnepségen vehettünk részt. 
Vezetőnk, Csilla ’néni’ büszke volt minden táncoslányra, 
mert nagyon odatettük magukat aznap. Méltóan képvi-
seltük együttesünket, sőt Komló városát is! 

Az idő hűvösödésével és a téli hónapok gyors köze-
ledtével azonban csökkentek a fellépéseink és vészesen 
közelgett az utolsó dátum, ahol az évben utoljára a nagy-
közönség előtt táncolhattunk. De itt még nem ért véget 
semmi, hiába szólított minket otthonainkba az újabb ka-
rantén. 

Online akciókba kezdtünk, és amellett, hogy a tánco-
sok között Miss Karantén szépségversenyt rendeztünk, 
részt vettünk több online versenyen is, Zuglói Táncfesz-
tiválon, Revolution Dance Cup-on, valamint a horvátor-
szági Scorpio Dance Festen.

Összegezve ez az év mindenkinek más volt, de egyál-
talán nem vagyunk elkeseredve. Egyesületünk idén 60 
főre bővült, és kőkeményen együtt dolgozva 14 bronz-, 
31 ezüst-, 25 arany- és 5 kiemelt aranyérmet, minősí-
tést tudhatunk a csapaténak. 

Köszönjük támogatóinknak, a helyi civil szervezetek-
nek, a lányok szüleinek és családjaiknak a sok segítséget 
és támogatást. Biztos vagyok abban, hogy nélkülük nem 
itt tartanánk!

A jövőre nézve amellett, hogy egymás egészségére 
vigyázunk, március vagy április környékén szeretnénk 
megkezdeni az edzéseket, hiszen a közönséget előbb-
utóbb el kell kápráztatni valamivel, ha már idén 15 éves 
jubileumunkat ünnepelhetjük! 

Végezetül pedig egy kérésünk lenne: ha ön úgy érzi, 
hogy a fellépések alatt a kis-nagy lányokkal beloptuk 
magunkat a szívükbe, vagy megtetszett önöknek egye-
sületünk munkája, akkor támogassanak minket adójuk 
1 százalékával! 

18328514-1-02 Csillag Mazsorett Egyesület
Köszönjük!

Barics Lili
A Csillag csoport senior táncosa
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      * marengo csirkeragu jelleget adó anyagai: vöröshagyma, fokhagyma, paradicsom, gomba, kevés olivabogyó, fehérbor, sült tojásos zsemlekruton.
    ** A znaimi módozat ecetes uborkával spékelt mustáros sertéssült.
  *** Csirkepilaffnál a félkész csirkeragut és az ugyancsak félig elkészült rizst sütőben fedővel letakarva puhára pároljuk. 
**** A tudbigo csirkemáj nagyon finom gombás, paradicsomos, fehérboros, virslivel gazdagított étel.

A fent jelzett áraink 2021. február 8-ig érvényesek! A menü- és árváltozás jogát fenntartjuk!A fent jelzett áraink 2021. február 8-ig érvényesek! A menü- és árváltozás jogát fenntartjuk!
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Pavlova, az angolszász karácsonyok királynője

A Pavlova, vagy ahogy az ausztrálok és az új-zélandiak be-
cézik, Pav, a világ egyik legegyszerűbb süteménye. Nem kell 
gyúrni, dagasztani, csak nagyjából egy jó habverő, néhány to-
jásfehérje és porcukor kell hozzá.

új-Zélandon természetesen kivivel eszik. Az édesség nevét 
Anna Pavlováról kapta, aki turnéja során Ausztráliában és 
új-Zélandon is elkápráztatta a közönséget. 

Anna Pavlova orosz balerina volt. 1881-ben született 
Szentpétervár közelében, édesanyja elszegényedett mosó-
nő volt, Anna vezetéknevét édesanyja második férjétől kapta. 
A kislány tízéves korától járt a Birodalmi Balett Iskolába, 
kivételes tehetsége már itt megmutatkozott, azonban a klasz-
szikus balett elsajátítása az átlagnál is több munkát, önsa-
nyargatást követelt tőle. Hamarosan a világ egyik legismer-
tebb táncosnője lett, a kritikusok és a közönség is imádta. 
Saját társulatával az egész világot bejárta, a balett népszerű-
sítésében nagy szerepe volt, balettiskolát is alapított. 1931-
ben halt meg Hollandiában, ahol egy turné során a vonatról 
leszállva megfázott és tüdőgyulladást kapott. Hamvait a lon-

doni Golders Green Krematóriumban őrzik, többek között 
Sigmund Freud és Alexander Korda urnái mellett. 

Elkészítése: 
Az adott receptnek megfelelően a tojásfehérjéket kemény 
habbá verjük, majd hozzáadjuk a porcukrot és esetleg gyü-
mölcsecetet, keményítőt. Jó kemény állagúra összedolgoz-
zuk, majd meleg, de nem forró sütőben egy-két órát sütjük/
szárítjuk. A kihűlt tütüre, akarom mondani, tortára, felvert 
tejszínt és gyümölcsöket teszünk. Sokáig eláll. A torta cso-
koládés vagy kakaós variációban is ismert, de készíthetjük 
mini Pavlovákat is. 

Egy tojásfehérje általában 2 evőkanál és 25 gramm. A tojást 
ne a tál szélén törjük meg, használjuk inkább a pult lapos felüle-
tét, így elkerülhetjük, hogy a héj betörve keveredjen a sárgája a 
fehérjével. A szétválasztás legegyszerűbb módja, ha a feltört to-
jás tartalmát a tenyerünkbe öntjük és az ujjaink között hagyjuk 
kifolyni a fehérjét. A fehérjét szobahőmérsékleten használjuk 
fel. A tojásfehérje jól tűri a fagyasztást. Amikor tojássárgájá-
val megkent süteményeket, tésztába töltött húsokat készítünk, 
érdemes fedeles dobozokban lefagyasztani a megmaradt tojás-
fehérjét (hogy aztán felengedés után pavlovákként végezzék). 

Kunos Árpád KobeKo Retro Konyha séf

FARSANGI FÁNK EGYSZERŰEN
ELKÉSZÍTÉS
Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél deci tejjel felfuttat-
juk. A lisztet a tojássárgával, a vaníliás cukorral és a maradék 
cukorral, a rummal, a citromhéjjal, jól összekeverjük, majd 
a felfuttatott élesztőt is hozzáöntjük. Annyi langyos tejjel, 
amennyit felvesz, összedagasztjuk. Amikor már szép hólya-
gos, az olvasztott margarint is hozzágyúrjuk. Kevés liszttel 
meghintjük, aztán meleg helyen a duplájára kelesztjük.

Miután megkelt, lisztezett deszkára öntjük, és sodrófával 
kb. hüvelykujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Fánkszaggatóval 
kiszaggatjuk, majd a maradékot újra összegyúrjuk és újra-
szaggatjuk. Amikor elfogyott a tészta, még egy negyedórát 
kelesztjük a nyers fánkokat.

Egy lábasban olajat hevítünk, és amikor már jó meleg, a 
fánkokat beletesszük. Először fedő alatt, kis lángon sütjük, 
majd megforgatjuk, de fedő nélkül sütjük tovább – így lesz 
szép szalagos a fánk. Porcukorral és lekvárral kínáljuk!
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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
– Február 14. Vasárnap 11.00
– Február 28. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (02. 06.)

Vasárnap (02. 07.)
–
–

–
8:30 Mise

–
–

Szombat (02. 13.)

Vasárnap (02. 14.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (02. 20.)

Vasárnap (02. 21.)
–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (02. 27.)

Vasárnap (02. 28.)
15:00 Mise

–

–

8.30 Igeliturgia

–
–

Februári 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 

A Vasasi Füstölő karácsonyi adománygyűjtése és kiosztása nagyon eredményes volt.

Sokan szeretnének még adományozni, és további adományokra is van igény.

Szükségessé vált egy állandó hely, ahol az adományokat fogadhatjuk, 
tárolhatjuk és továbbadhatjuk.

Keresünk 50 m² feletti ingatlant Vasason vagy Somogyban,
jól megközelíthető helyen.

Mivel tevékenységünk önkéntes, a felajánlott adományokat ingyen adjuk tovább, ezért mi 
sem tudunk fi zetni bérleti díjat. Tehát olyan ingatlant keresünk, amit a bérlő ingyen a ren-

delkezésünkre tud bocsájtani.

Bővebb felvilágosítás és az ajánlatok befogadása a következő elérhetőségeken lehetséges: 

Tóthné Dobos Éva, 30/9970-993
Györkő Lászlóné, 30/5038-140

info@kobeko.hu

H I T É L E T
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Az SHV Szerkesztősége alkotói pályázatot hirdet

Kreatív karantén címmel
Az elmúlt év mindenkit nagy próbatételek elé állított, talán nincs olyan ember, akinek az életébe ne szólt 
volna bele a koronavírus. Ezt mindenki másképp élte meg, mindenki másképp dolgozta fel. Sokunkat a ránk 
szakadó szabadidő olyan tevékenységekre sarkallt, hogy kiéljék rég szunnyadó művészi hajlamaikat, alkos-
sanak valami egyedit, maradandót, különlegeset. Ha nincs ez a helyzet, talán sosem készültek volna el ezek a 
művek, most viszont régen dédelgetett terveiket valósíthatták meg sokan. 

A pályázat célja, hogy a karanténhelyzet elmúltával ne kerüljenek ezek a művek a fi ók mélyére, vagy a lakás 
egy sötét sarkába. Szeretnénk lehetőséget adni a helyi amatőr alkotóknak arra, hogy bemutathassák alkotá-
saikat, amelyek ebben az időszakban készültek. Legyen az akár irodalmi mű vagy képzőművészeti alkotás.

Pályázatunk két részből áll. Egyrészt irodalmi alkotásokat (novella, vers, mese) másrészt tárgyi alkotásokat 
(festmény, hímzés, faragás, szobor, ékszer, egyéb kreatív alkotás) várunk.

Csak olyan pályamunkák kerülnek elbírálásra, amik ebben az időszakban készültek, és nyilvánosan még 
nem mutattak be.
Pályázók köre: Minden helyi lakos Somogy, Vasas és Hird területéről, gyermektől a nyugdíjasig.
A pályázat benyújtásának módja: Az alkotásokat  elektronikus úton kell beküldeni az info@shvonline.hu 
e-mail-címre PDF vagy jpeg formátumban. A képzőművészeti alkotásokat max. 5 fotóval és rövid leírás-
sal kérjük. 
Beküldési határidő: 2021. február 25. 
A pályázat elbírálása: Az alkotásokat az SHV szerkesztősége, a Vasasért Egyesület vezetősége és a KoBeKo 
vezetőségéből alkotott zsűri választja ki. 
A beküldők értékes díjakat nyerhetnek! 
A pozitív elbírálás alá eső irodalmi műveket az SHV újságban megjelentetjük és a szerzőknek további publi-
kálási lehetőséget biztosítunk. A képzőművészeti alkotások fotóit szintén újságunkban mutatjuk be. A későb-
biekben, amennyiben a helyzet engedi és elegendő mennyiségű pályázat érkezik be, egy irodalmi est és egy 
kiállítás keretében is bemutatjuk a pályaműveket. 

További információk: Tóthné Dobos Éva, 30/9970-993 
                                       Taar Ilona, 20/5459-530
                                       info@shvonline.hu

Tisztelt vasasi és környékbeli lakosok!
Köszönetet szeretnénk mondani három pécs-vasasi vállalkozónak, akik a 2020-as évben is támogatták egyesü-
letünket!

• IKRAUSZ KFT.  „Mert ha gumi, akkor a Krausz Feri!”

• Vasasi Tom Market vezetőségének az anyagi támogatást!

• Gradwohl családnak az anyagi támogatást!

Tisztelettel: vezetőség!
Polgárőr Egyesület, Pécs, Keleti Városrész

Ügyeletes telefon: 06-20/334-9848
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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
FEBRUÁRI úJDONSÁGOK!

Power of Nature – méregtelenítő, 
folthalványító, regeneráló arckezelés 

csiganyálka-kivonattal.
Arcvasalás – ránctalanító gépi kezelés

Bejelentkezés, érdeklődés:  
06-70-617 5098
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!

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  
    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.

ERIKA FODRÁSZAT

MANIKŰR,
pedIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján
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