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Elvégeztetett, de semmi sem
tisztáztatott!

Ady Endre, Arany  János, Benedek
Elek, Csiky Gergely, Jókai Mór, Kaffka
Margit, Kassák Lajos, Madách Imre,
Tóth Árpád.

Képzeljük el nélkülük a magyar
irodalmat! El tudjuk képzelni?

Ki tudja hány Ady és Arany és
Mikszáth és Kosztolányi született 1920
óta ugyanott ahol õk egykor, de nem
lehettek magyar polgárok egy végzetes
döntés miatt!

Még ma sem lehetnek, és ez nem
olyan régen rajtunk is múlott!

Vajon milyen lehet annak a népnek a
lelkülete mely annak is tud örülni, hogy
végre szabadon emlékezhet?

Évek óta egyre többen emlékezünk
meg Vasason a trianoni diktátumról.
Ez reményre ad okot és egy valószínû
választ a kérdésre – talán egyre szaba-
dabb lelkületû!

Ilyen volt az idei emlékezés is a
templomkerti emlékmûnél – 2008.
június 8-án. Méltóságteljes, elõremu-
tató, nem a múlton kesergõ és meren-
gõ hanem elgondolkodtató és ünne-
pélyes.

Köszönhetõ ez elsõsorban  Tõkés
Lászlónak, aki nem szónokolni jött
hozzánk, hanem találkozni, beszélget-
ni mint erdélyi magyar az anyaországi
magyarokkal. Beszédében kiemelte:
mai feladatunk elsõsorban az, hogy
felismerjük, anyaországiaknak és határon

kívül élõ magyaroknak egyformán nagy
szükségünk van egymásra. A további tenni-
valóinknak mind ebbõl a gondolatból kell,
hogy gyökerezzenek, csak így változtatha-
tunk jelen helyzetünkön.

A megemlékezésen Harrach Péter és
De Blasio Antonio beszélt még Tria-
non igazságtalanságáról, az akkori és
jelenlegi politikai aktualitásokról,
nemzetközi vonatkozásairól a magyar-
ság nemzeti, egyéni sorsokat megkese-
rítõ és a mai napig ható tragédiájáról.

Az ünnepség kezdeteként szentmisét
mutatott be Kövesi Ferenc lelkész,
amit a hazáért ajánlott fel.

A megemlékezést a Vasasi Bányász
Zenekar, Aracs Bianka, Bárdos Sándor
versmondó, Csajághy Miklós tárogatós
szereplései díszítették és szépítették.

Mindezt – mint minden évben
eddig – a Vasasi Szent Borbála Egye-
sület szervezte. A megjelent vendégeket
Ruzsicsics Ferenc az egyesület elnöke
köszöntötte.

A megemlékezés után Tõkés László
estig ismerkedett, beszélgetett a
Kacatosban a szereplõkkel az érdeklõ-
dõkkel, vendégekkel. Finomnak találta
a baranyai pálinkát, a hosszúhetényi
kalácsot és a vasasi bort. Isten éltesse,
váljék egészségére!

Aki eljött megemlékezni, szót váltott
vele, úgy érezhette Vasasra egy kis idõre
valóban beszökött Európa.

Meg kell-e emlékeznünk Trianonról?
Van-e az emlékezésnek összetartó,.
lelkeket összekovácsoló ereje? Fontos-e
nekünk, hogy a csillagösvenyrõl figyel
minket Arany, Jókai, Ady?
Ilyenekre is gondolok amikor meg-

szólalnak a vasasi harangok, és arra is,
hogy jövõre talán még többen emlé-
kezünk egy akarattal!

Valóban – Elvégeztetett?
Köszönet minden résztvevõnek, emlékezõnek!

Forr János

Megemlékezés Trianonról

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
A nyári helyettesítés alatt a rendelés idõ-

pontjáról érdeklõdni és idõpontot kérni a kö-
vetkezõ telefonon lehet: 

72/337-754, 72/337-901

FELNÕTT HÁZIORVOSI RENDELÉS
július 14–augusztus 8-ig

Dr. Csontos Márta

VASAS: 72/337-708
H, Sz, P: 8—10-ig; K, Cs: 14—16-ig

SOMOGY: 72/267-033
H, Sz, P: 14—15.30-ig; K, Cs: 8—9.30-ig

HIRD: 12.00—14.00-ig 
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Az újság korábbi számaiban már
jeleztem, hogy Vasas és Somogy
településeket sikerült felvetetni a
szociális városrehabilitációs program
akcióterületébe. Ez a program 2008-
2013-ig tartó idõszakban fog
megvalósulni és településeinken kívül
még Meszest, Szabolcsot, Pécsbá-
nyát és Gyárváros egy részét fogja
érinteni, leginkább Pécsnek azon terü-
leteit, ahol a felzárkóztatásra, rehabili-
tációra igen nagy szükség van.  A be-
adandó pályázat által támogatható te-
vékenységek köre összefoglalva a kö-
vetkezõ:

A beruházás jellegû projektelemek
(ERFA) aránya 65%, míg a szociális
jellegû  projektelemek (ESZA) aránya
35% lehet.

ERFA:  
• Lakó funkció megerõsítését szolgá-

ló fejlesztések (pl.: önkormányzati la-
kások korszerûsítése, szociális bérlaká-
sok kialakítása), 

• városi funkciót erõsítõ tevékenysé-
gek (Pl. közterületek, parkok, játszóte-
rek, közösségi terek, csapadékvíz-elvezetõ
rendszerek felújítása stb. közutak, jár-
dák felújítása, építészeti értékmegõrzõ
felújítások), 

• közszféra funkciónak megerõsítését
szolgáló fejlesztések (pl. kulturális és
közösségi központ épület külsõ felújítá-
sa, bõvítése, átalakítása, alapmûködte-
téshez szükséges eszközök, szabadidõs
létesítmények és kiszolgáló épületeinek
felújítása, templomok és egyházi fenn-
tartású épületek külsõ felújítása), 

• gazdasági funkciót erõsítõ tevé-
kenységek (pl. piacok, kiskereskedelmi,
vendéglátó egységek, gazdasági szolgál-
tatóház külsõ felújítása)

ESZA:
• közösségfejlesztõ, közösségszervezõ

civil programok, képzési progra-
mok, szabadidõs programok, ha-
gyományõrzés, kulturális és sport
rendezvények, ifjúsági programok

• munkaerõ-piaci beilleszkedést segí-
tõ képzés, oktatás

• foglalkoztatási kezdeményezések:
munkahelyek kialakítása, hátrányos
helyzetûek foglakoztatása a rehabi-
litációs programba

• hátránykompenzáló oktatási prog-
ram

• bûnmegelõzés
• helyi környezettudatosság elterjesz-

tése, szemléletformálás

A keleti városrész szociális város-
rehabilitációs pályázatának szakmai
elõkészítését a négy  társaságból álló
konzorcium végzi, melyrõl a 2008.
05. 29-én a Közgyûlés hozott döntést.
Tagjai: Hübner Tervezõ Kft (Dr.
Hübner Mátyás), Dél-Dunántúli
Regionális Forrásközpont (Gyurokné
Dr. Bódi Csilla), Eco-Cortex Kft. (Dr.
Göndöcs István) és Fact Alkalmazott

Társadalomtudományi Kutatások
Intézete (Dr. Tistyán László). A kon-
zorcium megkezdte munkáját, és
ütemterv szerint folyamatosan zajla-
nak az egyeztetések az
önkormányzat stratégiai csoportjával
és az akcióterület helyi
önkormányzati képviselõivel. Elõre
láthatóan Vasas és Somogy területén
július 7-én tartunk bejárást, és
pontosításra kerülnek a területen
megvalósítható programok, fejlesz-
tések. A pályázat összeállításakor
komoly feltételeknek kell megfelelni,
nagyon gondos, körültekintõ
munkát igényel.

Az Európa Kulturális Fõvárosa
program fejlesztési projektjeinek
benyújtásához (melynek része a
szociális városrehabilitációs program
is) szükséges volt Pécs város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának (mely
tartalmazza az Antiszegregációs
Tervet) és az ahhoz kapcsolódó ún.
Akcióterületi Terv elfogadása. Ezek
terjedelmes (233 és 288 oldal), részle-
tes dokumentumok. Ezen dokumen-
tumok tartalmi és formai követel-
ményeit a korábbi Önkormányzati-
és Területfejlesztési Minisztérium, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség határozta meg.

A Közgyûlés 2008. 06. 26.-án a
dokumentumokat elfogadta. A do-
kumentumok a benyújtásra kerülõ
valamennyi EKF pályázatnak közös
mellékleteit képezik, melyek olyan
stratégiai tervezési dokumentumok,
ami a pályázatok megvalósíthatósági
tanulmányaiban foglalt célokkal és
kötelezettségekkel állnak szoros
kapcsolatban. A pályázati dokumen-
tációt augusztus végére kell elkészí-
teni és szeptember közepén beadásra
kerül. A program lebonyolítását a
közelmúltban megalapított Pécs
Holding Zrt. részeként mûködõ Pécs
Fejlesztési Kft. fogja végezni.

A bonyolult és sok munkát
igénylõ elõkészítõ feladatokat igye-
keztem leegyszerûsítve, összefoglalva
közre adni.  Ha valaki a program
elõkészítésérõl többet szeretne meg-
tudni, a  http://logoweb.pecs.hu  linken
további információkat talál. 

Huba Csaba képviselõ

TELEPÜLÉSEINKET ÉRINTÕ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális városreha-
bilitációs program

elõkészületei



A Szent Borbála Hiradó következõ
vendége Fejes József aknavájár.

– Józsikám, mesélj arról,hogy kerültél a
bányába dolgozni, és mennyiben változ-
tatta meg az életedet a bánya bezárása!

– Az iskola elvégzése után a hirdi
kenderfonóba mentem dolgozni. Pár
év múlva, a letöltött katonaidõ után a
több pénz reményében mentem a
bányába. Némi protekcióval a szellõz-
tetéshez kerültem, mint csillés, mert a
keresztapám, Tóth Kálmán bánya-
mentõ parancsnok volt. Itt Sas Józsi
bácsi keze alá kerültem, aki igyekezett
tudását átadni nekem. Általában a
fejtési légvágaton dolgoztunk, itt
sajátítottam el az alapokat. Bányabeli
következõ állomásom Gasteiger Már-
ton csapata volt. Jó hírû csapat volt,fõ
feladatunk a bányavágatok fenntartá-
sa volt, bõvítés, talpalás, de a dön-
tõket is mi csináltuk. Az érdekesség
kedvéért említem, hogy a Gasteiger
csapat mindhárom szakvezetõje
testvér volt. Egyszer a IV. szint 2.
északi fejtési légvágat a nedvesség és a
nagy nyomás hatására kezdett
összamenni. Megerõsítési munkála-
tok végett küldték oda a csapatot.
Mivel szerettük volna minél könnyeb-
ben megúszni a mûszakot, a követke-
zõképpen jártunk el: 6 m-es kemény-
fával kellett a fõtét biztosítani, de
kézzel nagyon nehéz lett volna föle-
melni, és addig megtartani, amíg a
bikabilincset meg nem húzzuk. Gon-
doltunk egyet, és a vágat elején lévõ
GHH-t – nagy önjáró rakodógép –
segítségül véve megkönnyitettük a
munkánkat. Idõben végeztünk, de
volt egy kis probléma. Nem tudtuk
leállítani a gépet. Minden trükköt
bedobtunk, de a GHH csak nem akart
leállni. Már a népes is elment, mi még
mindig csak ott babráltunk. A mai
napig nem tudom, végül miért is állt

le, talán elfogyott belõle a gázolaj...
Kb. 4 évet dolgoztam a Gasteiger

csapattal, ahol a szakma javát meg-
tanulhattam. Ezidõ alatt végeztem a
segédvájári-vájári mozdonyvezetõi
tanfolyamot. A kíváncsiság vitt a
bánya újabb szeletéhez, az aknavá-
járokhoz. Jó lehetõség volt arra, hogy

továbbképezzem magam. Ebben az
idõben tudtam elvégezni a  nehézgép-
kezelõi, és targoncavezetõi tanfolya-
mokat. A munkánk abból állt, hogy
éjjeles mûszakban hosszú anyagokat
adtunk le. Nagy és érdekes feladat
volt, amikor egy szombati napon le
kellet adnunk a GHH rakodógépet.
Nagysága miatt csak a kas aljára tud-
tuk drótkötéllel odaerõsíteni. Beszáll-
tunk a kosárba, és nagyon lassan,
óvatosan, lépésrõl lépésre adtuk le.
Lámpáinkkal figyeltük, nehogy
valahol az aknában elakadjon, mert
akkor gyorsan halltolni kell a hengán
– le kell állítani a kast. Késõ délután
végeztünk a feladattal.

A 90-es  évek elején csapatvezetõ
lettem, és 94-ig a bányabezárásig itt
dolgoztam. A jó kollektiva nagyon hi-
ányzik, a brigádbulikra is szívesen
emlékszem vissza. 

Eszembe jutott, még egy történet: a
III.-ból a IV-be egy 600-as átmérõjû
fúrt lyukat bõvitettünk 3000-es kör-

szelvénnyel, 90 fokos dõlésszögben.
Mikor elkészültünk, beépítettünk egy
1000-es lutnit – szellõzõcsõ –, ahol a
III. szint forratja jön le. Már min-
dennel elkészültünk, amikor odajött
egy fiatal, mérnök végzettségû lakatos
fõnök, és azt kérdezte: hova kell itt
szerelni a lutnit? Mire válaszolhat-
tunk volna, fölnézett, és elszörnyül-
ködve mondta: Én egészen másképp
gondoltam a légcsõ beszerelését, nem
90 fokban! Összenéztünk, és csak mo-
solyogtunk.

A bánya bezárása után a vasasi
iskolában lettem karbantartó. A bá-
nyásztársakkal megtartottam a kap-
csolatot,mert a nyugdijas bányász
szakszervezet tagja lettem, és 3 hónap-
ja már vezetõségi tag vagyok. A
somogyi nyugdíjas szakszervezetben
pedig én vagyok a pénztáros.

Eszembe jutott, még egy történet,
elmondhatom?

– Szivesen hallgatom!
– Mikor a IV. szinten bõvítési

munkálatokat végeztünk, és raboltuk
a vasaskat, odajött hozzánk egy nagy
fülû, mindig szélesen mosolygó
mozdonykísérõ, és nézte, hogy mit
csinálunk. A TH gyûrûket pulifttal
raboltuk – a biztosító elemket láncos
emelõvel szedtük ki. Odaszóltam
neki, hé Te, adj már egy kis levegõt,
hogy jobban menjem! Úgy örült,
hogy valaki megszólította, ugrott is,
hogy keresse a sûrített levegõs csapot.
Jót nevettünk rajta!

Most, hogy beszélgettünk, egyre
több élmény jut eszembe,ezekre
szívesen emlékezem.Jó volt kicsit
feleleveníteni a múltat!

– Szívesen hallgattalak, köszönöm a
beszélgetést, jó szerencsét!

Ruzsicsics Ferenc
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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.



Persze ennek ára van! Ha esik az esõ
sárban csúszkálunk, dagonyázunk, ha
süt a nap szívjuk a port, prüszkölünk.
Esünk-kelünk a buckákon, gyalogosan
nagy távolságokat kell megtennünk a
buszmegállókig, de jármûvel is csak
nagy kerülõutakon közlekedhetünk és
bizony a  jármûvek futómûvei is nagy
igénybevételnek vannak kitéve.  Lassan
már nem lesz járható utcánk. Próbára
teszi a lakosság tûrõképességét ez az
állapot, a mindennapi feladataink
elvégzése nehezebbé, körülményesebbé
vált. Különösen nehéz helyzetbe
kerültek mostanában a Mázsaház,
Búzakalász és kapcsolódó utcák lakói,
hiszen ezen útszakaszok csatornázása
nem végezhetõ el másként, csak a busz-
közlekedés kizárásával. A meredek ut-
cák esõzéskor „kalandparkká” alakultak.

A munkák megkezdésekor ezen
újság hasábjain és a fórumokon
türelmet kértem a lakosságtól. Kértem,
hogy próbáljunk meg együttmûködni
a kivitelezõ cégekkel. A hozzám eljutó

információk alapján elmondhatom,
hogy bár szinte mindenki számára
kellemetlenségeket okoz a beruházás,
méltósággal és fegyelmezetten viseli
mindhárom település lakossága a
megpróbáltatásokat. Nagyon sok jó
tanácsot,  konstruktív ötletet kaptam a
forgalom szervezésével, a busz menet-
rend megváltoztatásával, mûszaki meg-
valósítással kapcsolatban, és ezeket
igyekeztem továbbítani az illetékesek
felé. Köszönöm türelmüket, együttmû-
ködésüket.

Természetesen, ha valakinek kára
származik a munkák végzése során
vagy súlyos kivitelezési hiányosságot
tapasztal, haladéktalanul jelentse be
IRÁSBAN a Polgármesteri Hivatal
ISPA csoportjához.

Remélhetõen rövidesen megkezdõd-
nek az utak végleges helyreállítási
munkálatai. Azt hiszem, ezt már vala-
mennyien nagyon várjuk.

Huba Csaba
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Nagy a „rumli”
minálunk!

Jó ütemben, a tervek szerint halad az ISPA
csatornaépítõ program településeinken. 

Virágosítás örömmel-ürömmel
Közel egy hónapja Somogy-Vasas-Hird

lakossága örömmel látta, hogy petúniá-
val tarkított virágtartók jelentek meg a
villanyoszlopokon és a buszvárók tartó-
oszlopain. Köszönjük ezt azoknak, akik
közbenjártak azért, hogy e három telepü-
lés szebbé váljon. Örömünk azonban
nem tartott sokáig, mert elõször a virá-
gok, majd pár nappal késõbb már a virág-
tartók is tünedezni kezdtek. Szomorú,
hogy nem mindenki tud örülni környe-
zete szépségének, és hogy mások mun-
káját ennyire nem becsüli. Somogy Bá-
nyatelepen csak egyetlen virágtartó ma-
radt, az Óvoda udvarán. A többit vagy
elvitték, vagy felgyújtották. A buszmegál-
lókban szerencsére megmaradtak a tar-
tók, és köszönjük azoknak, akik saját
virággal pótolták az ellopott, vagy csak
szórakozásból kihúzott virágokat. Kö-
szönjük továbbá azt is, hogy öntözi is a
növényeket az, akinek a házához közel
kihelyezett virágtartó található. Az üre-
sen maradt virágtartókat Várady József és
neje jóvoltából sikerült újra beültetni.
Hétfõ (jún. 23.) reggelre azonban sajnos
a 14-es busz megállójából (Somogy temp-
lom) megint eltûntek a petúniák, ezúttal
földlabdával együtt. Amíg tart az ajándék-
ba kapott virágokból, addig változatlanul
gyönyörködhetünk a virágok szépségében,
utána csak az üres tartókat leszünk kénytele-
nek nézegetni? Reméljük nem. Mégegyszer
köszönet azoknak, akik szívügyüknek
tekintik környezetük szebbé tételét. 

Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület • Pécs-Somogy

Ami bennünket kellemetlenül érint…
A hozzám eljutó információk alapján a

lakosságot két probléma súlyosan érinti.

Egyrészt a vasasi Fenyõ utca északi
részén az utóbbi idõszakokban gyakran
elõfordul, hogy a vízszolgáltatás szünetel,
illetve kicsi a nyomás és láthatóan
szennyezett az ivóvíz.  Felvettem a
kapcsolatot a Pécsi Vízmû Zrt. vezérigaz-
gatójával, ki tájékoztatott arról, hogy a
cégük képes a település vízellátásának
biztosítására, de a legmagasabb, érintett
területek ellátása csak a Komói Vízmû
hálózatán keresztül oldható meg. Ez a
hálózat rendkívül elavult, sok a csõtörés,
szeretnék kezelésbe átvenni a hálózatot,
de csak úgy hajlandók, ha a hálózat
felújításra kerül.

Másrészt sok bejelentést kaptam a
folyékony hulladék elszállításának ármeg-
határozásával kapcsolatban, ugyanis a

Pécsi Vízmû a napokban küldte ki tájé-
koztatóját. A mindhárom településen
élõk nehezményezik, hogy az elfogyasz-
tott vízmennyiség 40%-a után kötelesek
díjat fizetni (az el nem végzett szolgálta-
tás után), és ez lakásonként több tízezer,
esetenként elérheti a százezer forintos
összeget is. Ezt a 35/2007.(08.02.)sz.
Önkormányzati rendelet szabályozza. 
A rendelet megváltoztatásánál, a bizottsá-
gi ülésen többször kritikával illettem a
tervezetet, és a lakosság véleményének
meghallgatására 2007. szeptember 3-án
lakossági fórumot szerveztem, ahová
meghívtam és jelen volt Dr. Tóth Berta-
lan (a témát gondozó) alpolgármester úr
is. A fórumon a Pécs-Somogyi Település-
részi Önkormányzat 6/2007.(09.03)sz.
állásfoglalásában kérte a polgármestertõl
a rendelet módosítását olyan formában,
hogy a díjmegállapításnál az elszállított
szennyvíz mennyisége legyen a számlázás

alapja. Azóta az állásfoglalásra, a lakos-
sági véleményekre válasz nem érkezett.

A 2008. 06. 26.-i Közgyûlésen a fenti
két témával kapcsolatban felszólalást
kezdeményeztem a polgármesterhez, de
annak ellenére, hogy sokakat érintõ
ügyekrõl kívántam volna szólni, a hozzá-
szólást nem engedélyezte arra hivatkozva,
hogy rendkívüli közgyûlésen csak a napi-
renden szereplõ elõterjesztések tárgyal-
hatóak. Gyakorlatilag a szeptemberi, elsõ
rendes közgyûlésig nincs lehetõségem a
felszólalás megtételére, ezért a polgármes-
ter úrhoz címzett levelemben nyomatéko-
san kértem a vízszolgáltatási problémák
mielõbbi megszüntetését és a folyékony
hulladék elszállítására vonatkozó rendelet
módosításának kezdeményezését.

Huba Csaba képviselõ
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„ A nyár kitárja lombjait,
Vidáman integet,
A hosszú munkás év után,
Vár ránk a nagy szünet.”

Mint mindenütt máshol, a Hirdi
Iskolában is befejezõdött a
2007/2008-as tanév. Visszatekintve a
mögöttünk hagyott esztendõre úgy
gondoljuk, érdemes megállni egy
percre, és összegezni az év eseményeit. 

Iskolánkról köztudott, hogy a város
legkisebb intézménye, talán ettõl van,
hogy gyakran érezzük mellõzöttnek
magunkat. A nehézségek ellenére,
ebben az intézményben igen szín-
vonalas oktató-nevelõ munka folyik.
A tanítási órákon kívül szakkörök,
gazdag szabadidõs programok színe-
sítik az iskola életét. Igaz, ezekre igen
nagy igény van, hisz ide csak kicsi
alsó tagozatos tanulók járnak. A tanév
során öt szakkör várta az érdeklõdõ
kisdiákokat, gazdagította a hétközna-
pok menetét – origami-, humán-,
sport-, kreatívszakkör és énekkar.

Tantestületünk a leendõ tanítványa-
ikra is gondol, ezért számukra is pró-
bálunk már óvodás korban vonzó is-
kolai programokat biztosítani. Sok
kis hirdi óvodás jár a teljesen ingyenes
zeneóvodai foglalkozásokra és az
iskola elõkészítõre. Ezen program-
jainkra szívesen várnánk a jövõben
Somogy és Vasas kis óvodásait is,
természetesen beiskolázási kötelezet-
tség nélkül. Szabadidõs programjain-
kon kívül mégis oktatási- nevelési

munkánkat tartjuk legfontosabbnak.
Büszkék vagyunk tanítványainkra,
bármerre járunk velük – jó, illemtudó
viselkedésükért – mindenhol dicsérõ
szavakat kapnak. 

Tanulóink összetétele – képességek
vonatkozásában – az elképzelhetõ
legszélesebb skálán mozog: a sajátos
nevelési igényû gyermektõl kezdve a
tehetséges kisdiákig. Különös gondot
fordítunk a rászorulók felzárkóztatá-
sára, képességeik kibontakoztatására.
Ezzel párhuzamosan a tehetség-
gondozásra úgy érezzük, hogy ezen
pedagógiai elvek mentén iskolánkban
nincs elkallódott tanuló. Büszkék
vagyunk versenyeredményeinkre. 

A TANULÓINK A KÖVETKEZÕ

HELYEZÉSEKET ÉRTÉK EL:
KAZINCZY OLVASÁSI VERSENY

Zolnay Zsolt 2. oszt. 1. helyezett
Sipos Fanni 3. oszt. 3. helyezett
Patik Patrik 4. oszt. 2. helyezett

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY

Sipos Fanni 3. oszt. 3. helyezett
Wetzl József 4. oszt. 1. helyezett

ANYANYELVI VERSENY

Székely Adrienn 2. oszt. 2. helyezett
Bánfai Barnabás 3. oszt. 1. helyezett
Messzinger Mariann 3. oszt 2. hely.
Tolnai Gréta 4. oszt. 2. helyezett

MATEMATIKA VERSENY

Bóta Adrienn 1. oszt. 1. helyezett
Lakatos Gyula 1. oszt. 1. helyezett
Takács Martin 1. oszt. 2. helyezett
Nagy Szabolcs 2. oszt. 3. helyezett
Rozsi Bence 3. oszt. 1. helyezett
Gálos Patrik 4. oszt. 2. helyezett
Tolnai Gréta 4. oszt. 3. helyezett

A tanév végén úgy gondoljuk illik
megköszönni azok munkáját, akik
támogatták iskolánk elképzeléseit,
terveinek megvalósulását. 

Elsõként a Szülõi Munkaközösség
tagjainak mondunk köszönetet, akik
mindenkor mellettünk álltak és
fáradhatatlanul dolgoztak rendezvé-
nyeinken, programjainkon. 

Köszönjük Tóth Mihálynénak és
Huba Csabának – önkormányzati
képviselõinknek-, hogy iskolánk
érdekei mellett kiálltak. Itt köszönjük
meg Huba Csaba képviselõúrnak a
100.000 Ft-os és Tóth Mihálynénak a
40.000 Ft-os támogatást. 

Megkülönböztetett hálával és
köszönettel gondolunk Bókay Endre
országgyûlési képviselõ úrra, aki
felhívta figyelmünket egy pályázati
lehetõségre. A benyújtott pályázattal
150.000 Ft-ot nyert iskolánk,
kulturális kirándulások, programok
lebonyolítására. Ez az összeg
hozzásegített bennünket ahhoz, hogy
a tanév végi két napos tanulmányi
kirándulásunkon gazdag, színes, szín-
vonalas programot tudtunk biztosí-
tani tanítványainknak. 

A felsoroltak természetesen csak egy
kis töredéke iskolánk éves program-
jainak. Bemutatkozásunk alapján
kérjük a hirdi szülõket, hogy gyer-
mekük iskolaválasztásánál mindenkor
vegyék figyelembe a helyi kiváló
lehetõségeket, ezzel is támogatva a te-
lepülésrész jövõjét. 

A sikeres, fáradságos, hosszú tanév után
pedagóguskollégáinknak, szülõknek, tanít-
ványainknak, iskolánk segítõinek és
támogatóinknak kellemes pihenést nyújtó
nyarat kívánunk. 

Az iskola nevelõtestülete
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HATODIK HELYEN VÉGZETT A MEGYEI III.
OSZTÁLYBAN A TAVALY ÚJJÁALAKULT FUTBALLCSAPAT

Fájó búcsú a Magyar Kupától
BÁNYÁSZ TC - KOVÁCSHIDA 0-2 (0-2)

Magyar Kupa 3. forduló, Parcsin 2008. május 21.
B.: Ostyánszki - Papp T., Veres Zs., Bátor (Pataki V.),

Pataki Z. - Kanizsa, Schmidt, Sipos, Kerner - Rackó (Dömse),
Tóth P. edzõ: Szabó József

Idénybeli legjobb játékával, a második félidõben
kihagyott 11-essel, búcsúzott a Bányász a Megye II

bajnokával szemben. 

Durva mérkõzésen vereség a Kölkedtõl!
KÖLKED-BÁNYÁSZ TC 2-0 (0-0)

Kölked 100 nézõ, 27. forduló, 2008. május 25.
B.: Ostyánszki - Papp T., Veres Zs., Bátor, Pataki Z., - Sipos

(Forr B.), Kanizsa, Schmidt, Kerner - Rackó (Csopek, Pataki
V.), Tóth P. edzõ: Szabó József

A mérkõzés eleji kényszerû cseréi miatt, a végére
teljesen elfáradt a Bányász 

Parcsinban vesztette el a bajnoki címét a Magyarbóly! 
BÁNYÁSZ - MAGYARBÓLY 2-0 (2-0)

Parcsin 100 nézõ, 28. forduló 2008. június 1.
B.: Ostyánszki - Csonka, Veres Zs., Bátor (Pataki V.),

Pataki Z., - Kanizsa, Papp T., Schmidt, Sipos - Tóth P.,
Kerner (Forr B.) edzõ: Szabó József
kiállítva: Kanizsa • G.: Sipos, Papp T.,

Nagyszerû játékkal gyõztük le a listvezetõt.
Gyõzelmünknek Szalántán is nagyon örültek.

Nehezen viselt ék el a hazaiak a vereséget...
Pogány II - Bányász TC 1-2 (0-2)

Pogány 100 nézõ, 29. forduló 2008. június 8. 
B.: Ostyánszki - Csonka, Schmidt, Bátor, Pataki Z., - Forr

B., Papp T., (Fábián), Sipos, Márk, - Tóth P., Kerner (Pataki
V.) edzõ: Szabó József • G.: Sipos (2)

Részletek a Dunántúli Naplóból „Balhé volt Pogányban,
ahol az egyik hazai rendezõ a 80. percben a vendégek edzõjét
egy lavór vízzel lelocsolta, majd a végén, a levonuláskor a
játékvezetõk nyakába is vízet zudított“

Gyenge játékkal zártuk a bajnokiévet!
BÁNYÁSZ TC - SÁTORHELY 0-1 (0-1)

Parcsin 100 nézõ, 30. forduló 2008. június 15.
B.: Ostyánszki - Csonka, Veres Zs., Bátor, Pataki Z. -

Kanizsa (Békési), Schmidt, Papp T., Márk (Forr B.) - Tóth P.,
Kerner (Pataki V.) edzõ : Szabó József kiállítva: Schmidt

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

További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

VISSZATEKINTÉS
A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREIJúnius 8-án a budapesti K&H olimpiai maraton váltó

futóversenyen egy somogyi-vasasi férficsapat képviselte
lakóhelyünket, „SHV News” néven. a jó hangulatú versenyen
a kb 800 csapat közül a középmezõnyben végeztek.
Gratulálunk a Bodor Miklós, Mecseki Zoltán, Gyúró János, Berényi
Zoltán, Schneider József és Krucsó József összetételû baráti társaságnak!

„Mûvészek az állatokért” címmel rendezett programot
2008. június 5-én a Misina Természet- és Állatvédõ Egyesület
a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskolában. A rendezvényt
Mészáros András a Pécs 2010 EKF program fõigazgatója
nyitotta meg. Laufer László Misinában készült fotóiból
kiállítás nyílt, majd vers- és prózamondó verseny keretében
mérhették össze tehetségüket és elõadó készségüket Pécs
általános iskolásai. A versenymûvek témája a természet és az
állatok volt.

Horváth Dominik, a Somogyi Általános Iskola második
osztályos tanulója 1. helyezést ér el. 

A rangos szakmai zsûri (Stubendek Katalin színmûvésznõ,
Lipics Zsolt színmûvész, Bagossy László rendezõ, Rozs
Tamás zenész, Méhes Károly író) meghívta Dominikot az
általuk mûködtetett tehetséggondozó színkörbe. Gratulálunk!
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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 !!
07.01.-tõl 07.31.ig

Roni grill kutyatáp 1490.-/11 kg
Kutyakonzerv        235.-/1200 gr
Macskakonzerv       99.-/400 gr

Pecsenye kacsa július eleje 
Kb. 3 kg-os 450.-/kg 

Napos csibe július közepe 
Elõnevelt csibe, rántanivaló csibe és

kakas augusztusban.

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Hétfõ-péntek 7.00-17.00

Szombat 7.00-12.00

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

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

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán

Recept
Tejfölös fánk

40dkg liszt, 3 tojássárgája, 1 cs.
vaniliás cukor, 3 evõkanál étolaj, 1
kis pohár tejföl felmelegítve, ízlés
szerint só, 2 dkg élesztõ kis cukros
tejben felfuttatva. Összegyúrjuk,
kiszaggatjuk és 1 órát pihentetjük.
Bõ, forró olajban sütjük, porcu-
korral meghintjük. 

Jó étvágyat!

BEKÜLDTE: Horváthné Magdi
Értékelték a Bodor fiúk : 5* 

A tavalyi évben hagyományteremtõ jelleggel útjára indított filmfesztiválnak nagy sikere volt. Akkor a cseh

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

Tekintettel arra, hogy nagyon sok kiváló magyar film van, ezért rendhagyó módon szavazásra bocsátjuk a

vetítésre kerülõ alkotásokat. Az alábbi lista a teljesség igénye nélkül, de természetesen itt nem szereplõ

filmekre is lehet szavazni.
ÍZELÍTÕ A KÍNÁLATBÓL, AMELYEKRE SZAVAZNI LEHET:

és még jó néhány remekmû várja azt, hogy a nagyérdemû közönség egy kiváló hangulatú estét töltsön

el a vasasi focipályán, amely ez alkalommal átalakul szabadtéri mozivá.

Szavazni írásban, a http://pecsvasas.extra.hu weboldalon ésa szerkesztõség e-mail

címén, vagy bármi egyéb módon lehet, legkésõbb 2008. augusztus 1-ig.

Természetesen lesz büfé is, és reméljük az idõjárás ezúttal kegyesebb lesz hozzánk, mint tavaly volt.

Mindenkit szeretettel vár a Vasasért Egyesület!

Indul a bakterház.
Csapd le csacsi.
Argo.
Tanú 1-2.

Üvegtigris 1-2.
Legényanya.
Sose halunk meg.
Egészséges erotika.

Isten hozta õrnagyúr!
Csinibaba.
Zimmer Feri. .... 

Hirden közbizton-
sági fórumot tart 
a Kéz a Kézben

Alapítvány 
július 17-én 
17 órakor a
Faluházban
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A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK: a mihir2007@freemail.hu e-mail címen,
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikában, telefon: 72/537-033

Rejtvények
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Július 12–13-án a vasasi Bányászotthon területén
Megyei Roma Kulturális Folklór Fesztivál

mindkét nnapon: 99-ttõl gyermekmûsorok
ügyességi vvetélkedõk

13-114-iig ételbemutató éés kkóstoló aa hhelyben
épített kkemencében kkészült éételekbõl
romás llecsó ,, ccigánypogácsa

14-ttõl az uudvari sszinpadon:
hagyományõrzõ zzenekarok,
táncegyüttesek
Pécsi FFürgelábak ttáncegyüttes
Jimba NNostru zzenekar

1122-éénn eessttee 2211-ttóóll aa BBáánnyyáásszzootttthhoonn nnaaggyytteerrmméébbeenn BBááll
Randy zzenekar, pplusz 11 mmeglepetésvendég

jegyek aa hhelyszinen kkaphatók

RENDEZÕ: „KÉZ A KÉZBEN A JÖVÕÉRT” KÖZHASZNÚ EGYESÜLET,
BARANYAI JÓZSEF, PÉCS-HIRD

Vajon hová utazik ez az idõs úr? 
Az õt alkotó hét betût sorba rakva, kiderül.

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés
Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

Húzd ki az ábrából a megadott szavakat!
A kimaradt betûkbõl egy francia költõ nevét

olvashatod össze!

kis b köti között le, pár

orravaló ól marad dóm

egy egy alatt egerész felsõ

A múlt havi rejtvényünket ismételten
leközöljük egy kis segítséget mellékelve, 

mert nem érkezett jó megfejtés!


