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Bíró András

Ez a Húsvét

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.

Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt fonnak.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek
Fönt a hegyen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva
Készülődünk a holnapra,
A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.

Szirmos jövőnk féltve, óva
Készülődünk még nagyobbra,
El nem érhető csodára:
Örökös harmóniára.

Választási hír 
Kedves Olvasóink!

A következő négy évben a mi országgyűlési képvi-
selőnk dr. Hoppál Péter  lesz.

Munkájához jó egészséget, kitartást kívánunk! 
A választási eredményekről bővebben a következő 

számunkban olvashatnak.
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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

Képviselői hírek
Múlt hónapban március 22-én volt közgyűlés. Részletesen, videós beszámolókkal a képviselői Facebook- 
oldalamon követhetik az eseményeket, továbbá két lap megjelenése között üzenetet is küldhetnek nekem: 
https://www.facebook.com/berenyizoltan/

 Továbbra is elérhető az oldalamon Vasas-Somogy-
Hird fejlesztési terve
Innen letölthető (SHV Online – bejegyzések | 
Facebook) a több hónap alatt, számos helyi szerve-
zet, gazdasági szereplő, intézmények képviselői által 
egy szakértő műhelyvezető koordinálásával elkészí-
tett anyagot tavaly október 19-ei közgyűlésen a pol-
gármesternek is átadtam, most a március 22-ei köz-
gyűlésen – többek közt erre is – rákérdezek: mi lett a 
sorsa, mik az elképzelések?

 A Gyárvárosi Rendőrörs, ebben az évben minden hó-
napban előre meghirdetett időpontokban tart foga-
dóórákat, amit természetesen folytatnak áprilisban 
is, kérem fi gyeljék a kiírásokat. Áprilisban 11-én 17–
18 óráig tartanak a somogyi, Búzakalász u. 3. sz. alatti 
KMB-irodában fogadóórákat. Kérem, keressék őket!

 Március 16-án ülésezett a Településrészi Testület 
a Berzében. A FB-oldalamon ebben a posztban szá-
moltam be a településrészi ülésünkről: https://www.
facebook.com/berenyizoltan/posts/423137723156362  
Döntöttünk mindhárom településen az idősek kará-
csonyi ünnepségének megtartásáról, ami sajnos eddig 
elmaradt a COVID-helyzet miatt. A képviselői keret-
ből rendelkezésre álló 1 millió Ft-ból 150-150 ezer 
forintot szavaztunk meg mindhárom településrészre 
ezen célból, a fennmaradó 550 ezer forintra egy egy-
szerű „pályázati” adatlap kitöltésével várjuk az igénye-
ket. Sajnos az összeg – javaslatom ellenére – idén sem 
lett emelve (mint ismeretes 2019-ig 1,5 millió Ft volt 
ez az összeg évtizedek óta, csak Péterff y polgármester 
vette el az egyharmadát 2019-ben.), így nem maradt 
sok, de örvendetes, hogy két év küzdelmei után sike-
rült elérnem, hogy legalább a településrészre 12 millió 
Ft lett elkülönítve, különféle parkosítási, játszótér-fej-
lesztési, útjavítási feladatokra.

 A márciusi közgyűlésről az Önkormányzat TV 
élő közvetítése itt megtekinthető: Önkormány-

zati TV (onkormanyzati.tv) A képviselői FB-ol-
dalamon rengeteg videóval itt nézhetik vissza a 
március 22-ei ülés legfontosabb pillanatait, felszóla-
lásaimat: https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/426448546158613 

 Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, a márci-
us 22-ei ülésen semmi fajsúlyos téma nem volt, csak egy 
„blődli” politikai nyilatkozat megint, semmi érdemi.

A következő közgyűlés április 19-én, kedden lesz. 
Addig is fi gyeljék képviselői oldalamat (https://www.
facebook.com/berenyizoltan), kövessék az oldalt, 
ahol további videós-képes tartalmakat találnak! Eh-
hez mindössze csak egy lájkot kell nyomni, és ter-
mészetesen továbbra is az alábbi elérhetőségen állok 
rendelkezésre:
Facebookon: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 30/210-8120

Egyperces néma felállással adóztunk az ukrajnai
háború áldozataiért, ezzel is kifejezve a háború 

elítélését, mindannyiunk elkötelezettségét a békéért.
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A vasasi iskola felújítása
Az utolsó simítások folynak iskolánkban Vasason. A Pé-
csi Tankerületnek hála, közel 50 millió forintot költöttek 
a felújításra.

Az épületrész külső és belső szigetelésén túl új mű-
anyag, távirányítással működő ablakok kerültek besze-
relésre, korszerű fűtőtesteket és radiátorokat tettek fel, 
illetve a csúszós, balesetveszélyes parketta helyére a be-
tonozás után sport PVC lett lerakva diákjaink és a ta-
nárok nagy örömére. Reméljük, a következő tanévtől a 
délutáni sportkínálatot is bővíteni tudjuk.

A medvehagymás pogácsa

A medvehagymás pogácsa elkészítéséhez az 
élesztőt a langyos tejben a cukorral felfuttat-
juk. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, 
hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, majd a 
tojássárgákat, a tejfölt és a sót. Félkemény 
tésztává dolgozzuk ki, amit fél órát meleg 
helyen pihentetünk.

Közben a medvehagymát megmossuk, jól 
lecsepegtetjük, a vastag szárakat kiválogat-
juk, a többit vékony csíkokra vágjuk.

A tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a medve-
hagyma felét, és az egészet felcsavarjuk, mint 

egy tekercset. Nyújtófával kissé ellapítjuk, fe-
lébe, majd egymásra hajtva újabb 20 percig 
langyos helyen pihentetjük, kelesztjük.

Ezután ismét kinyújtjuk a tésztát, és 
megszórjuk a maradék medvehagymával. 
Az előbbi módon ismét felcsavarjuk, majd 
óvatosan ujjnyi vastagra nyújtjuk. A tetejét 
megrácsozzuk, és közepes méretű pogácsá-
kat szaggatunk belőle.

A medvehagymás pogácsákat megkenjük 
felvert tojással, sütőpapírral bélelt tepsibe 
pakoljuk, majd még 10 percet pihentetjük.

Ezt követően 175 fokra előmelegített sü-
tőben, 25-30 perc alatt készre sütjük.

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés (az ár a spirált, az elő- és hátlapot tartalmazza): vékony = 300 Ft, közepes = 500 Ft, vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 = 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás: fekete-fehér: egyoldalas 
A/4 = 15 Ft, A/3 = 30 Ft, kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 = 140 Ft, A/3 = 280 Ft, kétoldalas A/4 
= 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés (PDF formátumban): A/4 = 30 Ft/oldal, A/3 = 60 Ft/oldal. Fax fogadása és 
küldése: belföld: 250 Ft/1 oldal (150 Ft minden további oldal), külföld: 400 Ft/1 oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internethasználat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/oldal. CD-írás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. KARRIER: Képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés.
Motivációslevél-írás és tanácsadás: 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838
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Csupaszív díjátadó ünnepség
Idén is hírt adunk a 6. éve megrendezésre kerülő Csupaszív Vándorkupa díjátadó ünnepségünkről. Ebben az évben 
is gratulálhattunk azoknak a településünkön élő szorgalmas, ügyes és a közösségért tenni akaró embereknek, egye-
sületeknek, akik adományaikkal vagy munkájukkal gyarapították, segítették Somogy, Hird, Vasas lakóközösségének 
előrejutását, fejlődését. A díjazottak örömmel és meghatódva fogadták az elismerést. 

A Vándorkupa idei nyertese: GEOBIL Bt. 

További díjazottak: 
•	 Ács	Rebeka,	Kocsis	József,	Csordás	Attila,	Somogyi	Óvoda
•	 Banyár	Erzsébet,	Tegyünk	Egymásért	Egyesület
•	 Becker	János,	Stiefel	Andrásné	Terike,	Hirdi	Nőegylet
•	 Békefi	Orsolya,	Hirdi	Általános	Iskola
•	 Bocz	József,	Kóta	László,	Vasasért	Egyesület
•	 Dani	Ádám,	Kovács	István,	Pécs-somogyi	polgárőrség
•	 Fuchs	Ervin	Ádám,	Kovács	Bence,	Pécs-Somogyi	Jiu-jitsu	Klub
•	 Görgye	Ákos,	Vetró	László,	Vasasi	Óvoda
•	 Jávorka	Gabriella,	Somogyi	Aerobic	Klub
•	 Varga	László,	Vasasi	Bányász	Torna	Club
•	 Kisné	Hering	Irén,	Szakálné	Böröcz	Ildikó,	Szenior	Örömtánc	csoport
•	 Lévainé	Nagy	Kornélia,	Vasasi	Általános	Iskola
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Gyarapítani a kifoszthatatlant
Beszélgetés a friss József Attila-díjas Halmai Tamással

Kérnénk egy rövid bemutatkozást, mert a somogyiak ta-
lán igen, de  a vasasiak és a hirdiek nem ismerik jól önt.

1975-ben születtem, néhány évnyi pécsi albérletet le-
számítva azóta Pécs-Somogyban élek. Általános iskolá-
ba is itt jártam, Vókó János szép emlékű igazgatósága 
idején.

Mikor, hogyan került komolyan kapcsolatba az iroda-
lommal, hogy már nemcsak olvas, hanem ír is?

Olvasni is, írni is korán megtanultam. Magyartaná-
raim hatása (a Kodály Zoltán Gimnáziumban), majd a 
pécsi magyar szak igazított végleg az irodalmárpályára. 
Dolgoztam	 tanárként	 (leghosszabban	 a	 komlói	 Nagy	
László Gimnáziumban), voltam kulturális szervező (a 
Művészetek és Irodalom Házában), sajtófelelős (a me-
gyei múzeumigazgatóságon) és korrektor (a Dunántúli 
Naplónál).	2018	óta	szabadúszó	irodalmár	és	korrektor	
vagyok, irodalmi lapokban publikálok, valamint szöveg-
gondozói feladatokat látok el. E létmódomban alkotói 
támogatások is segítenek, ez idő tájt a Magyar Művészeti 
Akadémia ösztöndíjasa vagyok.

Mi volt előbb, a vers vagy a próza? Melyik a kedvesebb, 
és melyik a nehezebb műfaj?

Verset – mint általában mindenki – hamarabb és töb-
bet írtam, írok. A próza inkább csak pihenésnyi kaland, 
önmulattató kitérő. A lényegre szorítkozó és zenei esz-
közökkel is élő beszéd, ami a költészet, közelebb áll az 
alkatomhoz.

Mi keltette fel az érdeklődését a keleti versformák iránt? 
Miért szereti ezeket? Talán azért, mert rövid, tömör, és 
úgy érzi, hogy ez illik a mai kor emberéhez?

Írásaimban jobbára a szabadelvű szellemiség és a spi-
rituális nyitottság kapcsolódási pontjait keresem. A kele-
ti hagyományokhoz (például a haikuk és koanok világá-
hoz) is ez a kíváncsiságom sodort közel.

Minek köszönheti a József Attila-díjat? Mit írtak a 
laudációban?

Az oklevél tanúsága szerint „költő, esszéista” minő-
ségemben, „kiemelkedő irodalmi tevékenység”-em el-
ismeréseként láttak érdemesnek a díjra, azaz egy több 
műfajú tevékenység vonta magára a döntnökök figyel-
mét. Ezzel, úgy remélem, a pécsi, dél-dunántúli iroda-
lom színes gazdagsága is elismerést nyert; valamint nem 
rejthető véka alá az sem, hány ember hatása, munkája, 
támogatása nevesíthető egy-egy ilyen személyes kitünte-
tésben. Szüleimtől tanárokon és kollégákon át szerkesz-
tőkig sokaknak lehetek hálás.

Még nincs 50 éves, és 40 könyve jelent meg. Hogy bírja 
ezt a munkatempót?

A több alkotói zóna (vers, próza, esszé, tanulmány, 
kritika, filmjegyzetek, nyelvészeti cikkek stb.) lehetővé 
teszi, hogy a kifáradás kockázatát másik szövegterület-
re áttelepülve hessentsem el magamtól – talán ennyi a 
magyarázat. Meg az írás szeretete persze. Amihez hoz-
zátartozik, hogy értelmezőként az elemzett szerzőket, 
műveket is nagyon tudom szeretni.

Mik a tervei, kiről, miről szeretne legközelebb írni?
Jelenleg egyrészt egy versesköteten ügyködöm (Hang-

táj a munkacíme), másrészt esszéket, elemzéseket írok 
hol felkérésre (mint nemrég Illyés Gyuláról egy konfe-
renciára), hol sajátabb elhatározásból. Főként huszadik 
századi és kortárs magyar költészettel foglalkozom.

Kiket ajánlana  olvasásra egy átlag olvasónak az ön ál-
tal tanulmányozott írók, költők közül?

Babitsot vagy Pilinszkyt talán ajánlanom sem kell – 
viszont a kortársak közül örömmel említem meg például 
Iancu Laura vagy Hegedűs Gyöngyi nevét. Káprázatos 
költők. (Személyes szakmai hátországukat is szépnek ta-
lálom: előbbi „civilben” néprajzkutató, utóbbi orvos.) A 
pécsi irodalmi hagyományból pedig hadd utaljak Csor-
ba Győző és Bertók László nagyszabású költészetére, va-
lamint az 1958 óta működő Jelenkor folyóiratra.

Ha lehet, válasszon egy verset vagy rövid prózát, amit 
a cikk végén leközölhetünk öntől. Így a műveit, stílusát is 
bemutathatnánk, ha nagyon röviden is.

Tíz-egynéhány éve írtam, de „életvezetési ars poeti-
caként”, úgy tapasztalom, másokban is derűt szokott éb-
reszteni egy hétsorosom:

Feladat
Hozzátenni a világhoz csak egyet,
egy almafát, egy könyvet, egy fiút
vagy lányt vagy többet vagy egy tiszta udvart,
egy szonátát, egy szonettet, egy zsemlét,
egy kézszorítást, ajándék mosolyt,
csak egyet mindig, csak egyetleneggyel
gyarapítani a kifoszthatatlant.

Taar Ilona
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Pécs-Somogy, Somogy u 8/b. szám alatt a Hústanya húsboltunkban 

Húsvéti akcióval várjuk sok szeretettel kedves vásárlóinkat!

– Húsvéti sonka 2990 Ft/kg

– Stifolder, csípős és csemege 3150 Ft/kg helyett 
 akciósan 2800 Ft/kg

– Sertéskaraj csont nélkül 1790 Ft/kg

– Csirkemellfi lé 1590 Ft/kg 

– Töpörtyű akciósan 1500 Ft/kg, április 18-ig tart az akció!

Érdeklődni: 06/30/322-4041 telefonszámon lehetséges

Iskolai beíratás
Felhívjuk a nagycsoportos gyermekek szülei-
nek a fi gyelmét, hogy április 21-én 8:00-tól 
18:00-ig és 22-én 8:00-tól 15:00-ig lesz a beirat-
kozás a leendő iskolásoknak a vasasi iskolában.

Szerdánként 15:30-tól 16:30-ig iskola-előké-
szítőt tartunk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Pécs-Somogy, Somogy u 8/b. szám alatt a Hústanya húsboltunkban 

Húsvéti akcióval várjuk sok szeretettel kedves vásárlóinkat!

– Húsvéti sonka 2990 Ft/kg

– Stifolder, csípős és csemege 3150 Ft/kg helyett 
 akciósan 2800 Ft/kg

– Sertéskaraj csont nélkül 1790 Ft/kg

– Csirkemellfi lé 1590 Ft/kg 

– Töpörtyű akciósan 1500 Ft/kg, április 18-ig tart az akció!

Érdeklődni: 06/30/322-4041 telefonszámon lehetséges
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Ételed legyen a gyógyszered!
Régóta szerettem volna írni arról, miért is fordít egye-
sületünk nagy hangsúlyt és sok energiát az egészség-
megőrző mozgásformák szervezése mellett a kertműve-
lésre, befőzésre, fűszer- és gyógynövény-szárítmányok 
készítésére.

Bizony elfelejtettük őseink gyógyító konyháját és 
Hippokratész azon tanácsát, hogy „ételed legyen a 
gyógyszered”. Hiszem, és csodálattal tapasztalom, hogy 
a jóisten úgy alkotta meg a világunkat, hogy a termé-
szetben mindent megtalálunk, ami az egészséges élethez 
szükséges. Ráadásul el is látta egyértelmű jelzésekkel, 
útmutatókkal a világa milliárdnyi alkotását, az ember-
nek pedig csak figyelnie kell, és értelmezni, olvasni a jel-
zéseit. Például a dió az agyműködést olajozza, formája 
teljesen olyan, mint az agy, a csontok egészségét a szár-
zöldségek segítik, gondoljunk csak a zellerszár és a csont 
hasonlóságára, vagy a cékla kiváló vérképzést segítő, a 
színe árulkodik is erről. A végtelenségig lehetne sorol-
ni a hasonlóságokat. Eleink bizony ezekre odafigyeltek, 
tudták és alkalmazták a természet éltető, gyógyító erejét. 

Az egészséges élet elengedhetetlen eleme a táplálko-
zás, melynek legjobb módja az élő, friss, vegyszermen-
tes, lehetőleg helyben vagy a közelben termesztett, vagy 
gyűjtött alapanyagú ételek fogyasztása. Erre szeretnénk 
példát mutatni, ezért foglalkozunk immár 13 éve a 
vegyszermentes kertműveléssel. Sok kísérlet, sikerek és 
kudarcok is vannak mögöttünk. Mára a bemutató min-
takertünkben gyümölcsfák, fűszerek, zöldségfélék és 
gyógynövények széles tárháza lelhető fel. A termeszté-
sük során a könnyű és hatékony művelhetőséget, a csa-
padékvíz teljes körű felhasználását, az őshonos fajták 
visszavezetését tartjuk szem előtt. A termesztés mély- 
és magas ágyásokban, fóliákban és szigetekben törté-
nik. Valamennyi forma a szélsőséges időjárási viszo-
nyok kiküszöbölését szolgálja, illetve a csapadékhiányt 
hivatott kompenzálni. A mélyágyásban például, ahol a 
termesztési idő meghosszabbítására nyílik mód, áttelel-
nek, újrazöldellnek a levélzöldek, káposztafélék, így fo-
lyamatosan van elérhető természetes vérhígító, K-vita-
min, aminek a pandémiás időszakban különösen nagy 
jelentősége volt. A zöldségesszigetek kialakításával, 
takarásukkal az évek óta tartó csapadékhiányos hetek, 
hónapok átvészelése a célunk. Minden tetőfelületről 
összegyűjtjük a csapadékot tartályokba, kerti tavakba. 
A saját és a hozzánk behozott zöldágakat aprítjuk és a 
kertbe forgatjuk. Legutóbb a DÉDÁSZ által mindkét 
faluban a vezetékek vonalán levágott ágak kerültek így 

hozzánk. Örömmel fogadjuk a szomszédságból a száraz 
kenyeret, háztartási zöldhulladékot is. Jobban haszno-
sul a csibeudvarunkban, mint a kukában. Szerencsé-
re vannak ilyen kedves környékünkön lakók, akik ezt 
nem érzik fáradtságnak. A vetéseknél, palántázásoknál 
igazodunk a népi megfigyelésekhez, a holdállásokhoz. 
Igyekszünk kiaknázni a növénypárosítások adta elő-
nyöket is. A kártevők elleni természetes védekezés sok 
módszerével próbálkoztunk több-kevesebb sikerrel. A 
poloskák elleni védekezésben nálunk az ecet kihelyezé-
se bizonyult (kis üvegekben a talajba süllyesztve) a leg-
hatékonyabbnak. A ragadós sárgacsapdák és a hamu is 
jól funkcionálnak a káposztafélék kártevőinél. A fűsze-
reinket, gyógynövényeinket sörösdobozokból épített 
napkollektoros aszalóban szárítjuk, illetve az újonnan 
épített melléképületben egy szellős szárítóhelyiség is ki-
alakításra került. A közel hatvanféle gyűjtött és szárított 
fűszerünk és gyógynövényünk a konyhánk ékessége. 
Egész évben kaphatóak nálunk, ami megmarad, azt az 
újabb begyűjtések időszakában leáztatjuk és kilocsolá-
sukkal a kert táptalaját gazdagítják. A tartósítószer mi-
nimalizálására, illetve nélkülözésére is sok próbálkozást 
tettünk a befőzéseknél. A befőzőautomata beszerzése 
és használata óta ebben is egyre sikeresebbek vagyunk. 
Céklánk és a csalamádénk sokaknak ízlik. Gyűjtjük 
nemcsak a kertünk, hanem az erdő kincseit is. A csip-
kebogyó-, a som- és a galagonyalekvárjaink is nagyon 
népszerűek. A házi szárnyasaink is besegítenek a ta-
lajtisztításba és trágyázásba. Kapható nálunk az imént 
említetteken túl házi tojás, palánták, levendula, rozma-
ring és egyéb dugványok, parajdi só (melyet nagy té-
telben rendelünk, vagy közvetlenül hozunk Erdélyből) 
és különféle gyógynövények, gyógykencék, tinktúrák, 
gyümölcsecet, desztillált víz és egyéb hasznosságok, de 
csibekeltetést is vállalunk. Természetesen minden csak 
kis mennyiségben, igyekszünk kerülni a nagy tételben 
előállítást, a sokféleség megtartása a célunk. 

A kert azon túl, hogy hasznos elfoglaltságot, táplá-
lékot ad, örömforrás és stresszmentesítő is egyben. Így 
szolgálja az egészségünket. Egy kicsit mi teszünk érte 
és ő sokszorosan hálálja meg a törődést, mint minden 
a teremtésben.

Örömmel fogadjuk a hozzánk betérőket, szívesen 
megmutatjuk a kertet, mesélünk a kísérletezgetéseink-
ről, csereberélhetünk, és szívesen fogadjuk mások ta-
pasztalatait, tanácsait is.
Napüdvözlet	Egyesület,	nyitva:	h–p:	8–14	óráig.
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Újra indul a gyermekjóga
Szülői kérésre újraindítjuk a covid-intézkedések miatt 
kényszerűen beszüntetett gyermekjóga-foglalkozása-
inkat. Gyermekeink a pandémia, most pedig a médiá-
ból rájuk zúduló háborús információk okozta fizikai és 
mentális állapotában bekövetkezett károk oldására most 
nagy szükség van. Ennek kiváló eszköze a jóga, mellyel 
az állóképesség, a stressztűrés, a hajlékonyság, a kreati-
vitás és az érzelmi intelligencia bizonyítottan fokozható.

Heti egy alkalommal egy óra időtartamban, pénte-
ki napokon 16 órától kezdődnek újra a foglalkozások 
áprilistól. Elsősorban 6-10 éves korú gyermekeket vá-
runk a csoportba jóga-mókázni. 

Bejelentkezés: 
Szőts Rózsa jógaoktató-terapeuta, gyermekjóga-okta-
tónál. Elérhetősége: 06/30/603-6507

Vivicitta, 2022
Március 27-én Budapesten végre újra meg lehetett 
rendezni az első tavaszi nagyszabású futóversenyt. 
Sok távon, sok ezren futottak, köztük vasasiak és volt 
vasasiak is. Itt most csak néhány eredményről tudunk 
beszámolni, ha valaki kimaradt, elnézést kérünk, szí-

vesen beírjuk az eredményét a jövő havi újságba. Je-
lentkezzen, aki futott még ezen a versenyen! Schnei-
der Pál a tőle megszokott formában, 1.44.05 alatt tette 
meg a 21 km-t, ezzel kategóriájában 4. lett. Lánya, 
Schneider Erika 1 ó. 54 perc 29 mp-es idővel ért célba. 
Malinás László pedig 1.56.06-os szép eredményt ért el. 
Minden résztvevőnek gratulálunk!

A Somogyi Bányász asztalitenisz-csapat hírei
Az asztalitenisz-szakosztály a múlt év 
november első feléig nagyon sikeresen és 
zavartalanul működött. Az utánpótlás-
nevelés heti két alkalommal történt, és 
egyre több fiatal jelentkezett a komoly 
szakmai edzésekre. A felnőttcsapatok 
edzéseit heti három alkalommal tartot-
tuk, és gyakorlatilag minden eszközünk, 
felszereltségünk adott volt egy sikeres 
bajnoki szerepléshez. A második csapat 
is szép sikereket ért el a Harkányi CSB-
on, ahol a hetedik forduló után a tabella 
közepén állt. Sajnos tavaly novemberben 
a Kodály Műv. Ház mennyezetéből lesza-
kadt egy darab, így a terem veszélyessé 
vált. Berényi képviselő úr jóvoltából az-
óta az edzéseket a Kossuth Műv. Házban 
tartjuk. Ebben a teremben edzünk két 
asztalon, a bajnoki mérkőzéseinket pedig 
egy asztalon játsszuk. Sajnos a gyerme-
kek edzését sem tudjuk itt megtartani. 
Az első csapatunk nagyrészt nyert mecs-

csekkel kezdte meg a szereplését a pécsi 
városi bajnokságban, de a terem hiánya 
miatt sokáig szüneteltek a mérkőzések, 
így nagyon sok elmaradt mérkőzés van 
még a múlt évből is. Sportszerűségből és 
küzdeni akarásból mindkét csapatunk 
jelesre vizsgázott, és nagyon sok szoros 
meccset játszottunk, melyeket gyakran a 
rutin és az edzések hiánya, meg az ide-
gen pálya miatt veszítettünk el.

A bajnokság végén szeretnénk tarta-
ni egy szakosztály-értekezletet, melyre  
meghívnánk a PKK vezetőségét és Pécs 
M. J. V. képviselőjét is, mert úgy érez-
zük, hogy nagy veszélyben van a 100 éves 
Egyesületünk asztalitenisz-szakosztályá-
nak további működése. Jelen állapotban 
az utánpótlás edzése megoldhatatlan 
feladat, a következő bajnokságra való 
felkészülés és a bajnokságra való nevezés 
szinte lehetetlen, pedig őszre három csa-
pattal is szerettünk volna indulni.

A Kodály Műv. Ház mennyezetének 
felújítása még nem kezdődött meg, 
ezért bizonytalan, hogy mikor tudunk 
újra foglalkozni a gyerekekkel, amit 
már nemcsak a gyerekek, de a szülők is 
nagyon várnak, és az is, hogy mikor tu-
dunk ismét a megszokott környezetben 
játszani hazai mérkőzéseket.

A szakosztályunk tagjai közül többen 
jelezték, hogy kilépnek az Egyesületből 
és máshol próbálnak játszani, vagy csak 
egyszerűen abbahagyják az asztalite-
niszt, ha nem sikerül visszatérnünk a 
régi edzőtermünkben, ahol tavaly még 
világbajnokok társaságában ünnepeltük 
fennállásunk 100. évfordulóját. Bízunk 
benne, hogy egy négyzetméter lesza-
kadt vakolat a mennyezetről nem fogja 
a végét jelenteni az asztalitenisz-szak-
osztály munkájának!

HAJRÁ, BÁNYÁSZ ! 
Danis Imre

Kiss Erika 20/983-7188
Mail: erikairoda.pecs@gmail.com 
Web: erikairoda@webnode.hu

Weboldalamon részletesen tájékozódhat szolgáltatásaimról

ASSZISZTENCIA/SZERVEZÉS/ADMINISZTRÁCIÓ

• Online segítem a kis- és középvállalkozásokat mindennapi feladatainak ellátásában. 
• Legyen ön is részese az online-térben egyre nagyobb teret hódító szolgáltatásaimnak, 

hogy vállalkozása kevesebb energiaráfordítással még sikeresebben működjön.
• Vállalkozásába viszem kész tudásomat, saját irodámban és saját eszközeimmel dolgozom.
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Katolikus misék áprilisban
Vasas:  04. 09. Szombaton 17 órakor keresztút,  
 azt követően szentmise. 
	 04.	16.	Nagyszombat	16	órakor	 
    szertartás

Somogy:		 04.	15.	Nagypénteken	keresztút	 
 a templomban 9 órakor. 
 04. 17. Húsvétvasárnap 9:30 órakor   
    szentmise. 
 04. 23 Szombat 17 órakor szentmise.

Hird:  Vasárnaponként 8 órakor szentmise. 

A somogyi templom harangjainak támasztó szerkezete 
és mechanikája elhasználódott és elavult, így veszélyes-
sé is vált. Folyamatban van a helyrehozatala, cseréje. 

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor 
istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyer-
mekfoglalkozás Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között. 

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

Evangélikus istentisztelet
Április 10. és április 17. 11 órakor a vasasi evangélikus 
templomban.

Húsvét ünnepének eredete és üzenete
A zsidók húsvétja az első tavaszi holdtöltekor van. Az 
Ószövetségben a húsvét családi ünnep. Az ünneplés egybe-
fonódott az Egyiptomból való szabadulással, kivonulással.

Húsvétkor a szolgaságból való kivonulást a húsvéti bá-
rány áldozatával, a kovásztalan kenyérrel ünnepelték. Jé-
zus az igazi húsvéti bárány.

Az Újszövetségben a húsvét Krisztus kereszthalálával és 
feltámadásával egészen új értelmet kapott... Szent Ágos-
ton mondta: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az 
életbe, és nekünk, hívőknek megnyitotta a feltámadásával, 
hogy mi is átléphessünk  a halálból az életbe.”

A húsvét ünnepe március 22. és április 25-e közé eshet.
Virágvasárnap Krisztus bevonulását ünnepelték a Szent-

földön.
Nagykedden Jézus világvégi eseményekről való tanítá-

sát, nagyszerdán Júdás árulását állították a hívek elé.
A húsvéti Szent 3 NAP nagycsütörtök estével az Olajfák  

hegyén és a Getszemáni kertben tartott éjszakai virrasz-
tással kezdődött

Nagypénteken reggel a Pilátus előtti eseményekre és Jé-
zus megostorozására emlékeztek, délben a keresztereklyét 
mutatták fel a népnek, majd Jézus szenvedéstörténetét 
hallgatták meg délután 3 óráig.

Nagyszombat a várakozás napja, amikor az egész egyház 
böjtöl, hiszen távol a Vőlegény, aki most pihen és alászáll a 
holtak országába, ahol az első győzelmét aratja a halál felett.

A húsvéti vigíllia, amikor az egész világ virraszt. 
Szent Ágoston mondja: Szombaton virrasszatok, olvas-

sátok az írásokat és zsoltárokat imádkozzatok a  bűnösö-

kért, várjátok és reméljétek Jézus feltámadását a szom-
batot követő éjszaka 3 óráig. Akkor egyetek, vigadjatok, 
örüljetek és legyetek vidámak, mert a feltámadás záloga 
Krisztus, feltámadt.

A húsvéti idő ötven napig tart és pünkösdkor fejeződik be.
Mire tanít bennünket a feltámadt Krisztus a szimbólu-

mok által?
Legyünk szelídek, önfeláldozóak, mint a bárány, mint a 

jó pásztor, aki az életét feláldozta a juhaiért. Legyünk an-
nak tudatában, könnyű a farkasok között üvölteni, köny-
nyű a bárányok között bégetni, de nehéz a farkasok között 
bárány lelkületűnek maradni. A feltámadt Krisztus segít-
ségével ez is lehetséges!

„A húsvéti gyertya  által meghív a feltámadt Krisztus” 
legyünk a  világ világossága, jó példánk által.

„Feltámadt Krisztusunk, köszönjük neked,hogy átve-
zettél minket a halálból az örök életre!”
Forrás: http://http://es-szencia.hupont.hu/40/husvet-
unnepenek-eredete-es-uzenete

hitélet április
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Sporthír

Eredmények:
2022. 02. 26., Parcsin u. Edzőmérkő-
zés
Bányász TC – Pogány 2:4 (0:4)

A mérkőzés első félidejében lát-
szott a két csapat közti osztálykü-
lönbség, bár egy kis figyelemmel 
könnyen elkerülhettük volna az első 
két bekapott gólt. A második játék-
részben sikerült szépíteni, majd még 
csökkenteni a hátrányunkat. Ösz-
szességében jól szolgálta a felkészü-
lésünket a mérkőzés.

2022. 03. 06. Parcsin u. Bajnoki 
mérkőzés
Bányász TC – Egerág SE 0:10 (0:4)

Sajnos nem tudtuk csökkenteni a 
két csapat közti különbséget… Úgy, 
mint ahogy az ősszel, most is 10 gólt 
kaptunk ellenfelünktől, akik ezzel a 
győzelemmel átvették a vezetést a ta-
bellán. A mérkőzést elfogadható fel-
állásban tudtuk elkezdeni, próbáltuk 
felvenni a küzdelmet az egerági csa-
pat ellen, de hamar kijött a két csa-
pat közti különbség, amit a tabellán 
elfoglalt helyezés is mutat. Egyéni hi-
bákból kaptunk három, négy gólt, de 
összességében el kell ismernünk, nem 
ezen múlott a mai mérkőzés. Nem 
tudtuk tartani az ellenfél játékosait. 

Gyorsabbak, erősebbek, és szervezet-
tebbek voltak nálunk. Néhány lehe-
tőségünk azért nekünk is volt, jó lett 
volna egyet kihasználni közülük.

2022. 03. 12., Sásd
Sásd VSK – Bányász TC 5:1 (2:0)

A mai mérkőzésen egy velünk 
hasonló képességű csapat ellen ját-
szottunk. Több játékosunkat kény-
telenek voltunk nélkülözni (sérülés, 
betegség, munka miatt), de akad 
olyan is, aki egyszerűen csak nem 
jött. Ezek nem lehetnek mentségek 
a nagyarányú vereség miatt. Mind-
ezek ellenére 2:0-s hátrányunknál 
érezni lehetett, hogy még nincs vesz-
ve a mérkőzés. Próbáltunk támadni, 
ami kicsit döcögősen ment, sok volt 
a pontatlanság. Sajnos a fellazult 
védekezésünket egy gyors ellentá-
madás végén góllal tudta befejezni a 
hazai csapat, így eldőlt a mérkőzés.

2022. 03. 20., Parcsin u.
Bányász TC – Hidas ESE 0:3 (0:1)

Két hasonló képességű csapat csa-
pott össze. A vendégek annyival vol-
tak jobbak, hogy néha sikerült pon-
tosabban játszaniuk, és a helyzeteket 
jobban tudták kihasználni. Szeren-
csére már a mi csapatunk is eljutott 
a gólszerzési lehetőségig, csak egyelő-
re még nem tudtuk kihasználni őket. 
Még tapasztalatot kell gyűjtenünk, 
és majd nekünk is sikerülni fog, csak 
legyen erőnk kitartani addig. Sajnos 
ezen a mérkőzésen is csak tartaléko-
san tudtunk kiállni, sok a betegünk.

Eddig még egyszer sem sikerült a 
legjobbnak tartott csapattal neki-
vágnunk a mérkőzésnek

Magyarázkodásnak tűnhet, de 
tényleg mindig történik valami a 
csapattal, és eddig nem tudtunk 
erős felállásban pályára lépni. So-
kan betegek, munkahelyi elfoglalt-
ság miatt, és sajnos a sérülések is 

megtaláltak minket az utóbbi idő-
szakban, ezért nem tudunk a leg-
jobb összeállításban pályára lépni. 
Mindig reménykedem, hogy a kö-
vetkező mérkőzésen jól állunk fel, 
így indul a hét, aztán a mérkőzés 
napjához közeledve sorra jönnek az 
üzenetek, hogy ezért vagy azért nem 
tud jönni egy adott játékos, és szinte 
örülünk, hogy összejövünk, és még 
van	két	 cserénk	 is.	Nem	könnyű	 a	
helyzetünk, de nem adjuk fel, és biz-
tos, hogy egyszer csak fordulni fog 
a szerencsénk, és nyerünk végre egy 
mérkőzést. Igyekszünk erősíteni a 
játékoskeretet is, és ismét tudtunk 
igazolni négy játékost, akik erősítést 
jelenthetnek, ha visszanyerik régi 
formájukat. Liszi István, Debrec-
zeni Csaba, ők Bogádon játszottak 
legutóbb. Tokodi Zoltán Bodán, és 
Németh	Norbert	pedig	évekkel	ez-
előtt ugyan, de Vasason a Bányász-
ban játszott. Kicsit erőnlétben le 
vannak maradva, de rendszeresen 
járnak edzésre, így megvan a lehe-
tősége annak, hogy aránylag hamar 
felzárkózzanak a többiekhez. Remé-
lem, hamarosan meggyógyulnak a 
betegek és a sérültek, és sikerül úgy 
össze állnunk, hogy eredményesen 
tudjunk	szerepelni.	Nagyon	kellene	
egy-két önbizalmat növelő győztes 
mérkőzés. Sokat lendítene a csapa-
ton. Ennek reményében készülünk 
a következő megmérettetésre.

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

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Ikrausz Kft.
Autószerviz, gumi szerviz, 

karosszériajavítás,  
diagnosztika, futóműállítás, 

műszaki vizsga.
Pécs Siklósi út 2/A

06-20/410-2882

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.

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

Csaba eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

Mézvásár!
Vegyes virágméz: 1 kg 2000 Ft,  

Repceméz: 1 kg 2000 Ft, Akácméz: 1 kg 
3000 Ft, Propolisz tinktúra 30 ml:  

1000 Ft, Propolisz balzsam vaselines 
50 g: 1000 Ft, Propolisz balzsam 

macrogolos 50 g: 1500 Ft
A termékek a készlet erejéig kaphatók. 

Schweitzer Antal méhész,  
Vasas, Berkenyés u. 32. 

Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

apró

Mesi kozmetika
Kozmetika nőknek, férfiaknak 

és tiniknek. Arctisztítás, arcmasszázs, 
arcvasalás, ránckezelés, 

speciális kezelések, szőrtelenítés, 
szempilla lifting…

Bővebb információ, bejelentkezés, 
36-70-617-5098.

Vasas, Szövetkezet u. 15.
HorvátH EmEsE, kozmetikus

S z é p ü l j ö n  o t t h o n á b a n !
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

Pedikűr
Benőtt és problémás körmök 

specialistája.
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona:
20/412-4748

Meghosszabított nyitvatartás!
A Vasasi Gyógyszertár 

04.01-től  
hétköznapokon 
7.30-17.30-ig 

tart nyitva.

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306 
06-30-937-9943
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