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Húsvéti
legenda

Élt egyszer régen egy szegény asszony,
akinek csak annyi jövedelme volt,
amennyi tojásai eladásából jutott.

Páska ünnepe elõtt is összegyûjtötte a
tojásokat, lett is kosárral, de jutott még
egy szakasztóba is. Elindult vele a
városba, hogy a piacon eladja, s így be
tudjon vásárolni az ünnepre.

A Golgota hegyén kellett átmennie,
ahol megdöbbenve látta a Mestert, aki
annyi emberen segített, megfeszítve,
holtan. Szomorú szívvel rogyott a ke-

reszt alá, sírt és imádkozott. Amikor
nagysokára abbahagyta, csodálkozva
látta, hogy a szakasztóban a tojásokra
ráfolyt a vér, és pirosra festette õket.
Futott haza a falujába,és mindenkinek
elmondta, hogy megölték a Mes-
tert, a íme az õ vére megfes-
tette a tojásokat.

Közben beesteledett.
Most már nem lehet a
piacra menni, meg a
kosarát is otthagyta!
Még pirkadat elõtt
újra elindult, hogy leg-
alább a kosarát megkeres-
se, és vitte magával a piros tojásokat is.
Az út szélén ott volt felborulva a kosár,
a tojások szana-széjjel. De halljatok

csodát: a fûben szétgurult tojások
zöldek lettek, a kankalin tövében levõk
sárgák,az ibolya mellettiek kékek, lilák.
Összeszedte mind, s remegõ szívvel
indult el velük a városba. A kereszten

már nem volt ott a test, csak né-
hány csepp vér jelezte a tragédiát.

Aggódva ment a piacra: kinek
kellenek majd ezek a tarka
tojások? De egyre többen gyûltek
köréje, hullott a pénz számolatla-

nul az ölébe, mindenki ilyet akart.
Boldogan ment haza az asszony, aki

többé nem volt szegény.
Ennek emlékére festik a lányok színesre, de

leginkább pirosra a húsvéti tojást.

Korcsmárné Weyse Klára

„Vivos voco, mortuos plango…”
Sokan mondják, hogy a személyekhez

közel álló, sokat használatos tárgyaknak
is van lelkük. Vannak tárgyak, melyek
egy közösség életében is meghatározóak,
az összetartozás jelképei. Ilyen a zászló,
a címer, de különösen a harang. 

A harang egész életünket elkíséri, a ha-
rangszó mindennapjaink része. A temp-
lomok harangjait gyakran szokták elne-
vezni egy szentrõl vagy egy jeles személ-
yiségrõl. 

A kis lélekharang hangja utolsó
utunkra kísér el. 

A vasasi temetõbõl jó néhány évvel
ezelõtt ellopták a lélekharangot. Nem
tudjuk, hogy a bronzért kapott összeget
élelmiszerre vagy másra költötték-e el,
de aki ezt megtette, annak bizonyára
nem volt lelke. 

Vasasnak április 17-étõl, Virágvasár-
nap napjától ismét lesz lélekharangja. 
E napon szóljon a lélekharang azokért
az elhunyt vasasi emberekért, kikért az
elmúlt években nem tudtak harangozni.

Különös értéke a harangnak, hogy egy
helyi keramikus-házaspár, Ragács György
és Ragács Györgyi  készítették el a ha-
rang öntõformáját és magát a bronzön-
tést is el tudták végezni. A harang dísze
a vasasi címer és a fenti címben idézet
felirat.

A harangoknak nemcsak szép, esztéti-
kus formával kell rendelkezniük, ha-

nem a meghatározott zenei hangon kell
megszólalniuk. Éppen ezért a harang-
öntés az egyik legnehezebb mesterség.
„Gondolkodik, mint a harangöntõ” –  szól
a mondás.

Ragács Gyuri is közel két évig „gondol-
kodott”, de ötödikre hibátlan lett a kis
harang. Ötször kellett újra és újra meg-
formázni, elkészíteni az öntõformát
majd újra és újra önteni. De sikerült, és
a harang gyönyörû lett.

Ezt a harangot már nem engedjük
ellopni. A temetés befejeztével le lehet
akasztani és biztos helyen tárolható.
Szeretteinket méltóképpen, harangszó-
val tudjuk ezután ismét elbúcsúztatni.

Bárcsak néma maradhatna ez a
harang!

Huba Csaba 

2011. április 16-án (Virágvasárnap
elõtti szombaton) 13.45  órakor a va-
sasi temetõben Kövesi Ferenc plébános
megáldja az újonnan elkészült lélek-
harangot.

„Az élõket hívom, a holtakat siratom…”
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foglalt dolgozók  munka és életkörül-
ményeit, az idõseknek pedig sokolda-

lú, személyre szabott támogatást tud-
junk nyújtani az otthonukban, vagy
akár az egészségügyi ellátás intézmé-
nyeiben is. 

A munkavállalók helyi, ismert és le-
informálható személyek körébõl kerül-
nek ki (elsõsorban a szövetkezet tagjai,
ill. munkavállalói) a munkaidejük
pedig nem korlátozódik a szokásos
munkarendre, így a kora reggeli és esti
órákban, valamint a hét végén is elér-
hetõek lesznek. Diszpécserszolgálaton
keresztül lesz igényelhetõ a szolgáltatás
és a kiküldött dolgozókról elégedettsé-
gi felmérés készül.  

Várjuk mindazok jelentkezését, akik
szociális és gyermekellátás területén
szakképesítéssel, vagy gyakorlattal ren-
delkeznek, takarítói szakképesítésük,

Vagy fél éve  felhívást adtunk közzé az
újságban és szociális szövetkezet
létrehozására buzdítottuk az olvasókat. 

Örömmel számolhatunk  mára be
arról, hogy a kezdeményezés eredmé-
nyes volt és több település összefogásá-
val 14 vasasi magánszemély közremû-
ködésével létrejött az ÖSSZEADÓDÁS
Szociális Szövetkezet. A szövetkezés
célja munkahelyek, munkalehetõségek
teremtése hátrányos helyzetû (pálya-
kezdõ, munkanélküli, fogyatékos)
munkavállalók részére. A szövetkezet
vasasi csoportja elsõ lépésként atipikus
foglalkoztatási formák pályázat támo-
gatásával a helyi szociális ellátás javítá-
sát, segítését célozta meg.  Ennek kere-
tében baby- és dédi-szitter valamint
takarító szolgálatot indítunk, hogy
segítsük a kisgyermekes szülõk, az el-

* a Vasasért Egyesület, mint a TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0055 „Építõ közösségek”-
közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A köz-
mûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában projekt Egyesü-
letek összefogása Vasas-Somogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért,
valamint közösségeik építéséért pályázat kedvezményezettje.

Áprilisban induló szakkörök 
a KoBeKo (Kossuth-Berze-Kodály) Mûvelõdési Központban
A múlt havi ZÉRÓ tolerancia II.

cikkben Papp Gábor javasolja, hogy
„több fejlesztõ és érdeklõdés serkentõ
programot kellene az iskolában szervezni
szakkörök, foglalkozások formájában, hogy
a gyerekek ne az utcán lézengjenek
folyamatosan.” E lap hasábjain már
többször is, de most ismét felhívjuk
Papp Gábor és minden kedves olvasó
figyelmét, hogy február óta folynak
szakkörök és foglalkozások a Kossuth
Mûvelõdési Házban (Somogy, Búzaka-
lász u. 47.). Pl. Dráma szakkör, Illetve
Interkulturális élmények szakkör
(angol ételek elkészítése és kóstolása),
melyhez még lehet csatlakozni.
Február óta egy foglalkoztató klub is
mûködik a Kossuth és Kodály Mûv.
Házakban napi rendszerességgel 14.00-
20.00 óráig, ahol 6 és 35 éves korú
gyerekekre és fiatalokra számítunk
Somogy, Vasas, és Hird területérõl. 
A klubban filmklub sportolási
lehetõség, és zenés foglalkozások
várják az oda betérõket. 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
FOGLALKOZÁS

A foglalkozások célja egészségünk
megõrzése, helyreállítása a mindenna-
pi életben, testünk jelzéseinek felisme-
rése, öngyógyító képességének fejlesz-
tése, valamint a pozitív gondolkodás
fontosságának tudatosítása és egészsé-
ges életszemlélet kialakítása kötetlen
beszélgetések  formájában.

Gyerekek és felnõttek jelentkezését
egyaránt várjuk. Vezeti: Dr. Péczeliné
Hoffmann Erzsébet és Bercsa Ottó 

Kezdés: 2011. április 2. 15.00

BARANGOLÁS AZ ÉLET
ÚTVESZTÕIBEN 

A résztvevõk klubfoglalkozás kere-
tében ismerkedhetnek meg a cigány ki-
sebbség kultúrájával. Szeretnénk közö-
sen táncolni, fõzni, játszani, jó hangu-
latban elbeszélgetni családi életrõl,
hiedelmekrõl; a településen fellelhetõ
kézmûvesekkel együtt kipróbálni a
hagyományos mesterségek alapfogása-

it, találkozót szervezni ma élõ cigány
mûvészekkel.

10-15 éves gyerekek jelentkezését várjuk.
Vezeti: Lovászné Szûcs Katalin

Kezdés: 2011. április 6. 15.00

ANGOL FILMKLUB
SZÓRAKOZZ ÉS TANULJ

VELÜNK ANGOLUL! 
Várjuk olyan fiatalok jelentkezését,

akik népszerû és érdekes filmek megte-
kintésével szeretnék angol nyelvtudá-
sukat fejleszteni. A filmeken keresztül
a résztvevõk megismerkedhetnek az
angol nyelvterület kultúrájával, törté-
nelmével, földrajzával, szokásaival,
valamint hagyományaival.  

13-18 éves gyerekek jelentkezését várjuk.
Vezeti: Kocsisné Nagy Margit

Kezdés: 2011. április 8. 16.00
Jelentkezés: 337-838;

0630/3514671;
tegyegy@citromail.hu

Kocsisné Nagy Margit projektvezetõ,
Berényi Zoltán szakmai vezetõ

Alulról építkezõ szövetkezés  
helyi munkalehetõséggel a helyi

ellátási igények javítására
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Harminc
éves

jubileum
Harminc éves jubileumát ünnepelte a

Fábián János karnagy által vezetett
Berze Nagy János népdalkör.

Dalos délután keretében ünnepel-
ték meg ezt a jeles évfordulót. 
A rendezvényen jelen volt sok helyi
lakos, a település civil szervezetei.
Körünkben köszönthettük még Dr.
Várnai Ferencet, és Ivasivka Mátyást
akik, az elmúlt évtizedekben mindvé-
gig figyelemmel kísérték a népdalkör
munkásságát.

Ivasivka Mátyás konferálta végig a
több éves repertoárból összeállított
mûsort. Tõle tudhattuk meg azt is ,
hogy harminc évvel ezelõtt, hogyan is
alakult ki a népdalkör  és miként lett
Fábián János a karnagya.

Ezalatt a harminc év alatt a helyi
rendezvényeket színesítették a dal-
csokraikkal. De nem csak az itteni la-
kosok élvezhették az elõadásukat,
hiszen körbejárták dalaikkal az or-
szágot.

Fábián János ezzel a felejthetetlen
délutánnal köszönt el a daloskörtõl
és a közönségtõl. Kívánunk neki jó
pihenést az elkövetkezõ évekre.

Reméljük a népdalkör új karnagyra
talál, és a még sokáig hallgathatjuk
népdalcsokraikat.

Lobodáné Somlai Erika

vagy affinitásuk van és szívesen vállal-
nának munkát. 

Várjuk az igények jelzését is a szol-
gáltatásra, azon gyermekes szülõket,
akiknél gondot okoz a gyermek felü-
gyelete akár néhány órára, éjszakára,
vagy napközben, azon hozzátartozó-
kat, akik idõs szüleik felügyeletét nem
tudják megoldani, de szeretnék elke-
rülni a bentlakásos intézménybe he-
lyezést, vagy kórházban lévõ szetetteik
mellé megbízható, figyelmes segítõt
szeretnének, azokat is, akiknél jól
jönne egy megbízható bejárónõ, vagy
némi besegítés a tavaszi nagytakarítás-
ba, kertrendezésre, favágásra és behor-
dásra várnak segítséget.

Hívják diszpécserünket, kérjenek
további felvilágosítást, illetve igényel-
jék meg a szolgáltatásainkat! 

elérhetõség: Kovács Katalin, Vasas 
telefon: 0630/624-7385

A BNJ népdalkör tagjai közé keres
minden olyan helyi és nem helyi a
népdalok iránt érdeklõdõ, énekest,aki
szabadidejét, szívesen töltené közöt-
tünk. A dalkör most ünnepelte 30-é-
ves évfordulóját.

Énekeljünk együtt, minden
csütörtökön, a BNJ mûvházban!

A Dalkör
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A VASASÉRT EGYESÜLET
kéri Önt, hogy személyi jövede-
lemadója 1 %-val támogassa a
Sok Hírünk Van c. újság kia-
dását.

ADÓSZÁM: 18305434-1-02

Köszönettel: 
Berényi Zoltán elnök

Tájékoztatjuk Kedves Olvasó-
inkat, hogy az alábbi civil szerve-
zetek juttatták el szerkesztõségünk-
höz adataikat az idei adó 1 %-os
felajánlások érdekében. Tisztelettel
kérjük tehát Kedves Olvasóinkat,
hogy amennyiben lehetõségük van
rá, akkor az alábbi civil szervezetek
közül választva rendelkezzenek ez
évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-ról.

Köszönjük megtisztelõ
felajánlásaikat!

NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5.
Elõzetes egyeztetés alapján.
Hámori Istvánné: 72/239-814
Vókó János: 72/337-076

A VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Szövetkezet u. 13.
Minden szerdán 17.30–19.00-ig
nyitva! Várunk minden érdeklõdõt!

Fuchs Károly

ADÓ 1 %-OK
Bányász Torna Club Sport Egyesület: 18329577-1-02

Hirdi Nôegylet: 18305221-1-02

„Napsugaras Õsz” Asszonyklub Egyesület: 18324565-1-02

Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: 18311958-1-02

Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: 18328600-1-02

„Tegyünk Egymásért” Egyesület: 18322996-1-02

Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: 18300972-1-02

Vasasi Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület: 18331750-1-02

Vasasi Szent Borbála Egyesület: 18328772-1-02

Felajánlásaikat köszönjük!

Tisztelt Elnök Úr !
A Sok Hírünk Van 2011 márciusi

számában K.W.K. által jegyzett
cikkükre szeretnék reflektálni. Kérem
szíves közremûködését észrevételem,
véleményem közlése érdekében.

Tisztelt K. W. K. !
Engedje meg, – annak érdekében,

hogy az olvasók más megközelitésbõl
is megismerhessék a bányász múlt, a
bányász hagyomány õrzését és ápolását
– hogy elmondjam ezzel kapcsolatos
véleményemet.

Nem voltam bányász, de 35 évet
dolgoztam a Mecseki Szénbányáknál, a
35 év alatt az ország számos földalatti
bányájában jártam, ezért nyugodt
szívvel írom le, ezer szállal kötõdöm
azokhoz az emberekhez, akik ezt a
nagy elhivatottságot kívánó szakma
mûvelõi voltak. Tiszteltem és tisztelem
õket nehéz életükért, az egymásért ér-
zett felelõsségükért amelyet a bánya-
munka oltott beléjük. Tiszteltem és
tisztelem nem csak az élõket, hanem a
holtakat is, mindazokat akik a mecseki

bányászkodás több, mint 200 éve alatt
haltak hõsi halált.

Tisztelettel nem csak én adózom,
hanem az elõdeim is, akik a szakszerve-
zetnél dolgoztak.

Ön az írásában feledésrõl és arról ír,
hogy „senkinek” nem jutott eszébe a
méltó megemlékezés. Önnel ellentét-
ben én azt állítom, hogy minden év-
ben méltóképpen emlékezünk a temp-
lom falán elhelyezett márványtáblánál,
és a bányászszobornál.

Minden évben – külön busszal – el-
megyünk emlékezni Csertetõre a
csendõrök által megölt, bányászáldoza-
tokra. 2006 december 4-e óta emléke-
zünk és koszorúzunk a Budai-állomás-
nál felállított Szt. Borbála szobornál. 

A Vasasi Bányász Nyugdíjas Szak-
szervezet csendes kegyeletadással, mé-
csesek gyújtásával nem csak az 1986
február 18-i tragédia áldozataira em-
lékezett, hanem mindazokra akik

1873-1986 között szenvedtek halálos
balesetet.

A gyász néma fájdalmát, a soha nem
pótolható hiányt átérezve a „Fejet haj-
tok elõtted bányász” c. verset könnyes
szemmel hallgatták a megemlékezõk.

Mi ilyen csendes fõhajtással
emlékeztünk. Önt, kedves K. W. K. a
2011-es bányásznapi rendezvényeinkre
szeretettel meghívom. 

Tisztelettel kívánok:   Jó szerencsét!

Baumgartner Sándorné
szakszervezeti elnök

Helyreigazítás a nyugdíjas
szakszervezet cikkhez:

Tisztelt Baumgartner Sándorné!

Valószínûleg félreértette az írásomat, én
abban azt írtam, hogy az 1986-os
bányásszerencsétlenség áldozatairól nem
emlékezett meg eddig senki méltóképpen,
ezért megilleti a köszönet Ruzsicsics
Ferencet. Egyébként minden bányásznapi
ünnepségen ott szoktam lenni, bár én sem
voltam bányász, „csak” vasasi ember, aki
lerója a tiszteletét minden Vasason valaha
dolgozó bányász elõtt .

Korcsmárné Weyse Klára

Olvasói levél

ISKOLATÖRTÉNETI MÚZEUM,
BÁNYÁSZATI MÚZEUM

Kodály Mûvelõdési Ház
Pécs-Somogy,Bányatelep 3.
Tanítási idõ alatt: 9.00–12.00
Hétfõ és péntek: 15.00–18.00

MÚZEUMOK, KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
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láncok kizárólag nagyüzemi módsze-
rekkel elõállított élelmiszert forgal-
maznak.

Az így termelt élelmiszerek, nagy
valószínûséggel tartalmaznak olyan
anyagokat, amelyek a hatékonyságot
növelik és még engedélyezettek is, de
miután ez nem természetes tartásmód
nem tudhatjuk, hogy hosszútávon
okozhat-e egészségügyi problémákat.
Az egészségügyi problémákon túl,
indok lehet a tartás mellett az is hogy
az általunk termelt élelmiszer sokkal
ízletesebb és a munkával töltött idõ is
szerezhet jó élményeket. Nem mellé-
kes az sem, hogy a jelentkezõ költség
ugyan rendszeres, de viszonylag cse-
kély és még a jó érzés is kárpótol,

hogy a családdal és magunkkal is jót
teszünk. A felesleget el is lehet adni,
ezzel is javítva büdzsénket. Leszok-
tunk az állattartásról, veteményezés-
rõl, a gazdaboltban nem takarmányt
és vetõmagokat vásárolunk, hanem
macskatápot. A macska sem kergeti az
egeret, mert hizlaljuk a táppal. Még
sok helyen megvan a lehetõség, javas-
lom, használjuk ki.

Az elmélkedésnek vége szakadt a
postás hölgy elvette a pénzt én pedig
megkaptam az igazoló szelvényt. Ha-
zafelé ballagva arra gondoltam: meny-
nyire más lehetne az életünk, ha nem
mindig arra várnánk, hogy majd he-
lyettünk valakik megoldják a problé-
mát, hanem ahogy a mondás is tartja:

„Minden ember a saját sorsa kovácsa”
és végre kezünkbe vennénk a sorsun-
kat.

Ja, és nem mellesleg nem a multik
zsebeit tömnénk.

Kóta László

Hova tûntek az állatok?
A minap postára mentemben be-be

néztem az udvarokba és kutyákon,
macskákon kívül egy portát kivéve,
semmilyen jószágot nem láttam, és ez
elgondolkodtatott! A fejemben végig-
futottam a temetõtõl a határ utcáig és
meg kellett állapítanom, hogy valóban
nincs lovakon kívül szinte semmilyen
haszonállat sem. Vajon hogy alakult
így a helyzet? Hova lettek a baromfik,
disznók, tehenek? Az elmúlt 20 év
alatt teljesen eltûntek! Mik lehetnek az
okok melyeknek ez lett a következ-
ménye! Már bent álltam a hivatalban
várva a soromat/csekkbefizetés/és
megpróbáltam magyarázatot találni.
Arra gondoltam nem éri meg állatot
tartani, nem lehet eladni, drága a

takarmány, sok velük a veszõdség!
Ezek mind megfelelõ indokok is.
Azonban én nem ezeket tartom az
igazi oknak azt gondolom, a fõ ok a
mi lustaságunk. A többi csak magyará-
zat magunkkal szemben, amellyel
megnyugtatjuk a lelkiismeretünket.
Nem akarjuk tudomásul venni, hogy
hozzászoktunk a kényelemhez és egy-
szerûen fogyasztói társadalom lettünk.
Pedig lehet, hogy át kell értékelnünk
az életünket. A mai nehéz helyzetünk-
ben talán új értelmet kaphat ez a csalá-
di költségvetést kiegészítõ tevékenység.
Nem gondolom, hogy versenyképes
vállalkozás lenne a nagyüzemi tartással
szemben, de ne is ez legyen a cél. Arra
viszont jó lehetõséget biztosítana,
hogy egészséges élelmiszert állítsunk
elõ családunk részére. Ne felejtsük, el
azok vagyunk, amit megeszünk. Nem
tisztem kampányolni a multik által
forgalmazott élelmiszerek ellen, de
azért megjegyzem: a nagy kereskedelmi
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ÁPRILISI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (04.02.) 16.30 mise
Vasárnap (04.03.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (04.09.) 16.30 liturgia
Vasárnap (04.10.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (04.30.) 16.30 mise
Vasárnap (05.01.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Virágvasárnap, Mise elõtt barkaszentelés a templom elõtti keresztnél
Szombat (04.16.) 14.30
Vasárnap (04.17.) 16.30 18.00

Nagycsütörtök (04.21.), Mise, oltárfosztás, virrasztás
„Krizma” mise Csak virrasztás 16.30 15.30
a Bazilikában 10.00 16.30

Nagypéntek (04.22. ), Szertartások kezdete a keresztút után
15.00 16.30 16.30

Szertartások kezdete elõtt fél órával a hívek elvégzik a keresztutat 

Nagyszombat (04.23.), Húsvéti Vigília
13.30 15.00 16.30

Szertartás után ételszentelés

Húsvétvasárnap (04.24)
– 11.30 18.00

Húsvéthétfõ (04.25)
11.30   – 8.30
Mise Igeliturgia

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu 

H I T É L E T

Miért vitetjük el háztartásunkból az
értékes szerves hulladékot, amikor az-
zal táplálhatjuk, termékennyé tehetjük
a kertünket?

Gondoljuk csak végig, egy átlagos
család évente kb. 300 kg. hulladékot
termel otthonában és ennek az 1/3-át
komposztálhatja. Ezzel kevesebb lesz a
szemét, olcsóbb lesz a kezelése, akár a
szemétdíj is csökkenhet. A talaj minõ-
ségét a komposzt rendkívüli mérték-
ben javítja. Nem kell elégetni a feles-
legessé vált ágakat, nyesedéket, így a
levegõt sem szennyezzük. Aktív része-
sei lehetünk  a szemünk elõtt lezajló
természetes és önfenntartó körforgás-
nak,  személyesen is tehetünk boly-
gónk egészségéért, a világunk jövõjéért. 

Komposztálható az ételmaradék, a
vágott fû, az összes zöldhulladék,
sövények, bokrok nyírásából származó

nyesedék, a zöldségtisztítás hulladéka,
kávézacc, gyümölcshéjak, fahamu,
papírhulladékok és még sok egyéb.

Egyesületünk, mely az egészség meg-
õrzését és az életmódunk javítását tûz-
te zászlajára elkötelezett abban, hogy
népszerûsítse a komposztálást és ezzel
is tegyen a környezettudatos életért,
élhetõbb világunkért. 

Jelenleg a képen látható komposztládát
tudjuk szállítani  kb. egy héten belül 2500.-
Ft/darab áron, ha a 0630/603-6507-es
telefonon megrendeli. 

Szívesen pályáznánk az Új Széchelyi
terv keretében a komposztálást népsze-
rûsítõ programra, melynek nyomán
nemcsak komposztáló ládákat, hanem
nagyteljesítményû aprító gépeket is a
lakosság rendelkezésére tudnánk sike-
res pályázat esetén ingyenesen bocsáta-
ni. A pályázathoz szükségünk lenne a
helyi igények feltérképezésére.

Kérünk ezért mindenkit, aki szívesen
hasznosítaná kertjében az értékes
zöldhulladékot, hívja fel a
06/30/603-6507-es telefonszámot
és jelentse be igényét a programban
való résztvételre az elérhetõségének
megadásával.

Szõts Rózsa

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND (minden hét) 
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

Virágvasárnap (04.17.) 9.30 Imaóra, 10.00 Isten-
tisztelet, 16.30 ünnepi Istentisztelet

Nagypéntek (04.22.) 10.00 Istentisztelet, 18.00
zenés Istentisztelet

Húsvét 1. napja 9.30 Imaóra, 10.00 Istentisztelet,
16.30 ünnepi Istentisztelet

Húsvét 2. napja 10.00 Istentisztelet

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Hirden a református templomban minden vasárnap 10
órakor Istentisztelet
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás
Húsvétvasárnap 10.00 Istentisztelet

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet
Nagypéntek (04.22) 10.30 Istentisztelet
Húsvétvasárnap (04.24.) 10.30 Istentisztelet

Komposzt - a kertünk aranya
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BRAVÚROS GYÕZELEM AZ ÉLLOVAS OTTHONÁBAN! 

Székelyszabar - Bányász TC 1-3 (1-0)
Székelyszabar 100 nézõ 2011. március 13., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 15. forduló
B.: Pataki V. - Róth, Kerner, Guhr, Németh N. - Kanizsa (Kovács P.), Papp
T.,(Csopek), Györkõ (Vörösvári), Márk - Rácz (Kordé Cs.), Tóth P. (Bárhoff)

edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt, G.: Guhr, Márk, Kordé 

Bányász TC- Ivándárda 1-2 (1-2)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2011. március 20., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 16. forduló
B.: Pataki V.,(Bárhoff) - Róth, Kerner, Guhr, Németh N. - Kanizsa (Kovács P.),
Papp T., Györkõ (Dömse), Márk (Csopek) - Rácz (Kordé Cs.), Tóth P. (Veres

Zs.,Vörösvári) edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt, G.: Tóth P.

Szászvár II - Bányász TC 2-1 (1-0)
Szászvár 100 nézõ 2011. március 27., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 17. forduló
B.: Pataki V. - Róth,(Dömse), Kordé Cs., Guhr, Németh N. - Kanizsa (Vörösvári),

Papp T., Györkõ, (Pataki J.), Márk -  Tóth P. (Bárhoff), Veres Zs. (
edzõ: Pataki Zoltán, Sipos Zsolt, G.: Pataki J., kiállítva: Veres Zs.

A csapat mérkõzései márciusban:
Április 3-án 15.30-kor Bányász - Sátorhely  Parcsinban
Április 10-én 15.30-kor Union Himes - Bányász Himesházán
Április 17-én 16.00-kor Bányász TC -Versend Parcsinban
Április 23-án (szombaton) 16.00-kor Pécsi Dinamo - Bányász TC Pécsen
Május 1-én 16.00-kor Bányász TC- Bakonya Parcsinban 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓNAK A CSABA SZÓDÁNAK, 
KÖSZÖNET A KISPAD HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT PAPP FERENCNEK!

TOVÁBBI SZPONZOROK ÉS TÁMOGATÓK SEGÍTSÉGÉT IS
KÖSZÖNETTEL ÉS SZÍVESEN VESSZÜK!

S P O R T

Recept
TÚRÓKRÉMES
SAJTTEKERCS

Ez egy igazi tavaszi étel, a húsvéti
reggelizõasztalon is jól mutat, és még
egészséges is!

HOZZÁVALÓK: 
25dkg óvári sajt
10dkg juhtúró
1 cs snidling (vagy medvehagyma)
10dkg kígyóuborka
Az ujjnyi vastag szeletekre vágott

sajtot gõz fölött nyúlósodásig mele-
gítjük. Deszkára borítva nyújtófával
késfok vastagságúra nyújtjuk. A juh-
túrót az apróra vágott snidlinggel
krémesre keverjük (A snidling helyett
használhatunk medvehagymát is!). az
uborkából vékony szeleteket vágunk,
kirakjuk velük a sajtlapot, erre ráken-
jük az ízesített túrókrémet, és szoro-
san feltekerjük. Fóliába rakva 1-2 órá-
ra hûtõbe tesszük. éles késsel felsze-
leteljük, és vastagabb uborkakariká-
kon tálaljuk.

Köszönjük!
Egészségére!

A XXVII. Pécs-Harkány országúti
futóversenyen ismét szép számmal in-
dultak vasasiak. Az újságunk váltócsa-
pata a férfi váltók között indult, 37.
helyezést értünk el, 2 ó. 19.16-os idõvel.
Bodor Miklós–Taar Ilona–Berényi
Zoltán összeállításban.   A PVSK nõi
csapata 2. helyezett lett, melynek tagja
volt Kovács Dóra. Egyéniben
Schneider Pál 90. helyezett lett
1ó.59.43-mal Bertalan Csaba 110.
helyezett, 2ó 02.47 el.

A siklósi nemzetközi Tenkes-
kupán, és a barcsi regionális
judo versenyen diák „D” kategóriá-
ban  a 22 kg-os súlycsoportban Rácz
Bálint somogyi lakos a PVSK ver-
senyzõje 1. dijat nyert. 

Gratulálunk, csak így tovább!
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MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, 
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!
7.30–11.00
72/537-033

A megszokott
árukkal együtt,
friss zöldséggel,
felvágottakkal,
tejtermékekkel

és a pécsváradi Arany Cipó
termékeivel várja kedves

vásárlóit a Vali- Bolt
Vasas, Bethlen u. 30.

H–P: 6–16.30 Szo: 6–12

WWW.SHVONLINE.HU

APRÓ

Lukács- tó közelében, csendes utcában
azonnal beköltözhetõ 80m2-es családi ház

ELADÓ.
Érd:06-30-269-2474

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

Purina takarmány, Mol Pb gáz
tartós élelmiszerek, stb…..

PURINA CSIBE INDÍTÓ TÁP
AKCIÓ!

10+1 KG ILLETVE 20+2 KG AJÁNDÉK.
BÁBOLNAI napos és elõnevelt csibe.
Marek, bronchitis, baromfipestis, ellen

vakcinázva. Háztáji piros, tojóhibrid piros,
kendermagos, és fehér húshibrid.
A megszokott áruk mellett,

diszkont áron tartós
élelmiszerek áprilisban: 

– gyermelyi liszt 170.-Ft/kg
– cukor 360 Ft/kg
– B rizs 250 Ft/kg
– étolaj 440  Ft/l
4 tojásos tészta 185 Ft/0,5 kg
ÁPRILIS HÓNAPBAN ÉRKEZNEK 

AZ EGYNYÁRI VIRÁGOK!
Hétfõ-péntek 8.00–17.00

Szombat 8.00–12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 

72/337-776
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