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Ami bennünket továbbra is
kellemetlenül érint…

A lap júliusi számának „Ami
bennünket kellemetlenül érint…” c.
cikkében már néhány sorban említést
tettem a Vasas, Fenyõ utcai vízellátási
problémákról és a folyékony hulladék
elszállításának ármegállapításával kap-
csolatban. Az utóbbi probléma azóta is
fokozottan foglalkoztatja a lakosságot,
számos észrevétel jut el hozzám ezzel
kapcsolatban. Tudomásom van róla,
hogy mindhárom településen aláíráso-
kat gyûjtenek annak érdekében, hogy a
vonatkozó önkormányzati rendelet
megváltoztatásra kerüljön. Július 22.-én
a lakosság kezdeményezésére a Pécs TV
ezzel kapcsolatban megszólaltatta a

hirdi lakókat, és nekem is alkalmam
volt véleményem kifejtésére. 

Tájékoztatásul szeretném közreadni a
mindkét témát érintõ, Tasnádi Péter

polgármester úrhoz írott, június 26.-i
keltezésû levelemet, illetve a polgár-
mester úr július 14.-i válaszlevelét. 

Huba Csaba képviselõ

Lapzárta után történt
Kezdeményezésemre a folyékony hulla-

dék szállítás ármegállapításával kapcso-
latban július 24.-én megbeszélést
folytattam Tasnádi Péter polgármester
úrral. A megbeszélésen részt vett
Nyirati István, a Pécsi Vízmû Zrt.
vezérigazgatója és Dr. Lovász István a
Városfejlesztési Fõosztály vezetõje.
A polgármester úr elmondta, hogy

hozzá is eljutottak a lakossági írásos
reklamációk. A problémakör átbeszé-
lése után az álláspontok jelentõsen nem
változtak. A polgármester úr felkérte a
fõosztály képviselõit, hogy vizsgálják
meg az önkormányzati rendelet módo-
sításának lehetõségeit, alternatíváit,
illetve dolgozzák ki a szociálisan hátrá-
nyos helyzetû fogyasztók díjenged-
ményének lehetõségeit, illetve a szociá-
lis támogatás formáit.         

HUBA CSABA

Folytatás a 2. oldalon

A tavalyi évben hagyományteremtõ jelleggel útjára indított

filmfesztiválnak nagy sikere volt. Akkor a cseh filmmuvészet remekeibõl

válogattunk, ebben az évben a magyar filmipar kiválóságai kerülnek sorra.

Tekintettel arra, hogy nagyon sok kiváló magyar film van, ezért rendhagyó

módon szavazásra bocsátottuk a vetítésre kerülõ alkotásokat.

ÍME A VÉGEREDMÉNY, A VETÍTÉSI PROGRAM

Nos, a fenti remekmûvek várják azt, hogy a nagyérdemû közönség egy

kiváló hangulatú estét töltsön el a vasasi focipályán, amely ez alkalommal

átalakul szabadtéri mozivá.

Természetesen lesz büfé is, és reméljük az idõjárás ezúttal kegyesebb lesz

hozzánk, mint tavaly volt. Esõnap: Vasárnap!

Mindenkit szeretettel vár a Vasasért Egyesület!

PÉNTEK 20.30-TÓL:
Egészséges erotika.
Roncsfilm
Kántor sorozat:
Külvárosi orszoba c. epizódja.

SZOMBAT 20.30-TÓL:
Indul a bakterház
Csapd le csacsi
Kántor sorozat:
Erdész halála c. epizódja.

Tiborc II. kérdése
T.Országvezetõk!
Miért fogy oly nagyon a nemzeti vagyon?
Ez az egy kérdésöm vagyon.                       

Ábel György
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Levelem Tasnádi Péterhez:

Tasnádi Péter válasza:



A Szent Borbála Híradó következõ
vendége Herich Gáspárné Ilonka néni.
Beszélgethetnénk a fõzésrõl is mert
Ilonka néni remek szakács (ezt
bizonyítja, hogy kora ellenére rendsze-
resen küld a lapnak finomabbnál-
finomabb recepteket) de kitartok az
eredeti szándék mellett, és továbbra is
volt bányászokkal készítem az interjút.

Ilonka néni, a mai fiatalok számára
szinte hihetetlen, hogy régen nõk is
dolgoztak a bányában.

Mesélne nekünk errõl?
1952-ben kerültem Vasas bányára 17

évesen. No de ne fussunk ennyire a
dolgok közepére. Lánycsókon
születtem, majd késõbb Geresdre ment
a család lakni. Fiatal diákéveimet
Kalocsán folytattam egy mezõgazdasá-
gi taniskolában, mely gyapjú minõsí-
tési végzést adott. Elvégzése után
Bajára kerültem ahol 5 hold földön
kellett gyapotot termeszteni az én felü-
gyeletem mellett. Élmény volt három
ujjal a gyapotot szüretelni. Mivel a
háború után voltunk és nagyon kellett
a pénz, (szüleimet és 3 fiú testvéremet
is támogattam) amikor otthon voltam
Geresden éppen akkor volt toborzás
Vasas bányára. Kérdeztem, hogy nõket
is felvesznek? Igen-volt a válasz. Nem
sokat töprengtem, talpraesett lány
révén aki a félelmet nem ismeri, jelent-
kezetem. A felvételin Pálkuti Antal
munkásigazgató közölte velem, hogy
menjek és egyek még egy kis gombócot
hátha nagyra növök tõle. Nyár volt, a
TSZCS-ben találtam magamnak mun-
kát.

Kitartásomnak megvolt az eredménye
mert a 17. születésnapomon 1952.
09. 01.-én felvettek. Elõször jártam a
bányában, nem voltam félõs lány, a
fejtésben megfogtam a réselõgépet és
kipróbáltam. 

Mondogatták, ebbõl a lányból jó
bányász lesz. Alacsony termetem miatt
elneveztek Csöpinek. Szükség esetén
leány szállón laktam, a volt
bányászotthon melletti házakban,
egyébként a bányász busszal jártam
Geresdrõl. A bányában 45 nõ
dolgozott. Büszke voltam, hogy be

tudtam illeszkedni, ki tudtam vívni az
egyenjogúságomat., hogy bányász lány
lettem. Családom jó fél évig nem
tudta, hogy bányába járok, azt hitték,
hogy az irodában az ablakokat
pucolom. Mikor megtudta édesapám,
hogy a bányában a csilléket tologatom
éppen ebédeltünk. Dühében a fejemre
húzta a tányér krumpli levest. Most
már értette, hogy a bálokon miért
nekem húzatták a Bányász Himnuszt a
legények. Volt olyan, hogy a vájárok
szerenádot adtak az ablakom elõtt és
ezt csak másnap a fejtésben tudtam
meg. A 12 órázás után mélyen
aludtam, nem hallottam semmit az
egészbõl. Még egy jó történet jutott
eszembe a Pálkuti igazgatóról (aki
élõsúlyban verte a 150 kg-ot). Mûszak
kezdés elõtt lejött a felazolóba
(munkabeosztás terme) és a következõ-
ket mondta. A bányásznak jól megy a
sora, iskoláztatja a gyereket, havonta
kétszer kap fizetést, és minden évben
tudnak olyan kövér disznót vágni

mint én. Mindenki jót derült rajta.
Ahogy lekerültem a föld alá rögtön
vezetõ beosztásba tettek. Lóvezetõ
lettem. Az én lovam lett a Bandi.
Nagyon okos volt, 10 csillére volt
hitelesítve. Mikor megpróbáltunk még
egyet rárakni, hátranézett és
megmakacsolta magát egy tapodtat
sem mozdult elõre. Kénytelenek
voltunk leakasztani az utolsó csillét,
mire bólogatva megindult elõre.
Ezután premzlis (csilléket fékezõ
priglivel) lettem. Több csapaton is
megfordultam és végre a Széni József
csapaton kötöttem ki. Megbecsültek
mert hajtós lány voltam. Egyszer
guritót (meredek vágat 2 szint között
legalább 45 fokos szögben) hajtottunk
4-bõl 3-ba és sok volt a metán a
vájvégen, mert a lutni (légcsõ) nem
volt végig kiépítve. Már a betörésben(a
homlokba 2 db tûzõ behelyezése) volt
a vájár amikor arra lettem figyelmes,
hogy egyre lassabban pötyög a réselõ-
gép. Fogtam a lábánál fogva kirántot-
tam a gödörbõl, hátrahúztam, beletet-
tem a fejét a lutniba. Utána lefektettem
és vizet locsoltam a fejére a pulából
(kulacs). Volt egy nagyon szomorú
emlékem amit a mai napig nem tudok
elfelejteni. Pótmûszakon maradtam
éjjelesben az elsõ szinti fás fejtésben.
Szenet raboltunk ki szinte egész mû-
szakban, mert nagyon megdúzzadt a
talp. Úgy kiraboltuk, hogy sok helyen
látszott a stemplifa (támfa) alja. Jött a
reggeles abléz (váltás) és nem sokkal a
munkakezdés után összement a fejtés.
7 áldozatot követelt a bánya. Ha beme-
gyünk a vasasi temetõbe baloldalt az
elsõ sorban õk fekszenek a hõsi halált
halt bányászok. Isten nyugosztalja
õket. Az omlás után szigorúan tilos
volt az esetrõl beszélni. Következõ
munkaterületem a fakutyázás (facsille)
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Bányász portré
Szeretnénk hagyományteremtõ céllal, 
a múltat nem elfeledni, életben tartani, 
ezért minden hónapban más bányász emberrel készítünk
riportot akik Vasasbányán dolgoztak.

Folytatás a 7. oldalon
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A pécsi ISPA/KA projekt a város
meglévõ szennyvízhálózatának bõví-
tését és a város vízbázisának védelmét
célozta meg. A projekt részét képezi az
úgynevezett II/A építési ütem, mely-
nek keretein belül Pécs, Somogy,
Vasas, Hird szennyvízhálózatának fej-
lesztése, valamint a kapcsolódó bekö-
tõvezeték kiépítése valósul meg.

A kivitelezési munkálatok elõre-
haladásával, az egyre több helyen már
meg is valósult házi bekötések kiépíté-
sével, illetve sok helyen a már végleges
út-helyreállítási munkálatokkal kap-
csolatban, a következõ kérdések me-
rülhetnek fel: 

Mikor vehetem használatba a
szennyvízcsatorna rendszert? Mi a
menete a rákötésnek? Mi a szerepe

ebben a bekötõvezetéknek?
Egyáltalán mi az a bekötõvezeték? 

Ilyen és ehhez hasonló témákkal
kapcsolatos kérdésekre szeretnénk
választ adni cikkünkben, hogy
mindenki számára egyértelmû legyen,
mit kell tenni a munkálatok közben,
illetve annak befejezése után.

A házi kommunális szennyvíz a
háztartások jelentõs részében gravitáci-
ós úton kerül a szennyvíz-gerinccsa-
tornába. Néhány esetben, ahol mûsza-
kilag nem megvalósítható meg a
gravitációs szennyvízelvezetés, ott házi
szennyvízátemelõvel lehet megoldani
a bekötéseket. A házi átemelõ akna az
ingatlan legalsó lakószintjének szenny-
víz kibocsátási pontja közelében kerül
kialakításra, lehetõséget adva ezzel a
gravitációs rákötésre. A házi átemelõ
szivattyúk automatikusan mûködnek,
szintérzékelõkkel ellátott berendezé-
sek. A mûködtetéséhez szükséges elek-
tromos energia, a szivattyú üzemelte-
tési és fenntartási költségei a fogyasz-
tót terhelik. 

Ha megvalósult valamelyik bekötési
mód, és a gerincvezeték is elkészült (az
utcában), ez még nem jelenti azt, hogy

rá lehet kötni a rendszerre. Az elké-
szült gerincvezetékre rákötni kizárólag
az után lehet, hogy az adott területen
a szükséges mûszaki ellenõrzések,
próbaüzemeltetés és a hivatalos mû-
szaki átadás megtörtént. Amikor egy
szakasz használatbavételére lehetõség
nyílik, akkor az érintett tulajdonosok
arról írásos értesítést kapnak a Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata
ISPA Csoportjától, mely részletesen
felsorolja a rákötéshez nélkülözhetet-
len lépéseket. Ezek közül a legfonto-
sabb, hogy a Pécsi Vízmû Zrt-vel
szolgáltatói szerzõdést kell kötni, amit
a Pécsi Vízmû Zrt. Ügyfélszolgálati
Irodájában (Nagy Lajos király u. 2/1.)
tehetnek meg a tisztelt lakosok. 

Fontos, hogy az írásos értesítés elõtt
semmiképpen ne kössenek rá a rend-
szerre, mert az környezetkárosítás
bûntettének minõsül, és komoly bün-
tetést von maga után!

Miután az ingatlan tulajdonosa
értesítést kapott a rákötés lehetõsé-
gérõl, attól kezdve az õ feladata és
költsége, hogy az épület szennyvízkive-
zetését összekösse a telkén található
szennyvízaknával. Ennek kivitelezését
mindenképpen érdemes még a talaj-
menti fagyok beállta elõtt megkez-
deni.

A bekötõvezeték fontosságát is ki
kell emelnünk, hiszen megépítésével
válik lehetõvé a Pécs-Somogyon, -Vasa-
son és -Hirden keletkezõ szennyvíz
elvezetése a pécsi meglévõ szennyvíz-
hálózatba. A bekötõvezeték építése
párhuzamosan folyik a belterületen
lévõ szennyvíz-gerinccsatorna és a házi
bekötések kivitelezésével. 

Amennyiben további kérdésük me-
rülne fel a projekttel kapcsolatban,
kérjük, keressék a Pécs-ISPA Informá-
ciós Központot (7621 Pécs, a Perczel
utca 9. szám alatt).

A Központ elérhetõségei: 
telefon: 72/520-696
telefon/fax: 72/520-697
e-mail: pecsispa@externet.hu

NYITVA TARTÁS: 
h-cs: 9.00–16.00-ig, p: 9.00–13.30-ig
A munkatársak egyike minden

héten szerdán, Vasason a Bethlen G.
u. 8 szám alatt (a régi gyógyszertár
épületében lévõ) irodában is várja az
Önök megkeresését 8-16 óráig, tel:
537-042.

A II/A ütem önálló honlapjának címe:
www.ispa-svh.hu. A honlap aktuális informá-
ciókat tartalmaz a projektrõl. A menüpontok
közül csak a legfontosabbakat emeljük ki: Ak-
tuális munkaterület, Térképek, Mûszaki
ütemtervek, Közérdekû információk.

Köszönjük a munkálatok során tanú-
sított eddigi megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel: 
a Pécsi ISPA/Kohéziós Alap

Projekt menedzsmentje

Tájékoztatás a szennyvízaknákra 
való rákötésekrõl, 

egyéb hasznos információk 
az ISPA/KA projekt II/A ütemérõl

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 
Minden ami a csatornázáshoz
szükséges.(csövek, idomok)
Keddi napokon INGYENES 

házhozszállítása 5000.-Ft felett.

MINDEN NAP MÁS
TERMÉKAKCIÓKKAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

A KK CC II ÓÓ !!
08.01.-tõl 08.31.ig

Kutyakonzerv 1200 gr.  235.-/db
Sindy kéztörlõ 2 tek.        99.-/db
Top 100 wc papír 8 tek. 128.-/db
JAR mosogató                276.-/l
Vízlágyító  400 gr.          115.-/db
RENDELHETÕ: AAUGUSZTUS 88.-IIG !!
EEllõõnneevveelltt hhúússhhiibbrriidd       336600..-//ddbb
1166 hheetteess kkeennddeerrmmaaggooss   995500..-//ddbb
1166 hheetteess ppiirrooss KKAAKKAASS  995500..-//ddbb

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Hétfõ-péntek 7.00-17.00

Szombat 7.00-12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21.
72/337-776 
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A jogszabály szerint fizetnünk kell,
de reménykedjünk a változásban!
A sokakat felháborító szennyvízszip-

pantási rendelettel kapcsolatban
nagyon sok kérdés érkezett a szerkesz-
tõséghez /is/ hogy befizessük-e majd a
kirótt díjat, vagy ne.

Jogi szakértõnk a következõket
válaszolta, felhívja a figyelmet, hogy
jelen állás szerint, a ki nem fizetett díj
adó módjára behajtható./ Persze addig
még sok víz lefolyik a Dunán....vagy
az emésztõben? a szerk/

Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata rendeletben, vagyis kötelezõ
erejû jogszabályban szabályozza a
folyékony hulladék, vagyis a szennyvíz
elszállítását, illetve az árképzés módját.
Az Önkormányzat e sokszor emlege-
tett rendeletét egy 2000-es kormányren-

delet felhatalmazása alapján hozta
meg, mely szerint a fizetendõ közszolgál-
tatási díj a települési folyékony hulladék
esetében: 
a) az egységnyi díjtétel és a szolgáltatási

mennyiségnek, illetve gyakoriságának a
szorzata,    

b)az egységnyi díjtétel és az ingatlanon
keletkezõ folyékony hulladék mennyi-
ségének a szorzata.
Az egységnyi díjtétel a jogszabály

szerint az ingatlanon keletkezõ folyé-
kony hulladékmennyiség egységnyi
térfogatának, illetve külön jogszabály
alapján engedélyezett szennyvíz-elszik-
kasztás esetében az elszállításra kerülõ
folyékony hulladék egységnyi térfoga-

tának kezelési díja. Az ingatlanon
keletkezõ folyékony hulladék mennyi-
ségének kiszámításánál, az ingatlanon
fogyasztott (számlázott) vízmennyi-
séget kell alapul venni.

Fentiek alapján kell a díjkalkulációt
az Önkormányzatnak elvégezni, me-
lyet meg is tett és mi úgy érezzük, hogy
csak a csatornával nem rendelkezõket,
vagyis az itt élõket és a körülményein-
ket nem vette figyelembe az Önkor-
mányzat. Az Önkormányzati rendelet
értelmében 2007 augusztusától (a kü-
lön szerzõdéssel rendelkezõ gazdasági
szervezetek kivételével) a Pécsi Vízmû
gyûjti össze és szállítja el a települési
folyékony hulladékot Pécsett 1284
Ft/m3 szolgáltatási árért. A legfelhábo-

rítóbb, hogy a helyi viszonyok – kis-
kertek, veteményesek locsolására fordí-
tott mennyiség – figyelembe vétele nél-
kül az elfogyasztott, vagyis kiszámlá-
zott vízmennyiséget veszik alapul,
függetlenül attól, hogy ténylegesen
mennyi kerül elszállításra. Ha az elszál-
lított mennyiség nem éri el az elfo-
gyasztott mennyiség 40%-át, úgy a
különbözetet a rendelet felhatalmazása
alapján kiszámlázzák. E szerint, ahogy
a vízmû írásban tájékoztatott minket,
a közeljövõben várható a különbözet
kiszámlázása az érintettek részére.
Tehát a valamikor jogszabályoknak
megfelelõ és ingatlanügyi hatóság által
jóváhagyott mûszaki tervdokumentá-

ció alapján készült szivárgó szennyvíz-
tárolók tulajdonosai mostantól a
csatornára való rákötésig – érthetetlen
módon büntetve vannak, mert bár
nem szállítanak el tõlük több
szennyvizet, mint eddig, mégis adott
esetben nagyobb mennyiséget számláz-
nak ki borsos áron. De ezen túl is vala-
mennyi fogyasztó számára jelentõs a
szennyvíz elszállításának áremelkedése.

A hulladékgazdálkodásról szóló tör-
vény az elvégzett szolgáltatás után járó
díj megfizetését teszi az ingatlantu-
lajdonos kötelezettségévé, márpedig itt
úgy érezzük, hogy nem az elvégzett
szolgáltatás alapján fogunk fizetni. 
A jogszabályi hierarchia alapján az
alacsonyabb szintû jogszabály – jelen

esetben az önkormányzati rendelet,
illetve kormányrendelet – nem ütköz-
het magasabb szintû jogszabályba, így
törvénybe. A közigazgatási hivatal,
illetõleg az Alkotmánybíróság hivatott
a törvénysértõ önkormányzati rendelet
törvényességi felülvizsgálatára és meg-
semmisítésére. Tehát abban remény-
kedhetünk, hogy kezdeményezésre a
közigazgatási hivatal, vagy az Alkot-
mánybíróság felülvizsgálja, illetõleg az
önkormányzat képviselõtestülete meg-
változtatja a rendeletét. Amíg ez nem
történik meg, addig a jogszabályok ér-
telmében adók módjára végrehajtható
a díjtartozás.
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Weyse Keresztély Sámuel
1898. augusztus 5.–1981. augusztus 7. 

Az 1800-as években elindult
Dániából egy nyomdászlegény, hogy
világot lásson. El is jutott az Osztrák-
Magyar Monarchia egyik kisvárosába,
Felsõõrbe, ahol meglátott egy apró
kékszemû lányt, aki a felesége lett.
Letelepedett, vegyeskereskedést nyi-

tott, hogy legyen mibõl felnevelnie
négy gyermekét, az elsõszülött lányt, s
a három fiút, akik közül a középsõ a
dán nagyapa nevét kapta: Keresztély
Sámuel.

Igyekeztek taníttatni is, Felsõlövõn
tanult az Evangélikus Tanítóképzõ-
ben, míg az I. világháború ki nem
szólította az iskolapadból. Bejárta
Olaszország hadszíntereit, a Pó és az
Isonzó vidékét, amirõl addig csak
tanult, majd tanított. Leszerelése után,
1919. december 16-án tett képesítõ vizs-
gát a tartalékos zászlós, s lett „Elemi
népiskolai tanító”. Édesanyja boldog
volt: ”Mein Sohn, der Herr Lehrer!”

De nem csak a tanítói oklevél ké-
szült el. A világhatalmak is kidolgoz-
ták és aláírták a versaillesi Trianon
kastélyban azt a szerzõdést, melyben
Weyse Keresztély Sámuel szülõföldje
megszûnt magyarnak lenni. Idõs szülei
és testvérei letették a hûségesküt. Õ
nem. Õ megmaradt magyarnak s
többet nem ment haza, mert neki a

„HAZA” itt lett Baranyában. Nem
látogatta meg szüleit, csak ünnepekre
íródott a szûkszavú lap, mindig azo-
nos szöveggel: ”Viele grüss und küss von

Samu”.
1920. december 8-án kezdte meg

tanítói ténykedését Vasason. Akkor
még szerbek voltak itt, s létezett a
Baranyai Köztársaság; politikai
molesztálások is voltak, ám errõl nem
beszélt. Tudta, hogy a bányászok
megvédik gyermekeik tanítóját. Ritkán
mosolygó, keveset beszélõ, szigorú
ember volt. Bozontos szeme alól
világított a kék szeme, s aki abba bele
tudott nézni, az segítségére is
számíthatott. 1921-ben kapott önálló
osztályt, akik 1961-ben titokban újra
összegyûltek, beültek az osztályuk pad-
jaiba, „Isten hozta!” régi köszöntéssel
üdvözölték elsõ tanítójukat. A köszön-
tés még ment, de a beszédekbe, versek-
be bizony belesültek. Szipogás,
könnyek, emlékek... A tanítójuk válasz-
beszéde is csak egy szó volt: köszönöm.

Mert az iskola, a gyerekek
mindennél elõbbre valók. A családnál
is. Nemcsak tanított, nevelt is. Vitte
õket kirándulni – bejárták az egész
Mecseket – vitte táborozni: Balatonra,
Dunapartra. Milyen nagy szó volt ez
akkor! Nevéhez fûzõdik a  278-as Tu-
rul cserkészcsapat megalapítása. Itt
nem számított a felekezeti hovatarto-
zás, csak a tízparancsolat, a cserkész-
törvény betartása. Az evangélikus taní-

tó árvalányhajas kalapja után vonultak
a fiúk a Borbála napi misére, cserké-
szek álltak õrt, a nagyheti Krisztus-
koporsónál.

Az idõsebbek talán még emlékeznek
a Cserkészparkra, ahol vidám majá-
lisok és hatalmas ünnepségek folytak.

A Kultúrház – Bányászotthon –
életében is jelentõs szerepe volt.

Majd ez is elmúlt. De nem vonult
vissza duzzogni sértõdöttségében,
hanem felkötötte a zöld nyakkendõ
helyett a pirosat, a „Jó munkát!” felvál-
totta az „Elõre!”. Mert megmaradtak a
fenyvesi táborok, s itt is, meg az isko-
lában is a gyerekek. Szigorú volt? Igen,
de igazságos, mert gyûlölte az árulko-
dókat, a hízelgõket.

1964-ben ment nyugdíjba. De ezu-
tán is ment, ha helyettesíteni kellett,
vagy napközit vezetett.

Munkáját az állam is elismerte.
Temetésén, fekete párnán úttörõk vit-
ték a Munka Érdemrend bronz fokoza-
tát, a Kiváló Pedagógus, Érdemes
Oktató, Kiváló Úttörõvezetõ s ki tudja
még milyen kitüntetéseket. Egész tö-
meg kísérte a parancsnok urat, a Tanító
bácsit – de leginkább „Samu bácsit”.

43 év egy faluban, a katedrán, amit
csak a második világháború és a hadi-
fogság szakított meg. 43 év ugyanazon
a helyen, ahol tanította a nagyszülõ-
ket, szülõket, majd az unokákat, mert
ez volt az élete.

– Nekem meg példaképem, mert Õ
volt az Édesapám.                            

Korcsmárné Weyse Klára
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lett (fém csille alapon, körbe deszka,
nyitható ajtóval). A nehéz fizikai
munka ellenére szerettem csinálni.
Annyira belejöttem, hogy a bányába
lekerült MUSZ-osokat (munkaszolgá-
latosok, a kommunista rezsim reak-
ciósai) én tanítottam be.  Volt még egy
fejtési élményem ami sokkal jobb volt
mint az elõzõ. Mikor nyomott a fejtés
7-8 absatz (munkapad) összement. Az
omlás alatt maradt a lábam, és csak
úgy tudtam kihúzni, hogy alatta
maradt a cipõm. Így felküldtek a fejtés
végébe, hogy segítsek egy fiatal bá-
nyásznak lehozni a levegõtömlõt és a
réselõgépet. Akkor még nem gondol-
tam, hogy ez a fiatal ember aki nem
volt más mint Herich Gáspár õ lesz a
jövendõbelim. A késõbbiek folyamán
is többször segédkezett nekem, forra-
tot (jövesztett szén) lapickázni (tolni),
csillét a sínre feltenni, stb.

2,5 évet dolgoztam a föld alatt és a
legszebb élményeim a nagy széncsaták-
hoz fûzödnek, mert ez idõ alatt ismer-
tem meg férjemet akivel a mai napig
boldogan élünk együtt. Az esküvõnk
1954. 09. 04-én volt bányásznapkor a
somogyi önkormányzati épület házas-
ságkötõ termében. Hazafelé bányász
fiakkeren jöttünk. A szerelembõl 4
lány gyermek született, Margit, Ilona,
Regina, Eleonóra.  Azóta gyarapodott
a család, már van 8 unokám és egy kis
dédike, aki elmúlt már egy éves. Büsz-
kék vagyok rájuk!

Ilonka néni. Abból az idõbõl lehe-
tett olyant is hallani, hogy szerelemért
cserébe a nõket megkimélték a vájárok.
Van ennek igazság alapja?

Nem voltunk egyformák. Voltak
olyanok akik könnyebb vérûek voltak.
Én velem nem mertek cicázni, mert ha
kellett odacsaptam egyet. Olyan is volt,
hogy inkább kiszálltam a bányából ez

miatt. 54 tavaszán már elkezdték szel-
lõztetni, hogy a nõk nem a bányába
valók (jó hogy rájöttek). Mivel a nagy
bányahuzat miatt sokat fájt a fülem és
gyakran begyulladt, kihelyeztek a kül-
színre a fatelepre. Pomvádlikra (oldal
nélküli csille) raktuk a fát és készítet-
tük a légaknához. Itt ért végett bánya-
beli pályafutásom. Nagyon szerettem a
bányát a társaimat, szívesen emléke-
zem vissza a nagy széncsatákra és fér-
jemre. 50 éve elmúlt, hogy szakszerve-
zeti tag vagyok. Mikor találkozunk
volt munkatársakkal, örülünk egymás-
nak, szeretünk a múltról beszélgetni.

Ilonka néni! Köszönöm a beszélgetést,
nagy élmény volt számomra Önt hallgatni.
Jó erõt, egészséget, unokáiban sok örömet
kívánok. 

Jószerencsét!

Ruzsicsics Ferenc

Folytatás a 3. oldalról

NÕEGYLETI HÍREK

A Hirdi Nõegylet 2008. június 07-én Juniálist rendezett, mely iránt kisebb érdeklõdés
volt, mint amire számítottunk. Ez azért szomorít el bennünket, mert évek óta nem volt
hasonló rendezvény településünkön. Mint utólag megtudtuk, valakik módszeresen
eltüntették a kihelyezett plakátokat. Nagyon köszönjük nekik!

SZERETNÉNK AZOKNAK IS KÖSZÖNETET MONDANI, AKIK IGAZI SEGÍTSÉGET NYÚJTOTTAK:
• Szondi Lászlónak az egész napos hangosításért
• Kaszás Csabának, Kovács Gyulának, Korpusz Lajosnénak (Márti) az ajándékokért
• Amrein Józsi bácsinak, Zsoltinak és Balázs Lacinak a sétakocsikázásért
• a Jekl fiúknak és Csõkör Lajosnak a szép koncertért
• Nikolicséknak a pónisimogatásért
• az arcfestõknek a kitartó munkáért, a pécsváradi színpadért
• minden fellépõnek elõadásukért, a Rendõrségnek a bemutatóért
• az INTÉZÕ sörözõ tulajdonosainak a tombolatárgyakért
• az általános iskolának a játékokért
• Krausz Ferencnek a teherautóért
• családtagjainknak az elõkészületekben, lebonyolításban és romeltakarításban

nyújtott segítségért.
Köszönjük mindenkinek és reméljük, 

hogy ezután is támogatják egyesületünk munkáját!!!

FIGYELEM!
A Hirdi Nõegylet 2008. szeptember 06-ra FALUNAP-ot szervez!

Várjuk azok jelentkezését, akiknek Hird történetérõl bármilyen leírása, régi
képe, fényképe van, mert ezek fénymásolatát szeretnénk kiállítani a
rendezvényen.

Mivel anyagi helyzetünk nagyon szerény, kérjük a hirdi és vidéki lakosokat,
akik valamilyen mûvészeti ágban elismertek, legyenek szívesek elõadásukkal
segíteni a Falunap sikerét!

Köszönettel fogadunk minden anyagi és tárgyi támogatást, valamint javasla-
tot a programokra.

Szeretettel várunk Mindenkit! Hirdi Nõegylet    

Recept
Fából vaskarika:

Máglyarakás hidegen

HOZZÁVALÓK:
2 CS. KÉTSZERSÜLT, VAGY BABAPISKÓTA

1/2 DL RUM, VAGY AROMA

1.5 L TEJ

1CS. MAZSOLA

4 TOJÁS

25 DKG CUKOR

1 CS. VANILIÁSCUKOR

A piskótát rumos tejbe – 0,5 l tej,
kis rum, vaníliáscukor –,a mazsolát
rumba áztatjuk.

4 tojásból, 1 l tejbõl 20 dkg cukor-
ból madártejet fõzünk. Ezt a piskótá-
ra öntjük. A 4 tojás fehérjét 2 kanál
cukorral habbá verjük, a madártejes
piskóta tetejére halmozzuk. Idény-
gyümölccsel – eper, málna, meggy,
ribizli – díszítjük. Fogyasztás elõtt 1
napra hûtõbe kell tenni!

Igazi nyári csemege!

Beküldte:
Herrich Gáspárné Vasas



MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés
Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

A kérdés: Mikor és hol készült
a kép, mit ábrázol?
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A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK: a
mihir2007@freemail.hu e-mail címen,
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikában,

telefon: 72/537-033

A múlt havi nyertes: Kovács Kata 
– Vasas, Bethlen u.

A nyereményét a patikában veheti át.

GRATULÁLUNK!

Víz, fûtésszerelés
vegyestüzelésû kazánok 
beépítése házhozszállítással
szennyvízcsatorna bekötés 
anyagbeszerzéssel, 
földmunkával, helyreállítással,
költségvetéssel, 
részletfizetéssel. 

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán


