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Ünnep közeledik, a
vers ünnepe, mely vé-

gigkísér a bölcsőtől a koporsóig. Al-
tató dalával álomba ringatja a gyer-
meket, és az élet alkonyán  rigmusa
szárnyra bocsátja az égbe kívánkozó
lelkeket. A vers szín a hétköznapok
szürkeségében: az egymást nyugtala-
nul kereső, felkavaró, majd meghitt
nyugalmat adó, vagy éppen egysze-
rű, hétköznapi, ugyanakkor szent,
magasztos gondolatok hordozója. A
versek milliárdszám ragyognak föl
nap mint nap a költészet csillagos
egén, különösen ilyenkor, a Költészet
Napja körül. Nehéz választani közü-
lük.

De lehet-e a tengerben a legszebb
vízcseppről, a legszebb hullámról
beszélni?

A Költészet Napját elsőként Ma-
gyarország tette ünneppé 1964-ben.
Azóta április 11-én – József Attila
születésnapján minden évben meg-
ünnepeljük. A Költészet Világnapját
csak 2000 óta jegyzik világesemény-

ként, az emberiség kultúrkincsének
tiszteletére.

A Pécs-somogyi Kulturális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület irodalmi
köre egy József Attila életét és mun-
kásságát bemutató esttel kívánja kö-
szönteni idén a költészet napját. Az
április 28-án (szombaton) 17 órakor
kezdődő műsornak a telepi Kodály
Művelődési Ház ad helyet. (Pécs-So-
mogy, Bányatelep 3.) A ver sek elő-
adói: Ferencné Fajtik Bea, Hang Zsu-
zsanna, Lelkesné Németh Katalin,
Ott Jenő, Pálos Attila, Plasszauer Ist-
ván, Szűcs Adrienn Zita, Mesterné
Strausz Emőke, Telekné Feuerstahler
Anna, Vókó Tamás, Vörös János,
Walter József. A műsort szerkeszti és
rendezi: Vókó  János nyug. c. iskola-
igazgató és Hámori Istvánné nyug. is-
kolaigazgató-helyettes.

Várunk minden érdeklődő vers-
barátot, hogy méltóképpen ünne-
pelhessük a névadó József Attilát és
a 2012 esztendő Költészet Napját.

Vókó János

Irodalmi est Pécs-Somogyon 
József Attila tiszteletére 
a vers ünnepén

A MESE MINDENKIÉ
Császár Levente Az Erdő Íze című mesekönyvé-
nek bemutatójára 2012. április 18-án, szerdán,
18 órai kezdettel a Berze Nagy János Művelődési
Otthon Kistamás Gyula Könyvtárában kerül sor.
Az író-olvasó találkozón a könyv bemutató mel-
lett a Mecsek mesevilágába kalauzoljuk el az ér-
deklődőket, ezért a rendezvényre elsősorban
olyan szülőket, nagyszülőket várunk, akik szíve-
sen mesélnének gyermekeiknek a környékről.
Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

Kedves Olvasók!
Mindnyájuknak boldog Húsvéti ün-
nepeket kívánunk, töltsék kellemesen
ezeket a napokat, egészségesen,  kelle-
mesen, szeretteik körében! A hétköz-
napokon pedig választhatnak az itt
felsorolt sok jó program közül, remél-
jük mindenki talál kedvére valót! Aki
akar , megnézheti a vasasi csapat fo-
cimeccseit, vagy feltöltődhet az iro-
dalmi esten, a szabadtéri misén. Az is
hasznos program, ha a kertben vete-
ményeznek, az ünnep előtt rendet
tesznek a házuk előtt, vagy kimennek
az erdőbe medvehagymát szedni.
Mindeközben legyen fél órájuk az
SHV Elolvasására is! 

a szerkesztőség

Szent György nap
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját, valamint barátait, ismerőseit 2012. áp-
rilis 28-án, (szombaton) tartandó VIII.
Szent György napi rendezvényünkre.
Program: Szent György napi szokások ha-
gyományának felelevenítése. Helyszín: Mú-
rom, Szent György kereszt és környéke:
10 órakor Szentmise, búzaszentelés és állat-
áldás Dr.Udvardy György Püspök úr. 11
órakor Dr.Hoppál Péter országgyűlési kép-
viselő köszönti a megjelenteket. Dr.András-
falvy Bertalan néprajzkutató ismerteti a
Szent-György nap népi hagyományait. Mű-

sor:  Somogyi Óvodások műsora, Berze
Nagy  János népdalkar, Somogyi iskolások
néptánca. 11.30 órakor Szakmai progra-
mok kezdete. Rendészeti iskolák közötti já-
rőrverseny indítása. Általános iskolások,
szüleik és egyéb érdeklődők akadályverse-
nyének indítása (A 10-12 fős csapatok je-
lentkezését a 30/351-46-71-es telefonon
várjuk). Lovas ügyességi- és túraverseny in-
dítása. Közönség programok: őshonos
 állatok megismerése, állatsimogató, juhász-
és csikós bemutató, lovas bemutatók,
 lovagoltatás, falusi gyerekudvar, néptánc
bemutatók, népdalénekesek, rendőrségi be-
mutatók, hagyományőrző bemutatók,

(íjászverseny), 13.00. Ebéd a meghívott
vendégek részére, 13.00. Csapatok várható
beérkezésének ideje. Ebéd a csapatoknak
beérkezési sorrendben. Ebéd után kötetlen
szakmai program, ismerkedés a csapatok
között. 15.00 Csapatversenyek eredmény-
hirdetése. 16.00 Hivatalos programzáró. Ezt
követően kötetlen programok. 18.00 Teljes
programzáró. A program alatt a helyi civil
szervezetek között főzőverseny kerül meg-
rendezésre, melyhez a szervezetek 9.00-tól
kezdhetnek készülődni. A közönség részére
a rendezvény alatt büfét biztosítunk.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenn-
tartják.
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Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs-Somogy, Búzakalász u. 3-5.
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI
MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

A VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Szövetkezet u. 13.
Minden szerdán 17.30–19.00-ig 
nyitva! 
Várunk minden érdeklődőt! 
Fuchs Károly, 20/546-4570

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni

Sokszor már annak is örülhetünk e
pénzínséges világban, ha a jól bevált
rendszert meg tudjuk őrizni. Így
történt ez a közmunkások foglal-
koztatását illetően is.

Ez év március közepéig a közmun-
kásaink foglalkoztatója a Városüze-
meltetési Kht. volt, mely a Biokom
leánycége. A munkához szükséges
gépeket és azok üzemeltetési költsé-
geit a részönkormányzatok biztosí-
tották. A vegetációs időszakban elvé-
gezték a közterületeink fűnyírását,
ősszel összegyűjtötték a faleveleket,
kisebb árkok tisztítását végezték, ta-
vasszal virágokat ültettek és gondoz-
tak, a téli időszakban ugyan keve-
sebb létszámmal, de sok helyen
megoldották a síkosság mentesítést,
hó eltakarítást is. Volt időszak, mi-
kor a Budai vámig valamennyi busz-
megálló síkosság mentesítését, hó
eltakarítását is ők végezték. A lakos-
ságtól  néha elmarasztaló kritikát is
kaptam velük kapcsolatban. Mindig

megértettem a lakók panaszát, hi-
szen ki ne szeretné, hogy a környe-
zete szebb legyen, de én úgy gondo-
lom, hogy ami rajtuk múlott, azt
megtették. Lényegesen többet vé-
geztek, mint amit feladatul kiróttak
rájuk. Kötelességük volt, hogy a há-
rom településen 50.000 m2 több-
szöri fűnyírását elvégezzék, de e te-
rületen kívül még további 102.000
m2 (!!!) gondozását is bevállalták.
Ezen túl illegális szemétlerakókat
szüntettek meg, lefestették a játszó-
téri játékokat, a fahidat, számos ki-
sebb csapadékvizes problémát ol-
dottak meg, fákat metszettek és
ültettek, virágokat neveltek, és ők
voltak a 2-3 évvel ezelőtti árvíz ide-
jén is segítségemre a Kút utcában,
mikor a térdig érő hideg vízben,
esőben a homokzsákokat raktuk,
segítve a számos önkéntes lakót.
A  lakosságtól érkező problémák
megoldásában szinte mindig szá-
míthattunk rájuk, amire képesek
voltak, mindent elvégeztek. Az sem
mellékes, hogy ez a tevékenység he-
lyi embereknek adott tartást és ke-
nyeret.

Kora tavasszal kaptam a hírt, hogy
a közmunkások tevékenységét a Bi-
okom meg akarja szüntetni a terüle-
ten. Az egész keleti városrész (tele-
püléseink, Meszes stb.) fenntartására
közbeszerzést írnak ki. Azonnal je-
leztem, hogy a közbeszerzési pályá-
zatból vegyék ki a településeinket és
ragaszkodom ahhoz, hogy a terület
gondozása helyi munkaerővel, helyi
irányítással történjem. Semmikép-
pen nem engedtem, hogy a terület

fenntartását idegen cég végezze,
ilyen már volt Vasas-Somogy-Hir-
den, köszönjük, ebből nem kérünk.
Számos érvvel alátámasztott kérése-
met Nagy Csaba alpolgármester és
Kiss Tibor, a Biokom igazgatója el-
fogadta és így reményeim szerint
legalább  a korábbi szinten meg tud-
tuk őriztük  pozícióinkat. A köz-
munkások vezetőjét és további két
közmunkást a Biokom alkalmazta,
ezen felül még négy helyi közmun-
kást foglakoztatnak és Moór Eszter
bizottsági elnök asszony ígérete sze-
rint néhány hét múlva a Start munka
program keretében újabb 3-5 fő
munkába állására is számíthatunk.
A fenntartáshoz a gépek rendelke-
zésre állnak, a részönkormányzatok
korábban azt már biztosították a
munkavégzéshez, ellenben a kézi-
szerszámokat a korábban foglalkoz-
tató cég elvitte. Ezeket is sikerült be-
szerezni, pótolni.

A közbeszerzés lezárult, a keleti
városrész területén egy kaposszek-
csői vállalkozó fogja végezni a fenn-
tartási munkákat. Számomra meg-
nyugtató, hogy a közterületeinken
dolgozó munkások helyi, ismerős
emberek lesznek.

Kérem Önöket, hogy a telkeikkel
határos közterületek gondozásában,
takarításában vállaljanak részt,
ugyanis a város tisztasági rendelete
is szabályozza, hogy a telekhatár és
az út közötti terület gondozása a tu-
lajdonos feladata.  Ezáltal is na-
gyobb területek válhatnak gondo-
zottabbá.

A közmunkásoknak kitartást és
eredményes jó munkát kívánok.

Huba Csaba

A közmunkások maradnak!
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Múltkor ott hagytuk abba, hogy
többször is jártatok Afrikában.

– Igen. Előre meg van tervezve,
hogy melyik század mikor hova megy,
rendszeresen forgásban vannak a szá-
zadok, ilyenkor 4-5-6 hónapra elme-
gyünk Dzsibutiba, Gabonba vagy
Kongóba. Ha épp békeidőben va-
gyunk kint, akkor csak ott állomáso-
zunk és ha valami baj van a szomszé-
dos országokban, akkor mennünk kell
rögtön. Én először Gabonban vol-
tam. Ez egy teljes dzsungel, meg
tengerpart.

– Meg tudtad nézni magát az
országot, vagy  ilyesmire nem
volt idő? 

– Dolgoztam, de hétvégén sza-
bad voltam, olyankor ki lehetett
menni.  Dzsibutiban hétközben is
este 6-kor végeztünk, utána men-
tem le a tengerhez. Ott sokat bú-
várkodtam, úsztam, gyönyörű
volt.

Igazán veszélyes helyzetben
nem voltam, lőni nem lőttek ránk.
Egyszer voltam riadókészültség-
ben Kongóban, akkor már min-
den felszerelés kinn volt a repté-
ren, bármelyik pillanatban
indulhattunk volna. A szokásos tör-
ténet: a kormányzó a tábornokot, az
egyik beosztottja kivégeztette, mert át
akarta venni a hatalmat, emiatt a nép
fellázadt, de aztán hamar leverték a
lázadást, így ránk már nem volt szük-
ség. Amúgy ilyen riadókészültség Af-
rikában majdnem minden héten van.
Ilyenkor össze kell szedni minden
felszerelést, össze kell készülni és az
esetek 99%-ában két nappal később
lefújják az egészet.

– Fél év elteltével, vagy mikor már
volt valamennyi rálátásod a dolgok-
ra, hogy ítélted meg az egész légiót,
a környezetet, a munkád?

– Sokkal rosszabbra számítottam,
mint amilyen volt. Nem volt nehéz
helytállni.

– Tehát soha nem volt olyan érzé-

sed, hogy eleged van, és most azon-
nal haza akarsz menni?

– De, persze  volt honvágyam, az
nagyon meg tudott viselni. De a leg-
nagyobb baj, furcsa módon, az volt,
hogy tizedes lettem és hirtelen rám
szakadt a sok szabadidő. És nem tud-
tam mit kezdeni magammal. A tize-
des csak megmondja, hogy mit kell
csinálni, megszervezi, de ő nem csi-
nálja.

– Úgy tudom, hogy részt vettél a
híres július 14-i, párizsi felvonulá-
son is.

– Igen, ott is felvonult a szakaszom.
Itt megvan előre, hogy melyik két sza-
kasz megy és hogy hány ember kell,
hogy mekkora a peloton. Ezt elég pre-
cízen összeállítják mindenféle szem-
pont szerint, nagyon sokat kell gya-
korolni a vonulást is. Egy főpróba volt
előző nap a Champs-Élysée-n, aztán
a második már élesben ment. Több
százezer ember nézi  ezt a felvonulást,
akiket a legjobban szeretnek, azok a
tűzoltók, ők kapják a legtöbb tapsot,
illetve a légiósokat is nagyon kedvelik.
Életre szóló emlék ez is.

– Soha nem volt benned félsz?
Hogy esetleg megsérülhetsz, bármi
bajod eshet?

– Valahogy nem gondol rá az em-

ber, egyszerűen nem nagyon jut
eszedbe ilyesmi. Itthon nyilván nem
járkál mindenki fegyverrel, de itt is
ugyanúgy történhet velem bármi.

– Pontosan miért jöttél haza?
– Már harmadik éve voltam kint,

ez egy fontos vízválasztó. Már egy
ideje tizedes voltam, elérhető közelsé-
ge került az újabb feljebb lépés a rang-
létrán. 3 év után általában megadják
a francia állampolgárságot is, tehát el
kellett döntenem, hogy vagy most ha-
zajövök, vagy maradok és később már
nem lesz érdemes hazajönnöm. Vala-
hogy úgy éreztem, hogy hiába kere-
sek jól, hiába járok jó helyeken, vala-

hogy elhalad mellettem az élet.
Ugyanúgy szereltem le, ahogy ki-
mentem: hirtelen, szinte egy nap
alatt döntöttem el.

– Nehéz volt visszaszokni,
mikor leszereltél és hazajöttél?

– Nem annyira, csak sokszor
unatkozok, nincs mit csinálnom.
Itt nyilván lassabb az élet, nem
történik annyi minden, mint a lé-
gióban.

– Szívesen visszamennél még
egyszer?

– Igen, de csak két-három hó-
napra. Ugranék néhányat, vere-
kednék egy jót, aztán hazajönnék.

Bodor Miklós
(Ez egy szerkesztett verziója az in-

terjúnak. A teljes szöveg elolvasható a
www.shvonline.hu oldalon)

Gabon, Kongó, Párizs
Polgár Attila élményei II.

FOGADÓÓRA
Huba Csaba

önkormányzati képviselő
2012. április 24-én (kedden) 

FOGADÓÓRÁT TART:
Hirden

1600 órától 1700 óráig 
a Harangláb utcai faluházban,

Somogyban
1715 órától 1815 óráig 

a részönkormányzat irodájában
(Búzakalász u. 3.), és

Vasason
1830 órától 1930 óráig 
a Berze Nagy János
művelődési házban.
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A helyi lakosok közül sokan nem tudják,
hogy a vasasi és a somogyi erdőben is tö-
megesen terem a medvehagyma. Neve
onnan származik, hogy – a hiedelem
szerint – mikor a medvék előjönnek téli
álmuk után a rejtekhelyükből, ezt kere-
sik, hogy gyomrukat, vérüket, beleiket
megtisztítsák vele.

Ha elhatározzuk magunkat a gyűjté-
sére, a virágzása előtt szedjük leveleit,
ami kb. márciustól május elejéig fo-
gyasztható, illetve ekkor a legfinomabb,
de az utóbbi években a pécsi vásárcsar-
nokban is lehet vásárolni.

A medvehagyma erősen fokhagymail-
latú, levele azonban könnyen összetéveszt-
hető a gyöngyvirággal és az őszi kikerics
levelével, ez utóbbi kettő erősen mérgező
növény. Ha nem vagyunk biztosak benne,
dörzsöljük meg ujjaink között, s ha erőtel-
jes fokhagymára emlékeztető illata van,
akkor medvehagymát találtunk.

A védett területek kivételével hazánk-
ban még nem tiltott gyűjtése, tudomá-
som szerint a Mecsekben jelenleg szabd
szedni. A természetes hazai medve-
hagyma-állomány védelme érdekében
érdemes egy-egy tőről csak a levelek
felét leszedni, mert így a hagyma virá-
gozhat, és a magok elszórása is bizto-
sított marad.

A medvehagyma a legkiválóbb primőr
áru, ami tiszta erdei levegőn terem, szeny-
nyezés mentes talajon növekedik, nincs
permetezve, már márciusban szedhető,
amikor még semmilyen szabadföldi zöld-
ség nincs a piacon, ráadásul ingyen van.

Frissen fogyasztva és tartósítva egya-
ránt kiváló fűszer- és gyógynövény. Fel-
használhatjuk vajas kenyérre feltétként,
salátákba, pogácsába keverve, főzelék-
nek, levesekbe és még számtalan mó-
don. Ízhatása azonos a fokhagymáéval,
csak annál lágyabb.

A medvehagyma jótékony hatásai: ét-
vágyjavító; gyomor-bélpanaszok ellen;
szélhajtó; gyomor- és béltisztító; fertőtle-
nítő; hasmenés ellen; bélféregűző; szívza-
varok csökkentője; csökkenti az artériák
meszesedését; koleszterinszint-csökken-
tő; mellkasi hurutok ellen; a reumás pa-
naszokat enyhíti; vese-, vér- és hólyagtisz-
tító; gyorsítja a seb hegesedését; segíti a
salakanyagok ürítését; csökkenti a magas
vérnyomást; memóriafrissítő; csökkenti

az alkoholéhséget; stresszoldó; férfiakra
és nőkre is ható potencianövelő; a szerve-
zet ólommentesítője.

Végezetül egy kiváló recept Nagy Bandó
András: Orfűi medvehagyma kincsesköny-
véből, amelyből mindent meg lehet tudni,
ami a medvehagymával kapcsolatos.

Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 dkg medve-
hagymalevél, 2 tojássárgája, 1 dl tejföl,
25 dkg vaj vagy margarin, 3 dkg élesztő,
1 dl tej, só, 1 dkg cukor. Az élesztőt lan-
gyos tejben a cukorral felfuttatjuk, a lisz-
tet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzá-
adjuk az élesztőt és a többi hozzávalót.
Jól kidolgozzuk, hogy félkemény rétes-
tésztát kapjunk, amit fél óráig pihente-
tünk. A medvehagymaleveleket meg-
mossuk, jól lecsepegtetjük, és vékony
csíkokra vágjuk. A tésztát kinyújtjuk, rá-
szórjuk a vágott medvehagymalevél fe-
lét, és az egészet felcsavarjuk, mint egy
tekercset, nyújtófával kissé ellapítjuk, fél-
behajtva 20 percig langyos helyen pihen-
tetjük. Akkor ismét kinyújtjuk, megszór-
juk a maradék medvehagymalevéllel.
Feltekerjük, ujjnyi vastagra nyújtjuk, te-
tejét megrácsozzuk és közepes méretű
pogácsákat szaggatunk belőle. Tojással
megkenve a tepsiben még 10 percig pi-
hentetjük, majd kisütjük. Jó étvágyat!

Bocz József

A medvehagyma

Hát, egy kicsit furcsán hangzik ez a cím, az
LGT is máshogy énekelte.

Miénk itt a tér? 
Ez már jobban hangzik de sokkal jobb

lenne egy találó elnevezés ami a szabadsá-
got, jókedvet, vidámságot sugallja. Nemhi-
vatalosan átnevezhetnénk a régi volt gázcse-
retelepet hogy egy szabadidőpark „rendes”
neve legyen. Ehhez kérnénk ötleteket, aján-
lásokat hogy „Neve legyen a gyereknek”.

Kialakítanánk egy kis park jelleget, még
több fát ültetnénk, akár egy kis emlékpark
létrehozásával ahol egy-egy fa egy emberre
emlékeztet. Aki tett a hirdi közösségért,
egy régi barát vagy egy családtag. A jövő-
nek vinné a hírnevet hogy rájuk szívesen
emlékszünk.

A tavaly elkezdett munkát szeretnénk
folytatni, befejezni, hogy a szabadtéri prog-
ramokat (ha már fedettet nem tudunk hol
tartani) kulturáltabb körülmények között
tudjuk lebonyolítani. Az elkészült színpadot
szeretnénk körbeültetni virággal hogy ne

csak egy betonrengeteg legyen. Ha valaki
tudna ebben segíteni nagy szeretettel fogad-
nánk. Néhány tő színes virág biztosan sokat
dobna a kinézeten.

Terveink közt szerepel hogy idén több
programot tartsunk ahol összejöhetnek ba-
rátok, családok egy kis közös kikapcsoló-
dásra. 

– Tavaly elmaradt a „Dávid-kupa” a
rossz időjárás miatt, ezt a régi hagyományt
folytatni kívánjuk a Sportegyesület rende-
zésével.

– Több évben is nagy sikere volt a
„Gyermeknapnak” a versenyekkel, aka-
dálypályákkal ahol mindenki győzött.

– 2011 augusztus 20-án volt az első „Pör-
költfőző verseny” az „Intéző Söröző” szer-
vezésében, igaz hogy csak néhány csapat
részvételével de a hangulat igy is vidám volt.

– Idén már az ötödik „Falunap” lesz, a
„Hirdi Nőegylet” lelkes hölgyeinek köszön-
hetően remélhetőleg legalább akkora han-
gulatban mint tavaly.

– A fiatalok és az itt lakók minden évben
várják a „Szüreti felvonulást”, bízunk ben-
ne hogy ebben az évben sem kell csalódni.

– A nyugdíjasok karácsonyi ünnepsé-
gét a „Napsugaras Ősz” asszonyainak kö-
szönhetjük így előre is.

Sajnos a részönkormányzat pénztárcája
nagyon kicsi de igyekezni fogunk minden
programban aktívan részt venni és a lehe-
tőségekhez képest támogatni azokat. Bí-
zunk benne hogy a civil szervezetek idén is
olyan lelkes munkát végeznek mint eddig
és bízunk benne hogy a lakosság ezt pozi-
tívan díjazza akár adományokkal is.

A tavalyi támogatásoknak köszönhető-
en sikerült elkezdenünk a betonozást és ha
idén is - akinek lehetősége van - hozzájá-
rulna a „Legyen egy négyzetmétered ne-
ked is” kezdeményezéshez siker koronáz-
hatná a munkánkat.

Akinek kérdése, ötlete, javaslata lenne
bizalommal forduljon részönkormányzati
képviselőkhöz vagy irhat a „hirdi.reszon-
kormanyzat@freemail.hu” e-mailre. 

Schenk János, részönk. tag

Miénk itt a „gázcseretelep”!
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Nagy változást jelent a család éle -
tében, amikor gyermekük óvodás
lesz. Főleg akkor, amikor az elsőszü-
lött kerül ki az otthon melegéből.
Ilyenkor sokféle kérdés, sőt nem rit-
kán aggodalom is felvetődik. Az óvo-
dás évek nemcsak a gyermek értelmi
fejlődésében meghatározó jelentősé-
gű, de legtöbbjük számára az első kö-
zösségi élményeket is jelenti. Fontos
tehát, hogy a megfelelő helyet találjuk
meg gyermekünk számára. A döntés
egyáltalán nem könnyű feladat, szám-
talan szempontot ajánlatos figyelem-
be venni. 

Miért válasszanak minket?
Inger gazdag, ízléses környezettel,

tágas, jól felszerelt csoport szobákkal,
meleg, családias, szeretetteljes légkör-
rel várjuk óvodásainkat.

Óvodapedagógusaink  sokolda lúan
képzettek, folyamatosan bővítik tudás-
ukat. Következő területeken szereztek
tapasztalatokat: fejlesztő pedagógia,
Veronika zeneprojekt, DIFER, Sinde-
lar, népi kismesterségek, gyermektorna
vezető, drámapedagógia, stb.

Befogadó intézmény vagyunk,
ahol minden gyermek, a sajátos ne-
velési igényű is megtalálja a helyét. 

Célunk a gyermekek érdeklődésére,
aktív befogadására épülő, játékba
ágyazott, egyénre szabott differenciált
készségfejlesztés, élményekben, lehe-
tőségekben gazdag nevelési gyakorlat
megvalósítása.

Csoportjainkra a vegyes életkor
szerinti felosztás jellemző, melyben
lehetőség nyílik a testvérek, barátok,
ismerősök együtt maradására. Ve-
gyes csoportban a szociális érzékeny-
ség, az egymásra való odafigyelés kap
nagyobb hangsúlyt.

Komplexitás érvényesülése a neve-

lésben. Nem foglalkozási ágakban,
anyagokban gondolkodunk. A terve-
zésnél és a megvalósításnál a fejlesz-
teni kívánt készség, képesség mellé
keressük a gyermekhez közelálló te-
vékenységi formákat.

Folyamatos kapcsolattatás a szü-
lőkkel: partnerek vagyunk a gyer-
meknevelésben.

Azt valljuk, hogy az óvodáskorú
gyermekek hatékony nevelésének, fej-
lesztésének alapját, a saját, egyéni,
gyermeki tapasztalatok, tevékenysé-
gek képezik. Mottónk: „Amit hallok,
elfelejtem, amit látok, arra emlékezem,
amit csináltam, azt tudom is.”

A 2012/2013-as nevelési évre az
óvodai beíratás 2012. április 16-tól
18-ig lesz, naponta 7-17 óráig. A be-
íratáshoz szükség van a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatára, a lak-
cím igazolására valamint a szülő
lakcímkártyájára.

Kíváncsi ránk? Felkeltettük az érdek-
lődését? Betekinthet óvodánk életébe,
mindennapjainkba a www.budaivaros-
kapu.hu/vshovoda honlapon illetve sze-
mélyesen Pécs-Vasas „D” u. 1. szám
alatt. Szeretettel várunk minden kicsit és
nagyot!

Vasasi óvoda nevelőtestülete

„Nyitva van az aranykapu...”

Önkénteseket keresünk
A Kossuth Művelődési Ház foglalkoztató
klubjába, a jól ismert Tea-Házba önkéntese-
ket keresünk. Mindez azért szükséges, mert
a Tea-ház eddigi vezetőjének foglalkoztatá-
sára nincs a továbbiakbanlehetőségünk, mert
a pályázati finanszírozás lejárt. Azonban a fi-
atalokkal megkezdett munkánkat mindenfé-
leképpen folytatjuk, már vannak jelentkezők,
azonban eddig csak három napra tudjuk biz-
tosítani a nyitvatartást. Reméljük lesznek pá-
ran akik kedvet éreznek a fiatalokkal való
foglalkozásra, programszervezésre, meg az
egyéni kreatív ötletek közös megvalósítására. 

Cserébe költségtérítést tudunk biztosíta-
ni, szerződéses formában és az itt töltött idő
valamennyi felsőoktatási intézményben -
kapcsolódó tanulmányok esetén - elfogadott
gyakorlatnak beszámít, egyfajta munkata-
pasztalatszerzési lehetőség.

Jelentkezés a Kossuth Művelődési Ház
elérhetőségein: e-mail: kobeko.muv-
haz@gmail.com; tel: 72/337-838, 
vagy személyesen délután 15-től.

KoBeKo vezetőség

Tea-Ház –teljes gőzzel
Március 6-tól megújult környezetben, újra minden nap várja a TEA-HÁZ az érdeklődőket
a Kossuth Művelődési Házban. Elkészült a nagyterem festése, a parketta csiszolása és lak-
kozása. Két vadonatúj ping-pong asztalon játszhatnak a sportot kedvelők, valamint egyéb
új játékok is várják a TEA-HÁZ-ba betérőket. A TEA-HÁZ áprilisi programja a következő: 
Dátum Idő Program
ápr. 05. 10.00-14.00 Tavaszi nagytakarítás, gulyásparti
ápr. 06. 10.00-14.00 Tavaszi kirándulás
ápr. 11. 17.00 Sport az edzőteremben
ápr. 12. 17.00 Csapatépítő játék 
ápr. 17. 17.00 No para megbirkózás a félelemmel játék
ápr. 18. 17.00 Sport az edzőteremben
ápr. 20. 17.00 No para beszélsz vagy mondasz is valamit? játék
ápr. 25. 17.00 Sport az edzőteremben
ápr. 27. 17.00 No para értjük egymást? játék
ápr. 30. 17.00 No para megértesz? játék
Lassan a végéhez közeledik pályázatunk. Ismét befejeződött két szakkörünk, a vasasi is-
kolában tartott Magyar és Matematika szakkörök. A hirdi iskolában a Néptánc szakkörből
még egy foglalkozás van vissza, az Interkulturális foglalkozásból pedig még két alkalom
van hátra. Dráma szakkörből is lesz még két foglalkozás áprilisban. Három szakkörünk
(Részképességek fejlesztése, Mozgásfejlesztés, Kicsinyek tánca) egészen a pályázatunk be-
fejezéséig, május végéig tart.
Kocsisné Nagy Margit, projektvezető Berényi Zoltán, szakmai vezető
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Somogy Vasas Hird

Szombat (04.14.)
Vasárnap (04.15.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Szombat (04.21.)
Vasárnap (04.22.)  

–

10.00 mise

17.00 mise

–

–

8.30 mise

Szombat (04.28.)
Vasárnap (04.29.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise
–

8.30 mise

Szombat (05.05.)
Vasárnap (05.06.)

17.00 mise

–

–

10.00 mise

–

8.30 mise

Minden hétköznap Csütörtök
17.00 mise

Kedd
17.00 mise

Péntek
17.00 mise

Áprilisi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

H I T É L E T

Nagyheti szertartások Somogy Vasas Hird
Nagycsütörtök (04.05.) Csak virrasztás 17.00 17.00 18.00 Mise, oltárfosztás, virrasztás

Nagypéntek (04.06.)
Szertartások kezdete a keresztút után 15.00 16.30 18.00 Szertartások kezdete előtt fél órával

a hívek elvégzik a keresztutat 

Nagyszombat (04.07.)
Húsvéti Vigília 15.00 17.00 19.00 Szertartás után ételszentelés

Húsvétvasárnap (04.08.) 16.30 10.00 08.30 mise
Húsvéthétfő (04.09.) – – 08.30 mise

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

Nagypéntek (04.06.) 10.00 Istentisztelet, 
18.00 zenés készülődés Nagypéntekből Húsvétba

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

Húsvéthétfő 10.00 Istentisztelet

Evangélikus Istentisztelet
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap 11-kor
Istentisztelet

Nagypéntek (04.06.) Istentisztelet 11.00

Húsvétvasárnap (04.08.) Istentisztelet 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet.
Minden hónap első vasárnapján gyermekfoglalkozás.

Húsvétvasárnap (04.08.) Istentisztelet 10.00

Amikor megláttam újságunkban a kokár-
dás meghívót, egyértelmű volt számomra,
hogy ott a helyem. Felötlöttek bennem –
szokás szerint – a régi emlékek, milyen
volt március 15-e régen. A nosztalgiázás-
ban néhány asszony is segített.

Régen: lestük már kora reggel, milyen
lesz az idő, lehet-e zoknit húzni az utálatos
patentharisnya helyett? Aztán irány az is-
kola, ahol nyolc osztály gyülekezett, hogy
együtt menjen az ünnepségre. Nem volt
hosszú az út a Bányászotthonig, mégis,
mint hatalmas virágcsokrok pompáztak a
magyar-ruhák, piros pruszlikok, puffos uj-
jú fehér blúzok, zöld köténykék. Piros pár-
táinkon a nemzetiszín szalagokat lobog-
tatta a böjti szél. A fiúk cserkészsapkáján
ott ékeskedett a toll, a vezetők kalapján ár-
valányhaj lengedezett.

Tömve volt a bányászotthon szülőkkel,

érdeklődőkkel, a szavalónak bizony ki kel-
lett engednie a hangját (mint a tízperces
szünetekben), hogy az utolsó sorokban is
meghallják: mit üzent Petőfi, Vasvári az
utódoknak. Az ünnepségen szerepelni ak-
kor nem „ciki” volt, hanem kitüntetés.

Most: előrehozzák az iskolában, óvodá-
ban egy nappal a megemlékezést. Rövidí-
tett órák után a tornateremben csattan fel
a taps, ha épp osztálytársuk a szereplő.
A Himnuszt, a Szózatot magnóról hallgat-
ják, bár kötelező tananyag, de ki tudja azt
kívülről, pláne énekelni? S a tanárok miről
beszélnek? Szabadság. Ja, az igen, mert
nem kell iskolába menni. Oda lehet ülni a
számítógép elé. Hogy ezalatt az óvodai Pe-
tőfi szobor előtt felnőttek hajtanak fejet,
letéve koszorúikat-nem trendi már.

Felnőtt sincs sok. Néhány tíz ember
nosztalgiázik azon, ami elmúlt, s amit va-

lahol elrontottunk. Nemcsak hogy gyerek
nincs köztük-eltekintve néhány tipegőtől,
akiket a nagyszülők próbálnak ide nevel-
getni, de pedagógus is csak kettő, az egyik
a 92 éves Huba János. Még jó, hogy ott a
hűséges Bányász zenekar, és a Berze Nagy
János Népdalkar tagjai, meg a versmon-
dásra mindig kapható Bartó Nikolett, kü-
lönben a szónokok egymásnak mondhat-
nák el ünnepi gondolataikat.

Az irigységtől kis híján sárgaságot kap-
tam: a hirdiek ünnepségén voltak szavala-
tok, néptánc, huszártánc, toborzó. (A mi
lányainknak is van külön ruhájuk, de mi-
ért csak a szüreti felvonuláson hordják?)
Hirden együtt ünnepelt a falu. Nálunk kü-
lön megemlékezést tartott az óvoda, az is-
kola, a civil szervezetek. Miért nem tu-
dunk összefogni, és együtt ünnepelni egy
nemzeti ünnepen? A kokárdát – már ha
van – nem a szívünk felett, hanem a szí-
vünkben kellene viselni!

Korcsmárné Weyse Klára

Március 15-e régen és most
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S P O R T H Í R E K

Két meccset játszott a Bányász márci-
usban, egy vereséget követően dön-
tetlent játszott a csapat. A bajnokság-
ban továbbra is a középmezőnyben
tanyázik a Bányász.

Bányász TC  –  Pécsi Dinamo 0-3 (0-1)
Bányász TC: Kordé-Györkő, Kerner,
Guhr, Pataki-Németh, Róth, Buzádi,
Vörösvári-Dankó, Tóth (Bárhoff).
Pécsi Dinamo SE: Demhardt-Büki
(Szuper), Tihanyvári (Reisz), Kósa, Ta-
kács-Salamon, Ákli (Regaiguia A.),
Bánkuti (Erdei), Rack (Regaiguia Z.)-

Szomor (Czimber), Fodor (Dirner)
Gólszerzők: Fodor (43’), Szomor (55’
és 57’)

Szászvári SE II. – Bányász TC 1-1 (1-1)
Szászvári SE II.:Erős-Füzi(Hernádi),
Pölczmann, Kovács(Törő), Szauer-Kő-
vári, Sőre, Mészáros, Kelemen (Tóth)-
Kriszbai, Lép(Götz)
Bányász TC: Kordé-Róth, Németh,
Guhr, Pataki-Sipos, Papp, Buzádi, Vö-
rösvári(Dömse)-Györkő, Kanizsa.
Gólszerzők: Lép(17’), illetve Buzádi
(45’)

Áprilisban további öt meccset 
játszik a csapat:
04.01., 15:30 Pécsbánya SE – Bányász

TC, Pécsbányán
04.08., 15:30 Bányász TC – Mind-

szentgodisa KSE, Vasason
04.15., 16:00 Bakonya SE – Bányász

TC, Bakonyán
04.22., 16:00 Bányász TC – Abaliget

SE, Vasason
04.29., 16:00 Orfű KSE – Bányász

TC, Orfűn 

Elindult a tavaszi idény!

A Vasasi Iskola 2011-2012-es tanév-
ben eddig elért tornaversenyeinek
sok szép eredményeiről.
Városi Diákolimpia
II. korcsoport:
Csapatverseny:
1. Vasasi Iskola (Zsagár Patrik, 

Felhoffer Rajmund, Phol Tamás,
Bárhoff Dominik, Engelsbach 
Balázs, Korom Norbert)

Egyéni összetett:
2. Engelsbach Balázs
3. Korom Norbert, Bárhoff 

Dominik
4. Phol Tamás

Megyei Diákolimpia
Csapatverseny:
1. Vasasi Iskola (Zsagár Patrik,

Felhoffer Rajmund, Pholl 
Tamás, Bárhoff Dominik, 
Engelsbach Balázs, Korom 
Norbert)

Egyéni összetett:
2. Korom Norbert, 

Engelsbach 
Balázs

4. Phol Tamás
6. Bárhoff Dominik
Országos Elődöntő 
(Baranya, 
Tolna, Vas, Zala megye)
Csapatverseny:
1. Vasasi Iskola 

(Zsagár Patrik, 
Felhoffer Rajmund, 
Phol Tamás, 
Bárhoff Dominik, 
Engelsbach 
Balázs, Korom Norbert)

Egyéni összetett:
2. Engelsbach Balázs
3. Korom Norbrt
5. Bárhoff Dominik
6. Phol Tamás
A csapat az országos döntőbe jutott,
melyet idén Makó városa rendez.

Somogyi Attila

Diákolimpiai hírek

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy az alábbi civil szervezetek juttat-
ták el szerkesztőségünkhöz adataikat
az idei adó 1%-os felajánlások érdeké-
ben.

Tisztelettel kérjük tehát Kedves Ol-
vasóinkat, hogy amennyiben lehetősé-
gük van rá, akkor az alábbi – helyi –
civil szervezetek közül választva ren-
delkezzenek ez évi személyi jövedele-
madójuk 1%-ról.
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!

ADÓ 1 SZÁZALÉKOK Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep 42. szám alatti Általános Iskoláért: 18314487-1-02
Bányász Torna Club Sport Egyesület: .....................................................18329577-1-02
Hirdi Nőegylet: .........................................................................................18305221-1-02
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület: ............................................18324565-1-02
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: ....................18311958-1-02
Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány: ...............................18330340-1-02
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület: .......................................................18328600-1-02
„Tegyünk Egymásért” Egyesület: ............................................................18322996-1-02
Vasas és Hird tanulóifjúságáért Alapítvány: ...........................................18300972-1-02
Vasasi Kulturális és Hagyomány őrző Egyesület: ....................................18331750-1-02
Vasasi Szent Borbála Egyesület: ..............................................................18328772-1-02
Vasasért Egyesület: .........................................................................18305434-1-02
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!
Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!

hívhat házhoz is!

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O LT
KEDDI NAPOKON INGYENES 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Purina takarmány, Mol Pb gáz

tartós élelmiszerek.

A KC I Ó !
PB csere            5400 Ft
Virágföld              750 Ft/50 l 

Minden szerdán
15% kedvezmény

más és más termékekre.
Egynyári virágok szinkavalkádja.
Vetőmagok, növény védő szerek

széles választékban.
Erzsébet utalvány elfogadó hely!

Hétfő-péntek: 8.00-16.30
Szombat: 8.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21.
72/337-776

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: KÖH 163/141/1/2008.

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: havonta, 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

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
Tömör Balázs: +36/20/207-0656

e-mail: shvhirdetes@gmail.com 
Nyomás: V-TESA BT., 7720 Pécsvárad 
Felelős vezető: Varga Gergely 

ISSN 2063-3211

A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat,
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.

Hirdetésszervezőt keresünk
Az újságunkhoz hirdetésszervezőt 
keresünk jutalékos rendszerben.

Amit kínálunk: kiegészítő kereseti
lehetőség, bérezés teljesítményarányos

motívációs jutalékkal.
Jelentkezés a szerkesztőség 

elérhetőségein:
Vasasért Egyesület,
Vasas, Bencze J. u. 6.

somogyi, vasasi és hirdi patika
KoBeKo Művelődési Központ,

Kossuth L. Művelődési Ház,
Somogy, Búzakalász u. 47.; 

Tel: 72/337-838 
mihir2007@freemail.hu

Szerkesztőség

INGATLAN STUDIO

ÜGYFELEI SZÁMÁRA
CSALÁDI HÁZAT, ÉPÍTÉSI TELKET,

VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLÉS CÉLJÁBÓL.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL:

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET KERES,

TEL.: 72/214-516, 06-30-9567-852
Hétfőtől-péntekig: 09:00-16:00-ig

Pécsváradi Arany -
cipó és a Duraku

pékség termékeivel
jó minőségű, magyar

tejtermékekkel, bio-mézzel,
hidasi süteményekkel, ZKI

vetőmagokkal és a Bagoly vár
étterem réteseivel várja

kedves vásárlóit a VALI-BOLT
Vasas, Bethlen u. 30.

H–P: 600–1600 Szo: 600–1200

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van!

7.30–11.00
72/537‑033

ERIKA FODRÁSZAT,
MANIKŰR, PEDIKŰR

72/267-723, 06-30 824-5663

MŰSZAKI  V IZSGA
GYORS ÉS KORREKT ÜGYINTÉSÉSE

72/267-723, 0630/824-5661
Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.

A gyógyszertár fölött a 6. ház

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
A márciusi számban olvastam Huba
Csaba cikkét a szennyvízátemelőkkel
kapcsolatban. Ez megerősítette azt a
meglátásomat, hogy akiknek a kivitele-
zés során oda kellett volna figyelni a
dolgokra, ezt nem tették. Akkor kellett
volna papíron letisztázni, hogy kinek
mi a kötelessége, nem utólag terhelni
ezt az 1500 családot. Ez várható volt a
Tettye Forrásház részéről. Mi más vár-
ható egy olyan cégtől, amely a mai na-
pig nem tud tisztességesen számlázni?
Nekem 18 hónap után sikerült tisztába
tenni a számláimat.

Volna még egy téma: ez az ingatlana-
dó. Rémálmomban sem gondoltam vol-
na, hogy még egyszer visszajön a „Rá-
kosi korszak”. Azt sem gondoltam volna,
hogy a járások megszűnésének 50 éves
évfordulóján újra megalkotják. Remé-
lem, a pártbizottságokat is létrehozzák!

Tóth Ferenc, Pécs- Somogy
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