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Településeinket érintõ forgalmi rend változás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközön-

séget, hogy az ISPA/KA Projekt II/A
építési ütem keretén belül végzett
munkálatok miatt – az autóbuszfor-
galom szempontjából jelenleg már korláto-
zott útszakaszokon felül – további útsza-
kaszok (Búzakalász u., Mázsaház u.,
Harangláb u.) kerülnek teljes vagy idõ-
szakos lezárásra, ezért:

2008. május 26-án 8.00 órá-
tól kezdõdõen augusztus 4-ig az
érintett járatok terelõútvonalon
közlekednek.

IDÕSZAKOS
FORGALOMKORLÁTOZÁSOK

13-AS JÁRATOK:
Hétfõtõl – péntekig 8.00 és 18.00 óra

közötti idõszakban a járatok – mindkét
irányban Somogy templom betéréssel – a 6-
os számú fõúton és a Zengõ utcában
közlekednek Hird, Kenderfonó megál-
lóhelyig.

Hétfõtõl – péntekig 18.00 és 8.00 óra
közötti idõszakban, illetve szabad- és
munkaszüneti napokon ugyanezen

útvonalon, Hird, Harangláb úton lévõ
Hadik András utca megállóig történõ
betéréssel közlekedik.

Kimaradó megállóhelyek: Mázsaház
– Egészségház – Vasas – Temetõ – Szõlõ-
hegy – Hird, Újtelep – Hird, Harangláb
utca.

Új megállóhelyek: Somogy-vasasi elága-
zás (6-os út), Pécs-Hird 6-os úti távolsági
megálló mindkét irányban.

13A-S JÁRATOK:
A járatok – mindkét irányban Somogy

templom betéréssel – a 6-os számú fõúton
és a Zengõ utcában közlekednek Hird,
Kenderfonóig.

Kimaradó megállóhelyek: Mázsaház
– Egészségház – Vasas – Temetõ –
Szõlõhegy – Hird, Újtelep.

Új megállóhelyek: Somogy-vasasi elága-
zás (6-os út), Pécs-Hird 6-os úti távolsági
megálló mindkét irányban, Zengõ utca
mindkét irányban. 

113,113Y-OS JÁRATOK:
Hétfõtõl – péntekig 8.00 és 18.00 óra

közötti idõszakban a járatok a 6-os

számú fõúton és a Zengõ utcában köz-
lekednek Hird, Kenderfonóig.

Hétfõtõl – péntekig 18.00 és 8.00 óra
közötti idõszakban, illetve szabad- és
munkaszüneti napokon ugyanezen út-
vonalon, Hird, Harangláb úton lévõ
Hadik András utca megállóig történõ
betéréssel közlekedik.

Kimaradó megállóhelyek: Hird,
Újtelep – Hird, Harangláb utca.

Új megállóhelyek: Somogy-vasasi elága-
zás (6-os út), Pécs-Hird 6-os úti távolsági
megálló mindkét irányban. 

Folytatás a 4. oldalon

GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS
2008. JÚNIUS 9—30-IG

Hétfõ: Vasas: 8.00—10.00-ig     
Hird:14.00—16.00-ig

Kedd: Vasas:10.00—15.00-ig
Szerda: Vasas:10.00—11.45-ig  

Hird:12.00—16.00-ig
Csütörtök: Vasas.10.00—14.00-ig
Péntek: Vasas:10.00—11.45-ig

Hirden:12.00—14.00 ig 
RENDEL: dr. Papp Eszter

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a csatornára a rákötés csak az írásos kiértesítések után

megengedett. Az ezt megelõzõ csatornahasználat a Btk. 280. § szerint Környezetkárosítás
bûntettének minõsül, mely min. 3 évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Ezen kívül
a Ptk. 345. § és 346. § alapján korlátlan kártérítési kötelezettség terheli a környe-
zetkárosítót. 

A kivitelezési munkálatok során a mûszaki ellenõrök és a kivitelezõ emberei rendszeresen
ellenõrzik a csatornaszakaszokat, így a károkozás és a károkozó személye is azonnal kiderül.

Az illegális rákötéseket járványügyi és környezetvédelmi okok miatt kötelezõ jelenteni. 
A Közterületfelügyelet minden esetben feljelenti, és eljárást indít a bûncselekmény
elkövetõje ellen.

AZ ÖNÖK ÉRDEKÉBEN KÉRNÉNK, HOGY A RÁKÖTÉS ELÕTT VÁRJÁK MEG AZ ISPA/KA INFORMÁCIÓS

KÖZPONT (7621 PÉCS, PERCZEL U. 9.; 72/520-696) ÁLTAL KÜLDÖTT ÍRÁSOS KIÉRTESÍTÉST. 

Vasasi iroda: 72/537-042. Nyitva tartás: H–P: 8.00–16.00. Minden szerdán: Markó
Zsóka, Vasas, Somogy, Hird területfelelelõs az irodában. Az ISPA/KA Csoport
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Sajnálatos módon még mindig
sokan vannak, akik lakóhelyünk
eldugottabb és kevésbé eldugottabb
köz- és magánterületein rakják le
szemétjüket, kidobott lomjaikat. Az
alábbi tájékoztató alapján, amely a
Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási
Kft. Weboldalán – www.biokom.hu
fõoldalon a szelektív hulladékgyûjtés
menüben a lakossági hulladékudvar
linkre kattintva megtalálható –,
nyomatékosan felhívjuk az érintettek
figyelmét (pl: fehér Hyundai tip.
kisteherautós csapat), hogy vegyék
igénybe az alábbi ingyenes szolgálta-
tásokat: 

(Köszönettel: a szerkesztõség)

Lakossági hulladékudvarok
A hulladékudvarok olyan zárt terü-

lettel és szakképzett személyzettel
ellátott gyûjtõhelyek, ahová több faj-
ta és nagyobb tömegû elõre szelektált
hulladék rakható le. Az elhelyezhetõ
hulladékok típusait és azok mértékét
mindig az üzemeltetõ határozza meg. 

Pécsett két helyen, az Eperfás úton
és az Eszék utcában található lakossá-
gi hulladékudvar, amelyben a követ-
kezõ hulladékok helyezhetõek el:

Hasznos tudnivalók:

A hulladékudvarok szolgáltatásai
minden pécsi lakos számára – a
háztartásokban keletkezõ hulladékok
szokásos mennyiségéig – ingyenesek.

Az udvarok csak a háztartásokban
– tehát nem az iparban vagy a
vállalkozásokban – képzõdõ hulla-
dékok befogadására szolgálnak.

A szolgáltatások igénybevétele a
hulladékkezelési számla bemutatása
mellett lehetséges.

A hulladékudvarok megközelíthe-
tõek gépjármûvel (személygépko-
csival, utánfutóval, 3,5 tonnánál
kisebb teherautóval).

TELEPÜLÉSEINKET ÉRINTÕ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

Gyûjthetõ anyagok  Eperfás út Eszék utca 

Elektronikai hulladék (számítógép, tévék stb.)  x  

Bútor, lom x  

Akkumulátor, szárazelem  x x 

Használt étolaj  x  

Fém x x 

Papír x x 

Mûanyag x x 

Üveg x x 

Zöldhulladék (fa -, ág- és fûnyesedék stb.)  x  

Építési törmelék (max 1m3) x  

Gumiabroncs  x x 

Növényvédõszeres göngyöleg  x  

Festékes göngyöleg  x  

Nem gyûjthetõ anyagok: háztartási hulladék, egyéb veszélyes hulladék, robbanásveszélyes anyag  

Cím: 7628 Pécs, Eperfás út 2.  7632 Pécs, Eszék u. 8.  

Telefon: 72/805-300 72/438-217 

Nyitva tartás:  
Hétfõ: 6.00-14.00 Kedd-péntek:  6.00-16.00 

Szombat: 10.00-14.00 Vasárnap: zárva 

Hétfõ-péntek: 8.00-16.00 
Szombat: 8.00-12.00 Vasárnap: zárva 

Felhívás!! FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

2008. június 10-én, kedden
fogadóórát tart:

Hirden,
16.00  és 17.00  óra között a Ha-
rangláb utcai közösségi házban,

Somogyban,
17.15  és 18.15  óra között a Tele-
pülésrészi Önkormányzat irodájá-
ban (Búzakalász u. 3.) és

Vasason,
18.30 és 19.30 óra között a Bethlen
Gábor utcai „Kacatos” presszóban



A Szent Borbála híradó következõ
vendége Gergõ György aranyokleveles
bányamérnök.

– Gyuri bácsi, meséljen az életérõl,
munkájáról, Vasasról!

– Közel fél évszázadot, 49 évet töl-
töttem el a bányászatban. Ebbõl 28
évet Vasasbányán dolgoztam, szinte
minden létezõ munkakört betöltöttem
a csilléstõl az üzem vezetéséig. 1953-
ban, 5 év bányászmúlttal, amit Pécsbá-
nyán szereztem, mint mérnökgyakor-
nok kerültem Vasasra, Szabó Rezsõ,
Vasasbánya üzemvezetõje jóvoltából.
Sokat köszönhetek neki, mind emberi,
mind szakmai vonatkozásban.

Akkoriban az üzem felsõ mûszaki
vezetõsége még igen kis létszámmal
rendelkezett. Szabó Rezsõ üzemvezetõ,
Tamásy István fõmérnök,, Schiffler
Béla bányamérnök szellõztetésvezetõ,
Horvai Ádám geológusmérnök,
Czárich Ferenc mérnökségvezetõ,
Waldinger János a gépészet és a villa-
mos részleg vezetõje, Vándor Ferenc
fõbányamester végezte a bánya mûsza-
ki irányítását, aknászok segítségé-
vel,akik részben technikusi képzettség-
gel rendelkeztek,de a zöme még azzal
sem.Igaz, a bányabeli gépesités csak
ezután kezdõdött, a termelést emberi
erõvel, a szállítást ló, illetve igen kez-
detleges szállító berendezés segitségével
végezték.Vasason a VII. szinten volt
egy Ohnesorge végtelenkötelû szállító-
gép, és valahol egy osztóvágaton egy
rázócsuszda üzemelt.Ló az volt 50-60
db. Az elsõ szintre a külszinrõl jártak
le a lovak, az ugynevezett hágófolyo-
són.

3-4 év telt el, mire komolyabb gépek
kerültek az üzembe, de akkor sorban
jöttek a jobbnál jobb berendezések.
Dízelmozdonyok, rakodógépek, szállí-
tószalagok, páncélkaparók, vágathajtó
gépek, fúrókocsik, jövesztõgépek stb.

Ekkor történt meg az egész bánya villa-
mosítása, a fejtések acél biztosítása,
ivóvizellátás. Amikor Vasasra kerül-
tem, 4 mérmök volt az üzemben, ami-
kor távoztam, 14-en voltunk. Akármi-
lyen eldugott hely volt Vasas, a bánya-
mûvelésben az élvonbalban tartották
számon. A Dawy lámpa, a feltalálása

után egy évvel, már volt Vasason, az or-
szágban elsõnek. A legjobb, kokszol-
ható szenet Vasas adta. Vasas gömbsze-
ne világviszonylatban egyedülálló
érdekesség, akinek a birtokában van
gömbszén, az vigyázzon rá, mert
újakat szerezni szinte reménytelen!
Csak Vasas, esetleg a bétai terület újra-
nyitásával lenne lehetséges. Azt is meg
kell említeni, hogy a vasasi szén tárolja
a legnagyobb mennyiségben a gázt.
Meg kell emlékeznem Dr. Radó Ala-
dárról, Vasas Petõfi-akna üzemvezetõ-
jérõl. /1945-1951/ Õ keresztelte át
Thommen aknát Petõfi aknára.
Megérdemli, hogy a neve ne vesszen
feledésbe. A vállalat kutatási osztálya
létrejöttének õ volt a kezdeményezõje.
A gázlecsapolás Magyarországon törté-
nõ bevezetésének gondolata is tõle
származik, és hogy épp Vasason való-
sult meg elsõnek, nem véletlen. Sikeres
bevezetése után az egész vállalatra
kiterjesztették a gázlecsapolást. Sajnos,
komoly gázleszívás csak a mûveléssel
megmozgatott telepekbõl sikerült. 
A zárt ajtók mögötti provokálás, és sok
más, gázkitörés elhárítással foglalkozó
kezdeményezés tõle származik, vagy az

õ közremûködésével zajlott le. Dr.
Radó Aladár szerintem a vállalat legna-
gyobb gázos szakértõje volt, sokat ta-
nultam tõle. A széntelepek adottságai-
ból kifolyólag a legtöbb gázkitörés is
itt volt kezdetben, amíg nem sikerült
hatékony megelõzési eljárást kidolgoz-
ni. Ennek az eljárásnak az alapötlete is
itteni kísérletekbõl származik, köszön-
hetõen Dr. Szirtes Lajos éleslátásának,
aki felfedezte és nemzetközileg elis-
mert eljárássá fejlesztette az elõzetes
anyag kivételezést.

Egy másik mûvelési módról is meg kell
emlékezni, mert annak a kiindulópontja
is Vasas. Itt alkalmaztuk elõször
sikeresen az „airbreak”-es robbantást.
Nagynyomású sûrített levegõvel törté-
nõ lazítás /Bétán az egylövetût több-
lövetûre módosítottuk. Tíz külföldi
szabadalmi hivatal a mi eljárásunkat fo-
gadta el! Több ország is megvette a
szabadalmat.
Sorolhatnék még jó pár dolgot, de

egy jelentõs dologról még egy szót sem
szóltam: arról a légkörrõl, ami Vasason
uralkodott, arról a szellemrõl, amirõl
Vasasnak híre volt. Úgy jellemezték,
hogy olyan családias üzem. Pécsbányá-
hoz, Szabolcshoz képest Vasas ráné-
zésre egy, a régmúltból visszamaradt
kövületnek tûnt a szemembe, amikor
elõször betettem ide a lábam. Külsõleg
óriási a különbség, de az csak késõbb
derült ki, amirõl Vasas vállalatszerte
híres volt. A bánya mûszaki vezetése,
és a dolgozók közötti kapcsolat, a dol-
gozók egymás közti kapcsolata. Az a
hangnem, ami Pécsbánya után foga-
dott, szinte zavarba hozott. Addig csak
durva szavakat, és ingerült embereket
tartottam természetesnek a bányánál.
Itt Vasason, mintha nem is bányába,
hanem valami üdülõ területére érkez-
tem volna. Késõbb persze itt is 
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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 4. oldalon



tapasztaltam hangoskodást, de az
semmi nem volt az elõzõ munka-
helyemhez képest.

Közel három évtized után 1980-ban
megváltam Vasasbányától, ahol évekig
voltam a szellõztetési és robbantási
munkák vezetõje, aknavezetõ, majd a
fõmérnök helyettese, és 12 évig fõmér-
nöke, közben 8 hónapig az üzem veze-
tõje is. Olyan fájó szívvel búcsúztam,
hogy a sírás környékezett, úgy a szí-
vemhez nõtt Petõfi akna, pedig egy
másik üzem vezetését bízták rám.
Szeretnék még szólni egy-két, általam
a szakma kiválóságának tartott ember-
rõl. Kezdem Fenyvesi Jánossal, igaz õ
már az 50-es évek elején nyugdíjba
ment, és Szakcsi Jenõvel. Mind a
ketten a fizikai dolgozók közül lettek
kiemelve, és akárki tette, nagyszerû
embereket választott. Az elsõtõl, mint
mérnökgyakornok, a másodiktól,
mint végzett mérnök olyan dolgokat
tanultam, amit az egyetemen, vagy
könyvekbõl soha nem lehet megtudni.
Befejezésül, nagy tisztelettel említem
Vándor Ferencet, Vasasbánya üzemve-
zetõjét, aki 17 évig /szerintem, az
összes vezetõk közül a legtovább/ volt
a bánya nem mérnökbõl lett vezetõje.

Úgy tudom, a felajánlott vezérigaz-
gatói állással sem tudták elcsábítani
Vasasról. Rendkívül jó szakember
volt, a beosztottjai elismerték, és sze-
rették.

Még sok érdekes dolgot tudnék el-
mondani, több kiváló embert illetne
meg, hogy megemlékezzek róluk, ami-
kor még fiatalok voltak, és lobogott
bennük a tenniakarás. Talán egy
másik alkalommal sor kerül rájuk is!

–Köszönöm a beszélgetést, és is remélem,
hogy lesz folytatása! Jó egészséget kívánok!

Ruzsicsics Ferenc

Folytatás a 3. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

TELJES KORLÁTOZÁSOK

14,114-ES JÁRATOK:
A járatok hét minden napján, egész

nap a 6-os számú fõúton a Vasasi elá-
gazás és a Szövetkezet utca érintésével
közlekednek mindkét irányban.

Szabad- és munkaszüneti napokon
minden járat, munkanapokon az a-
lább felsorolt járatok mindkét irány-
ban Somogy templom betéréssel köz-
lekednek:

Budai állomásról: 8.00, 11.00, 12.30,
14.40, 16.00, 18.00, 22.00 órakor indu-
ló járatok.

Petõfi aknáról: 8.23, 11.23, 12.53,
15.03, 18.23 órakor induló járatok.

Kimaradó megállóhelyek a betérés-
sel közlekedõ járatok esetén: Mázsa-
ház, Egészségház, Vasas.

Új megállóhelyek a betéréssel közle-
kedõ járatok esetén: Hirdi út és Szövet-
kezet utca elágazásban és a Vasas teme-
tõnél kialakított ideiglenes megállókban.

Kimaradó megállóhelyek a nem
betéréssel közlekedõ járatok esetén:
Somogy-vasasi elág. (Õrmezei út), Somogy
vasútállomás, Somogy temetõ, Somogy
templom, Mázsaház, Egészségház, Vasas.

Új megállóhelyek a nem betéréssel
közlekedõ járatok esetén: Somogy- va-
sasi elág. (6-os fõút), Hirdi út és Szövetke-
zet utca elágazásban és a Vasas temetõnél
kialakított ideiglenes megállókban.

A Petõfi aknáról 7.05 órakor
induló 114-es járat Somogy templom
betéréssel közlekedik!

Egyéb járatok munkanapokon:
• az István aknáról 7.25 és 23.15

órakor Petõfi aknára induló járatok
Somogy templom után a 6-os szá-
mú fõúton a Vasasi elágazás és a
Szövetkezet utca érintésével közle-
kednek.

• a Budai állomásról 7.20 órakor
Vasasra induló, illetve Vasas és
Somogy között ingázó járat a
következõk szerint közlekedik: So-
mogy templom után a Búzakalász
út, Õrmezei út, 6-os számú fõúton

a Vasasi elágazás és a Szövetkezet
utca érintésével Vasas temetõig köz-
lekedik, majd onnan 7.44 órakor
indul ezen útvonalon vissza So-
mogyba.

• a Somogyból 23.45 órakor Vasas
Húsbolt megállóhoz induló járat
Somogy templom után a Búzaka-
lász út, Õrmezei út, 6-os számú
fõúton a Vasasi elágazás és a Szövet-
kezet utca érintésével közlekedik.

80-AS JÁRAT
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazókö-

zönséget, hogy a Pécs-Somogy
területén végzett ISPA/KA projekt
munkálatai során május 8-tól a 80-as
járat útvonalán forgalom korlátozás
várható. A Kõbánya utcában folytató-
dó munkavégzés miatt hétfõtõl pén-
tekig, 8.00 és 18.00 óra között a járat
nem közlekedik. Azonban hétköznap
18.00 és 8.00 között, hétvégén pedig
teljes üzemidõben az eredeti útvona-
lon haladnak. A korlátozás idõszaká-
ban a Budai Állomásról 9.30, 11.40,
13.40, 15.35 és 16.30 órakor induló
12-es járatok István akna érintésé-
vel Rücker aknáig közlekednek. A
járatok Rücker aknától az érkezés
után azonnal indulnak vissza István
aknára, ahonnan a menetrendben
meghirdetett indulási idõponthoz
képest 10 perccel késõbb (azaz 10.00,
12.10, 14.10, 16.05, 17.00 órakor)
indulnak Budai állomásra.

Az alábbi információk a Pécsi Köz-
lekedési Zrt. weboldalán (www.pkrt.hu) is
megtalálhatók.
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Településeinket érintõ
forgalmi rend változás

Köszönetet szeretnénk mondani
Somogy-Hird-Vasas  alsó tagozatos
osztályainak valamint az óvodások
mindhárom csoportjának, hogy részt
vettek a  fõzzünk játszóteret Delikát
8-al vonalkód gyûjtésében. Civil
szervezetek és boltok édességgel
jutalmazzák a gyerekek játékban való

részvételét.  Támogatók: DIGI bolt,
Somogyi Kulturális Egy., Tegyünk
Egymásért Egy., Vasasért Egy., Vasasi
Gazdabolt, Vasasi Szent Borbála Egy.

Köszönet mindenkinek aki gyûjti a
Delikát 8 vonalkódjait. 

A játék július 31-ig folytatódik.
Lívia

N Y Í L T L E V É L
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A Pécs-Vasas-Somogy Egyházközség
és a Tegyünk Egymásért Egyesület i-
dén ötödik alkalommal rendezte meg
Pünkösdi Jótékonysági Hangver-
senyét, melyet idén sikerült végre
nevéhez híven Pünkösdkor, május 11-
én vasárnap megrendezni. A hang-
verseny bõ egy és negyed órájában
csodálatos zenei élményben lehetett
része azoknak, akik megtiszteltek
bennünket és a szereplõket jelenlétük-
kel. A mûsorban hallhattuk Kovács
István énekét (orgonán kísérte: Kéri
Gerzson), Gelencsér Gábor, kánto-
runk orgonajátékát, a Pécs-Szabolcsi
Silentium Kórus (vezetõjük Zimer-
man László) énekét, az Absolute
Kürtkvartett kürtjátékát, Srp Máté
harmonikajátékát, valamint a Kont-
rasztok Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény növendékeinek elõadását.
A növendékek név szerint: Bakó
Armand (zongora, orgona), Bakó
Kármen (zongora), valamint a
klarinét kvartett tagjai: Csaba Aladár,
Vidécz Zsolt, Vida Nikolett és
Bodony Dániel.  Ezúton is szeretnénk

megköszönni a mûsor szereplõinek,
valamint felkészítõiknek és kísérõik-
nek önzetlen, lemondásokkal járó
munkájukat, segítségüket, mellyel
hozzájárulnak templomunk felújítá-
sához. Köszönjük minden eddigi
adományozónak önzetlen felajánlá-
sát, és egyben tájékoztatjuk õket és
mindenkit, akik templomunk sorsá-
ért aggódnak, hogy a Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet Vasasi Fiókjában
az erre a célra elkülönített számlán
eddig 790.000 Ft gyûlt össze. Ehhez
hozzájön a mostani hangverseny
bevétele, 60000 Ft. Csekken, még
szeptemberig szoktak érkezni az ado-
mányok. Akkor újra közöljük, hogy
mennyivel nõtt a számlán lévõ pénz
összege. 

Végül kívánom Egyházközségünk
és Egyesületünk valamennyi tagjának,
hogy a szervezéssel és lebonyolítással
néha együtt járó kellemetlenségeket,
bosszúságokat feledve, továbbra is
kitartóan munkálkodjon templo-
munk és településünk szebb jövõje
érdekében.         Kocsisné Nagy Margit

Szent György cikk 2008
A Tegyünk Egymásért Egyesület

idén, április 26-án ünnepelte a Szent
György napot és egyben a Szent
György hegyen álló kereszt újraállí-
tásának ötödik évfordulóját. A Szent
György nap, jelentõs nap volt régen,
hiszen a néphagyomány az igazi t-
avasz kezdetét ettõl a naptól számítja. 

Sajnos a XXI. század embere már
nagyon keveset tud a régi idõk nép-
szokásairól, amelyekben a magyar nép
lelkivilága, parasztságunk szellemi
kultúrája olyan jellemzõen mutat-
kozott meg. Népszokásaink hasonló
nemzeti értéket jelentenek, mint a
népzene vagy a népmûvészetnek más
ágai, ezért megõrzésük vagy legalábbis
emlékezetben tartásuk magyar köte-
lesség. Hiszen amelyik népnek nincs
múltja, nincs jövõje sem.

Egyesületünk ezért vállalta fel, hogy
évrõl évre megemlékezik e napról, és
igyekszünk legalább ezen a napon
visszacsempészni a régi hagyományo-
kat mai természettõl igencsak elru-
gaszkodott életünkbe. 

A nap két részbõl állt. Délelõtt az
iskolások akadályversenyével kezdõ-
dött. A felsõsöknek az iskolától a
Szent György hegyig öt akadályon kel-
lett keresztül jutni. Az akadályok ve-
gyesen tartalmaztak szellemi és ügyes-
ségi feladatokat, melyeket Egyesüle-
tünk tagjai állítottak össze.  Mind-
kettõ a Szent György nappal volt
kapcsolatos. Minden résztvevõ kapott
valami jutalmat, melyet egyesületünk
biztosított.

A délutáni ünnepi mûsorunkat a
Somogyi Vénusz és a Vasasi Kristály
Mazsorett csoportok bemutatója
nyitotta. Vezetõjük Kelemen Csilla.
Õket követte Kovács Hajna, aki
tavaszcsalogató mondókát és verset
adott elõ, majd pedig elénekelte a
„Tavaszi szél vizet áraszt”, címû nép-
dalt. Mûsorunkat a Berze Nagy János
népdalkör zárta Szent György napi
dalokkal.

Ezután következett a szentmise,
ahol a búza szentelés mellett immár
harmadik éve a Zengõ Lovas Egye-
sület és a somogyi Betyárok Lovas
Egyesület lovainak szentelésére is sor
kerül.

A Szent György napot régen egyes
falvakban a legnagyobb ünnepnek
tartották: még a lakodalomnál is
nagyobbnak, mert lakodalomkor nem
minden családtag jelenik meg, csak a
szülõk s a nagyobb gyerekek. Itt a leg-
öregebbektõl a legfiatalabbig minden-
ki jelen volt. Evés-ivás, táncmulatság
zárta a napot. 

Ezt a szokást felelevenítve, mi tánc-
házzal zártuk a napot. Oláh Krisztián
sárközi táncokat tanított a bátor
jelentkezõknek, akik a füves talajon is
vállalták a táncok elsajátítását.

Az idõ kegyes volt hozzánk, csak
egy nagyon rövid gyenge zápor zavar-
ta meg a rendezvényt. 

Jövõre reméljük még többen
ellátogatnak!

NEM TUD ÁTJÖNNI VASASRA?
VÁLTSA KI GYÓGYSZEREIT A
SOMOGYI FIÓKPATIKÁBAN!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ-péntek: 13.00–17.00 óráig
bankkártya, és egészségpéztári

kártya elfogadóhely!
72/267-464

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

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

Továbbra is kapható, petúnia,
bársonyvirág, árvácska, 
muskátli stb. palánta.

AKCIÓ!
Söprû 560.-/db
Eco diszperziós falf. 1990.-/14 l
Eco diszperziós falf. 550.-/ 2 l
Corso beltéri glett 500.-/5 kg
Akril tömítõ paszta 250.-/310 ml
Cell magasf. zománc 950.-/0,75 l
Kutyatáp           1390.-/10 kg
Kutya-macska szalámi 210.-/kg

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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Méretes zakó Himesen!
UNION HIMES - BÁNYÁSZ TC 6-1 (2-1)
Himesháza 150 nézõ, 2008. április 27, 23. forduló
B: Békési - Csonka, Veres Zs., Bánovics, Kerner (Forr B.) -

Papp T. (Bátor), Kanizsa (Rackó), Róth (Schmidt), Sipos
(Csopek) - Dömse (Tóth P.), Márk (Pataki V.) edzõ: Szabó
József • G.: Kerner

Balszerencsés vereség a bajnokaspiránstól!
BÁNYÁSZ - SZALÁNTA 1-2 (0-2)
Parcsin 100 nézõ, 2008. május 4, 24. forduló
B.: Békési - Bánovics (Dömse), Veres Zs., Csonka, Pataki Z.

(Schmidt) - Kanizsa (Csopek), Róth, Papp T., Sipos, Kerner -
Márk (Tóth P.) edzõ: Szabó József • G.: Veres Zs.

Gyõzelem az elsõ kupameccsen!
BÁNYÁSZ - TORNÁDÓ 3-1 (0-1)
Parcsin 100 nézõ, 2008. május 14., Magyar Kupa 1. f.
B.: Békési - Forr B. (Bánovics), Veres Zs., Bátor (Papp T.),

Pataki Z. - Rackó (Kanizsa), Róth, Csopek (Pataki V.), Sipos
- Csonka, Tóth P. (Kerner) edzõ: Szabó József • G.: Pataki V.,
Sipos (2)

Sima gyõzelem a sereghajtó ellen!
BÁNYÁSZ - KISLIPPÓ 7-0 (5-0)
Parcsin 100 nézõ, 2008. május 11, 25. forduló
B.:Ostyánszki (Békési) - Dömse (Schmidt), Veres Zs.,

Csonka, Pataki Z. (Forr B.) - Róth,(Szabó S.), Sipos, Kerner -
Kanizsa, Tóth P. (Rackó), Márk (Pataki V.) edzõ: Szabó
József • G.: Sipos (2), Tóth P. (2), Kanizsa, Róth, Szabó S.

Meghatározó játékosok nélkül is a Magyar Kupa 3.
fordulójában a Bányász!

PATAPOKLOSI - BÁNYÁSZ TC 2-3 (2-1)
Patapoklosi 100 nézõ, 2008. május 14., M.K. 2. ford.
B:Ostyánszki - Dömse, Veres Zs., Bátor (Békési), Pataki Z.

- Kanizsa, Róth, Sipos, Rackó (Forr B.) - Tóth P., Márk
(Pataki V.) edzõ Szabó József • G.: Sipos, Tóth P., Veres Zs.

Újabb hetes Parcsinban!
BÁNYÁSZ - ÚJMOHÁCS 7-0 (4-0)
Parcsin 100 nézõ, 2008. május 18, 26. forduló
B.: Ostyánszki - Forr B. (Rackó), Veres Zs., Csonka (Bátor),

Pataki Z. - Kanizsa, Schmidt, Róth (Pataki V.), Sipos, - Tóth
P. (Papp T.), Márk (Kerner) edzõ: Szabó József • G.: Sipos (3),
Róth, Márk, Schmidt, Kerner

A csapat további mérkõzései a következõ hetekben:
Június 1-én 17.00-kor Bányász – Magyarbóly Parcsinban
Június 8-án 17.00-kor Pogány II – Bányász  
Június 15-én 17.00-kor Bányász – Sátorhely Parcsinban

Köszönet a támogatóknak: az AUTÓPARK Kft.-nek és
a CSABA Szódának.

További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

VISSZATEKINTÉS
2008.05.20-án rendezték meg Pécsen a Floorball Pázmány Kupát, 

melyen iskolánk csapata is indultak. L4 (Bakó Kármen,
Buchmüller Vivien, Czúth Réka, Farkas Virginia, Hernádi Kitti,
Kovács Dóra, Mészáros Lilian) 1. helyezést értek el. 
Eredmények

Vasas - Református 5 : 1,   Vasas - Csokonai 6 : 2
Vasas - Pázmány 15 : 4

2008.05.13-15-én rendezték meg Pécsen a Diákolimpia
Megyei Atlétika Döntõjét, 

melyen iskolánk csapatai is indultak. L4 (Bakó Kármen, Czúth
Réka, Hernádi Kitti, Kovács Dóra, Molnár Lilla, Világos Dorina)
1. helyezést érték el. F2 (Dicsõ Zsolt, Hollósi Olivér, Papp
Balázs, Rózsa Tibor, Schiller Gergely, Sütõ Attila) 1. helyezést
érték el. F3 (Domokos Levente, Kovács Ferenc, Kovács Gergõ, Oláh
Gergely, Orsós Norbert) csapatunk a 2. helyen végzett. F4
(Fekete Dániel, Dobertin László, Horváth Dániel, Orsós János,
Söjtöri Patrik, Szebényi Sándor) csapatunk az 3. helyen végzett.
Egyéni eredmények

Hollósi Olivér: VI., Kovács Ferenc: I., Czúth Réka: I.
Fiú 4x100 m váltó: I., Leány 4x600 m váltó: I.

Bakó Kármen 100 m futás: II., Czúth Réka magasugrás: I.
Bátorfi Dávid távolugrás: IV.,  Hernádi Kitti távolugrás: V.
Orsós János távolugrás: III., Söjtöri Patrik 100 m futás: IV.

2008.05.07-én rendezték meg Pécsen a Diákolimpia
Városi Atlétika Döntõjét, 

melyen iskolánk csapatai is indultak. L4 (Bakó Kármen, Czúth
Réka, Hernádi Kitti, Kovács Dóra, Molnár Lilla, Világos Dorina)
1. helyezést érték el. F2 (Dicsõ Zsolt, Hollósi Olivér, Papp
Balázs, Rózsa Tibor, Schiller Gergely, Sütõ Attila) 1. helyezést
érték el. F3 (Horváth Márk, Kovács Ferenc, Kovács Gergõ, Oláh
Gergely, Orsós Antal, Orsós Norbert) csapatunk a 2. helyen
végzett. F4 (Fekete Dániel, Dobertin László, Horváth Dániel,
Orsós János, Söjtöri Patrik, Szebényi Sándor) csapatunk az 1.
helyen végzett. Így csapataink bejutottak a Megyei Döntõbe.
Hollósi Olivér: I., Kovács Ferenc: I., Czúth Réka II., 
Bakó Kármen: V., Hernádi Kitti VI.
Fiú 4x100 m váltó: II., Leány 4x600 m váltó: I.
Bakó Kármen 100 m futás: I., súlylökés: 3.
Czúth Réka magasugrás: I., Bátorfi Dávid távolugrás: II.
Hernádi Kitti távolugrás: III., Orsós János távolugrás: III.
Söjtöri Patrik 100 m futás: IV., 
Hanzli Tamás súlylökés: IV., kislabdahajítás: X., 
Kõszegi Sámuel súlylökés: VI., kislabdahajítás: VI.

A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREI

Olvasási eredmény
A Baranya megyei angol olvasási-szövegértési versenyen

Fogt Adél 2. helyezést, Dézma Lilla 4. helyezést ért el. Mind-
ketten a Vasasi Általános Iskola tanulói. Õk április 24-én
könyvjutalmat vehettek át a Baranya megyei Pedagógiai
Szakszolgálatok Egyetem utcai épületében. Kovács Judit a
Somogyi Iskola tanulója 6. helyezést ért el, mindössze másfél
ponttal maradt le a könyvjutalomról. Gratulálunk nekik!

Felkészítõ tanáruk Kocsisné Nagy Margit
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Az Utazási Iroda az elõzõ évekhez
hasonlóan az idei évre is felkínált
ingyenes angliai utazásokat olyan diá-
kok részére, akiknek az anyagi
helyzete nem teszi lehetõvé a külföldi
nyaralást. A pályázat feltételei voltak
többek kötött: 4,00 fölötti tanulmá-
nyi átlag az utolsó két félévben, a pá-
lyázó még sohasem járhatott külföl-
dön, valamint a pályázónak kétolda-
las magyar vagy angol nyelvû levelet
kellett írnia, melyben leírta, hogy
miért szeretne Nagy-Britanniába
eljutni. Nem volt kötelezõ, Niki mé-
gis angol nyelven írta le az utazás
melletti érveit. A pályázat mellé
többek között csatolni kellett a pályá-
zó rövid, kézzel írt önéletrajzát,
melyet Niki szintén angolul írt,
valamint két szaktanár ajánló levelét.
Az egyik levelet Niki osztályfõnöke
Burján Sára írta, a másikat pedig an-
gol tanára Kocsisné Nagy Margit. 
A pályázat beadási határideje decem-
ber 15-e volt. Ezután Niki természete-
sen türelmetlenül várta a pályázatok
értékelését. A végeredményrõl az
értesítés február végén érkezett meg.
Nagy volt az öröm, amikor kiderült,
hogy az ország minden részérõl

beérkezett sok pályázat közül Nikié
lett a második, így megnyerte az uta-
zást, mely tartalmazta az útiköltséget,
teljes ellátást, utasbiztosítást, vala-
mint a programok költségeit.   

Niki beszámolója az utazásról:
Amikor megkaptam az iskolában

az Utazási Irodától a levelet, illetve

Linzben, Alsó-Ausztria fõvárosában
egy városnézésre is. Amikor
átmentünk a Csalagúton, elõször
rövid sétát tettünk Folkstone-ban a
tengerparton, majd utána az irányt
Canterbury városa felé vettük. Itt
meglátogattuk Geoffrey Chaucer
Canterbury meséinek házát, majd
Rochesterbe, Charles Dickens városá-
ba mentünk. Vasárnap reggel
indultunk, és csak másnap este fog-
laltuk el szálláshelyünket a Holiday
Parkban. Az elkövetkezõ napokban,
Londonban rengeteg múzeumba, és
érdekes helyszínre látogattunk el.
Párat fel is sorolok: British Múzeum,
Nemzeti Galéria, Kínai Negyed,
Parlament (Big Ben), Természettu-
dományi Múzeum, Buckingham Pa-
lota, Trafalgar tér, Oxford Street, és
még rengeteg sok szép hely. Hazafelé
is Belgiumon, Németországon és
Ausztrián jöttünk keresztül. Ausztri-
ában megálltunk a barokk épületei-
rõl híres St. Pölten belvárosában. 

Ez az utazás egész életemre egy
nagyon jó emlék marad. Szeretném
megköszönni angoltanáromnak, Ko-
csisné Nagy Margitnak, hogy segített
megírni a pályázatot, Burján Sára
osztályfõnökömnek pedig, hogy
megírta az ajánlólevelet.

TELEK NIKOLETT a Somogyi Általános Iskola 
8. osztályos tanulója a Student Lines Diákutazási Iroda

jóvoltából egy hét napos angliai utazást nyert. 

kibontottam, és elõször nem is mer-
tem odanézni, de azután elolvastam
az elsõ sort: „Gratulálunk! Te vagy a
pályázat egyik szerencsés nyertese.” Ettõl a
pillanattól kezdve nagyon vártam
április 20-át, ugyanis akkor indultunk
Budapestrõl, egy külön busszal. Az út
huszonnégy órás volt, kicsit fárasztó,
de sok helyen megálltunk pihenni,

Ökumenikus imaóra az új
Hirdi Református Templomban

Május 3 – án áldott, meghitt, és
örömteli órát tölthettek együtt Hird,
Somogy, és Vasas keresztényei. Ezút-
tal az új hirdi református templom
volt a házigazdája a már hosszú évek
óta megtartott tavaszi ökumenikus
imaóránknak. A gyönyörû templom
zsúfolásig megtelt, még a karzaton
elhelyezett padokra is szükség volt.

Peterdi Dániel református, Varsányi
Ferenc evangélikus, Füstös Gyula
baptista és Kövesi Ferenc római kato-
likus lelkész testvérek szolgáltak
együtt. Az igehirdetésben Varsányi
Ferenc testvérünk arról beszélt, hogy
egyformák a nyomorúságaink, de
egyformák örömeink és reményeink
is. A szeretõ Isten gyermekei már itt a
földön összetartoznak és odaát is
ugyanazon haza lakói lesznek.

Az alkalmat a hirdi Napsugaras
Õsz asszonykórus, a somogyi baptista
gyülekezet – más felekezetbeliekkel
kiegészült – kórusa, valamint a hirdi
református testvérek szólistái tették
még emelkedettebbé.

Az imaóra végeztével a templomot
még nem látott testvéreket Zóka Ben-
jámin gondnok testvér vezette végig,
mesélve az építkezés megvalósulásá-
nak hosszú, de szép munkájáról,
valamint kimeríthetetlen terveirõl a
keresztény csoportok nyaraltatásától
a könyvtár létesítéséig. Lelkesedése
mindannyiunkra átragadt!

Jó volt megtapasztalni, hogy ebben
az atomizálódó, széthúzó világban
létezik még igazi közösség, s hogy az
ilyen Istenbe és egymásba kapaszko-
dásokból meríthetjük azt az erõt,
amely nemcsak megtart, hanem to-
vábblendít a helyes úton! 

Kõszeginé Melinda

Recept
Gabi-féle szines kevert süti

1p puncspudingot 4dl tejjel és 4
evõkanál cukorral elkészítünk, és
hagyjuk kihûlni.

6 egész tojást 30dkg cukorral
habosra keverünk, ehhez adunk 30dkg
lisztet, fél csomag sütõport, 1 kávés-
kanál szódabikarbónát, 1dl vizet és 1
dl étolajat. Ez egy híg massza lesz.
Papírral kibélelt tepsibe öntjük a
massza felét, a másik felébe 2 evõkanál
kakaót teszünk, összekeverjük, és
márványosan belecsurgatjuk a tepsibe.
A pudingot hidegen elszórtan a tep-
sibe kanalazzuk, elõmelegített sütõben
30-35 percig sütjük.

Egy nagy pohár tejföl felét elkever-
jük 4 evõkanál porcukorral, ezt a még
FORRÓ tészta tetejére kenjük, és
megszórjuk fahéjjal.

Kiadós, látványos és finom!
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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 májusi rejtvény megfeltése: a hirdi kõtörõ
üzem nyertes: Prohászka Edéné. 

GRATULÁLUNK!

JÚNIUSI  PROGRAM

• Június 29-én vasárnap 18 órakor, a
hirdi református templomban a
„Keresztyén életutak...” címû elõadás-
sorozatban Nagy Ferenc az Antall
kormány földmûvelõdésügyi miniszte-
re beszél életérõl, munkájáról, hitérõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

APRÓHIRDETÉSEK
Számítógépek szerelését, javitását vállalom

Hirden, Vasason
70/318-6610

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés
Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

Vali 100Ft-os Bolt akciós
ajánlata június 1-15-ig:

Bambi szörp 2l:  185 Ft
Bambi szénsavas üdito 2l: 85 Ft
Dosia mosópor 340g: 129Ft
Rostos ivólé 5l: 210Ft

elektronikus telefonfeltöltés,
buszjegyárusítás

Vasas, Bethlen u.30. 
/a Mosoly Sörözõ mellett/

Rejtvények
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12


