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Pünkösd
Pünkösd a húsvéttõl számított

ötvenedik nap. az ókori Izraelben hús-
vét második napján kezdtek aratni.

Mindennap egy marok kalászt,
hetenként egy kévét számoltak, s így  7
hét /49 nap/ elteltével ünnepelték meg
a „hetek”, vagy másképp a „zsengék”-
az új kenyér, az új termés-ünnepét.

Ezt az ünnepet a Tóraadás ünne-
pének is nevezték, amikor felolvasták a
jeruzsálemi szentélyben a Tizparancso-
latot.

A jeruzsálemi Szentély fennállásának
idején zarándokünnep volt, amikor
nagyon sok zsidó és más nép is a szent
városba ment. Így többezren hallották
a szél zúgásához hasonlító hangot, s
meglátták a tüzes lángnyelveket leszál-
lni az apostolok fejére.

A tanítványok – bár találkoztak a
feltámadott Úrral, s látták felemel-
kedni a mennybe, – mégis féltek, és
gondosan bezárkózva imádkoztak,
amikor betöltötte õket a Szentlélek.
Ekkor értették meg igazán, hogy Jézus
elküldte a Vigasztalót maga helyett,

hogy miért kellettJézus Krisztusnak
meghalnia: miértünk.

Elmúlt a félelmük, a kételkedésük, a
bizonytalanságuk, és bátran kiálltak a
nép elé hirdetni az evangéliumot,az
örömhirt, hogy Jézus él, és velünk van
minden nap a világ végezetéig.

A sokféle ember csak hallgatta, s
megdöbbenve észlelte,hogy a saját
nyelvén hallja õket beszélni. Megtör-
tént Bábel fordított csodája: akkor az
egy nyelvet beszélõk nem értették meg
egymás szavát, most meg lám, hallják,
értik az idegen szót is.

Te, a XXI. század embere, aki egy kis
országban élsz alig 10 millió magad-
dal, érted-e amit a másik akar, amit a
másik mond? A magyar szó belesuhan-
e a magyar füledbe? Megérti-e magyar
szived a másik ember szívdobbanását?
Nem kellene-e nekünk is újra, meg újra
kérni: Veni sancte Spiritus! Veni
Creator Spiritus! Jöjj Teremtõ Szent-
lélek, áraszd ki reánk is jótétemé-
nyeidet!

Korcsmárné Weyse Klára

Szociális városreha-
bilitációs  program

Szeretném, ha a választókörzetemben
élõk folyamatosan értesülnének azokról
a hírekrõl, elképzelésekrõl, melyek
településeinket érintik, ezért újra
közreadnék néhány információt.

Az elmúlt havi számban már jelez-
tem, hogy az Önkormányzat az EKF
(Euróba Kulturális Fõvárosa) program
keretében megvalósításra kerülõ öt nagy
csúcsprojekt költségvetésébõl megtakarí-
tásra került keretbõl 1,5 milliárd Ft
összeget szociális városrehabilitációs
programra kívánja elkölteni a keleti vá-
rosrészben. 

Folytatás a 2. oldalon

Azt hittem, nékem nincs anyám,
hiába is szeret,
ki szép, ki víg, ki fiatal,
az anya nem lehet.

Az anya kicsiny és öreg,
gondoltam, hittem én,
és mindig, mindig szomorú,
és kendõt hord fején.

Az anya este ágyra ül,
és fésüli haját,
és nem alszik sohasem,
csak nézi fiát.

Az élet az bizony nehéz,
mondták az öregek,
hát akkor mért nem szomorú!
hát akkor mért nevet!

hát akkor mért dalol anyám! –
De fájt is az a dal,
de fájt, hogy olyan szép, vidám,
hogy olyan fiatal.

S most faggatva gyermekmagam,
végre már sejdítem,
mi égette, mi marta úgy 
növekvõ, kis szívem?

A tenger-szeretet futott,
az sírt meder után,
eldönteni, ki szomorú!
mert nékem mind anyám,

ki fiat szül s töpörödik,
ki kendõt hord fején,
kinek mellbimbaján ragyog,
mint tejcsepp, a remény!

Zelk Zoltán: Anya

„Adassék nekik gyönyörûség,
Szerelmüknek örök hûség,
Adassék könny is,
hogy kibírják
A világ összegyûjtött kínját.”

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT !
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Folytatás az 1. oldalról
Sikerült elérni, hogy az akcióterület-

be Vasas és Somogy településeket is
vegyék fel. Sajnos Hird felvételét nem
sikerült elérni, ugyanis a település mu-
tatói nem feleltek meg azoknak a
kritériumoknak, melyet a pályázat
megkövetelt. A program kidolgozásá-
ra létrehoztunk egy munkacsoportot,
melynek tagjai az érintett keleti telepü-
lésrészek  öt  képviselõje, a Népjóléti
Bizottság elnöke és két alpolgármester.
Az elsõ ülésre már egy részletes, kép-
anyaggal és térképszelvényekkel il-
lusztrált anyagot állítottam össze a fej-
lesztendõ területek megnevezésével és
leírásával, melyet korábban egyeztet-
tünk a helyi részönkormányzatok tag-
jaival és a civil szervezetek vezetõivel,
így további ötletek is bekerülhettek az
anyagba. A beadvány tartalmazza a
leszakadó térség felzárkóztatásra, fog-
lakoztatás ösztönzõ növelésére vonat-
kozó ötleteket is, hiszen a pályázat
elõírja, hogy 35 %-ban erre kell költe-
ni az elnyert támogatást. Jelenleg
folyik egy szakértõ kiválasztásának pá-
lyáztatási eljárása is, kinek feladata lesz
a KSH adatainak birtokában a akció-
területek kijelölése. Egy lassú folyamat
elõtt állunk, és csak egy késõbbi idõ-
pontban tudok ezzel kapcsolatban
további információkkal szolgálni,
akkor lehet pontosítani, hogy milyen
célok megvalósítására és milyen
összegben költhetünk.

ÚTFELÚJÍTÁSOK (Sopianae program)
A Város Közgyûlése 2005-ben fogad-

ta el a Sopianae Terv I. alredszerének
megvalósítását. A kb. 8 milliárd Ft-os
programot azért hozták létre, hogy
Pécs rendkívül rossz állapotú útháló-
zatának felújítsa elvégezhetõ legyen, és
a nyertes kivitelezõinek feladata lett
volna 20 év idõtartamra az utak üze-
meltetése is. Az üzemeltetési költségek
azonban olyan mértékben megnövel-
ték az ajánlatok értékét, hogy az meg-
haladta a finanszírozási lehetõségeket. 

Mivel a város úthálózatának felújí-
tása rossz állapota miatt nem tûr
halasztást,  aktuálissá vált a Sopianae
Terv „újraélesztése”. Forrásként egy
kormánygaranciával vállalt EIB hitel-
keret szolgál, melynek összege kb. 5
milliárd forint, és várhatóan július hó-
ban lehívható lesz, majd elkezdõdhet
a tervek beszerzése illetve a közbeszer-
zési eljárások megindítása.

Az eredeti tervek szerint csupán a
Vasas, Kút utcai híd felújítása volt fel-
tüntetve a tervben, útfelújításként
egyetlen utcánk sem szerepelt a listán.
Tekintettel az útjaink rossz állapotára,
melyet az ISPA csatornázási program
tovább ront, szükségesnek láttam,
hogy útjaink mielõbb felújításra kerül-
jenek. Az április 22-i Kommunális
Bizottsági állásfoglalása és április 24-i
rendkívüli Közgyûlés határozata sze-
rint továbbra is napirenden maradt a
Kút utcai híd átépítése, továbbá beke-
rült Vasason és Somogyban a Szövet-
kezet utca (temetõ és híd közötti sza-
kasza), a Mázsaház utca (teljes hosszá-
ban), Máladó utca, Iskola köz, Csar-
nok köz,  Hirden pedig a Hirdi út,
Szövõgyári út, Zengõ utca útburkolat
felújítása. Szinte valamennyi utcánk
állapota olyan, hogy azonnali felújí-
tást igényelne, de most csak ennyit le-
hetett elérni. Megjegyzem, azért ez
sem kevés. Remélem, ez talán sikerül-
ni fog.

ROGYADOZÓ ÉPÜLETEINK

Vasason számos romos, rossz állapo-
tú vagy használaton kívüli épület van,
mely rontja a település arculatát. Gon-
doljunk a mozi, a kollégium épületére,
vagy a volt gyógyszertár, óvoda épüle-
tére, vagy említhetnék elhagyott, rossz
állapotú magánházakat is. Szeretném,
ha ezen építmények arculata megvál-
tozna, gondos gazdákra lelnének.
Valamennyi épülettel kapcsolatban
próbálok megoldásokat keresni.

Talán elõrelépést fognak hozni a
következõ hónapok, ugyanis az Iskola

köz és a Nevelõk útja sarkán álló,
szebb napokat is látott, rendkívül
veszélyes, romos épület lebontása
bekövetkezhet. A tulajdonosa
többszöri felszólatás, bírság ellenére
sem rendezte ingatlanának felújítását-

bontását, ezért kérésemre a Város
fõjegyzõ asszonya, Dr. Papp Judit
közigazgatási eljárást indított az
ügyben. Ez az eljárás kb. 1 év óta
húzódik, és a napokban járt a helyszí-
nen egy építész-statikus szakértõ, ki
szakvéleményével fogja alátámasztani
a bontás szükségszerûségét. Várható-
an az Önkormányzat saját költségén
le tudja bontatni az épületet. A terebé-
lyes épület szinte valamennyi része
életveszélyes, gyakran gyerekek láto-
gatják, mielõbbi lebontását indokol-
tnak tartom.

ISKOLÁINK

Ez évben újra felvetõdött, hogy a
hirdi iskolában az Önkormányzat
nem indít „elsõs” osztályt. Az iskolá-
ba jelentkezõ gyermekek száma 12
volt, melyekbõl 3 gyermek sajátos ne-
velési igényû tanuló.  Az április 24-i
Oktatási Bizottsági ülésen egyértel-
mûvé vált az osztály indíthatósága.
Ezúton is köszönet illeti azon szülõ-
ket, kik bíztak a nevelõtestület áldoza-
tos munkájában, köszönet a nevelõ
testületnek az eredménye „toborzó”
munkáért.

Tájékoztatásul elmondanám, hogy
egyéni képviselõi keretem nagyobb ré-
szét településeink gyermekintézmé-
nyeinek támogatására fogom fordí-
tani ez évben, annak érdekében, hogy
az intézmények színvonalának meg-
tartását-javítását elõsegítsem. Ezzel
szeretném elérni a gyermeklétszám
megtartását.

Huba Csaba • képviselõ

TELEPÜLÉSEINKET ÉRINTÕ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális városreha-
bilitációs  program



Következô beszélgetôpartnerem
Sashegyi József aknász, bányamentô.
Kedves Józsi! Nosztalgiázzunk egy

kicsit.
Születtem 1963-ban, Pécs városában

– anyai ágon erdélyi magyar, apai
ágon némi sváb gyökerû – család gyer-
mekeként. Nagyszüleim, szüleim vasa-
siak, itt laktunk, itt nôttem fel, ide köt
minden, itt telepedtem le.

Gyerekkoromban a „C” utcában és
jó sokat nagyszüleim újtelepi házában,
majd 1968-tól Gúbérban laktam. Az ál-
talános iskola padjait itt a faluban
koptattam, remek, igazi pedagógusok
okítottak, érdekelt a történelem, föld-
rajz, mértan, szerettem rajzolni, és ren-
geteget olvastam, sokat tekeregtünk
barátaimmal és a szomszéd nagyfiúk-
kal a közeli erdôkben és dombokon. 
A középiskolát Pécsett végeztem, föld-
mérônek tanultam, és eszem ágában
sem volt bányász lenni, nem azért,
mert lenéztem, a bányászokat, dehogy,
hisz köztük nôttem fel, nagyapám,
édesapám is itt dolgoztak a vasasi
bányában. Talán épp ezért, mert ez a
kenyérkeresetnek a legnehezebb fajtája,
és egy bányász apa tudta azt, hogy
lehet ez másként is. 

Aztán a sors mégis úgy hozta.
„Éretten” a miskolci egyetemen

bányamérnöki karán voltam hallgató,
sajnos túlságosan rövid ideig, nehéz-
nek találtatott, nem is igazán voltam
kitartó és  nagyon hamar a vasasi szén-
bányában találtam magam, 1984 febru-
árjában. 

Munka mellett (a mérnökségen és a
szellôztetésen – megismerve az egész
bányát a legeldugottabb szegletéig)
elvégeztem a bányaipari technikumot
1986-ban. 1987 februárban fejtési,
majd elôvájási aknász lettem, és 1993-
ig – Vasas bánya megszûnéséig - ott

dolgoztam termelésirányító aknász-
ként, megélve rengeteg átszervezést,
vezetôváltást, problémát, és a modern-
kori széncsatát a túlélésért. Nagyon
sokat tanultam az idôsebb kollégáim-
tól, vájároktól, igazi munkatársaim
voltak, még ha sokszor nézetkülönbség
is volt köztünk. 

1989-ben tettem bányamentô vizsgát
és nem gondoltam volna, hogy a bá-
nya bezárások után valaha tudom is
hasznosítani ebbéli tudásomat. A je-
lenlegi munkahelyemen, tavaly újra ké-
szüléket vettem a hátamra, alakítot-
tunk egy kis bányamentô szervezetet,
annak oszlopos tagja lettem. Visszaem-
lékezve, kezdô bányamentôként 1990
nyarán az emlékezetes vasasi fejtési tûz-
nél (ahol lezártuk majd a félbányát a
II. és V. szint között) 1 hétig az üzem-
ben laktunk. A mentôállomás és a kör-
let között ingáztunk. Az utolsó menté-
si napon idomtégla feladása közben
félrecsúszott az álarc és mellészívtam
egy kis monoxidot. Kiszállni nem lehe-
tett, mert sürgetett az idô bennünket,
már többször hallottuk a durrogást a
gát mögül (amikor a metán gáz rob-
ban be), kis frisslevegô után folytattuk
a zárást. Így is egymást váltó rajokkal
dolgoztunk. Éppen hogy be tudtuk
építeni az utolsó gátzáró elemet, mire
elfogyott az oxigénünk és a friss behú-
zó légáramba tudtunk sietni. 

Egy másik kedves emlékem a IV.
szint 2. északi fejtési területen történt,
amelyben hosszú-hosszú évek elôkészí-

tô munkái után az 1930-as évek fejté-
seibôl maradt szeneket szedegettük. 
A fejtési tevékenység a végét járta. Egy
délelôttös mûszakban, kaparó átépítés-
nél a lánc teljes hosszban lecsúszott az
alapvágatra. Nagy munka lett volna a
visszahúzása, igaz a fejtési homlok már
csak 30 méter hosszú volt, viszont elég
meredek dôlésû lett, alattunk csúszdák
voltak összestócolva az alapvágaton,
innen jött az ötlet és a frontmesterrel
megbeszéltük, hogy átépítjük a szállító
berendezést ilyen módon. Mikor a
szokásos mûszakvégi jelentést leadtam
a diszpécsernek: telepítve 12 fô, járó-
osztály lepucolás után töltve 50 kiscsil-
le, fejtési kaparó kiépítve, csúszda a
helyére beépítve. Nem telt bele 3 perc,
a bányabeli összes telefonon és mézgán
engem kerestek… A körletvezetônél
gyôztünk magyarázkodni után. Jó
megérzés volt, mert ezután még ment
három pásztát a fejtés és kiszereltük
teljesen.

Itt vasason építettünk egy családi há-
zat, és a sors fintora, hogy mire elké-
szültünk a házzal, a munkahelyem
bezárásra került. Én nem az utolsók
között mentem el az üzemtôl, talán ha
végig maradhatok, akkor is elmegyek
elôbb, nem lettem volna képes ott
lenni Vasasbánya temetésén, ahhoz túl
sokat jelentett nekem ez az üzem,
szerettem itt dolgozni. Nagyon jó kol-
lektíva, jó csapat voltunk. De muszáj
volt menni, mert fiatal voltam, kellett
a pénz. Három zobáki vendégmûszak
után azért inkább a mecseki uránbá-
nyászatban folytattam, annak bezárását
és a külszíni rekultivációját is végezve. 

Jó messze volt a munkahelyem, Petô-
cön, a IV.-es üzemben dolgoztam, jó
pár, volt vasasi munkatársammal.
Napi három órán elment csak az uta-
zással. Az uránban aknász, körletveze-
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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 az 5. oldalon

Április 27-én egy somogyi- vasasi csoport
meglátogatta a bátaapáti „atomtemetõt”
Sashegyi József vezetésével.



Többször szembesültem már azzal,
hogy sok pécsinek fogalma sincs róla,
hol van Pécs-Somogy. Ez nemcsak a
fiatalokra, hanem az idõsebb generá-
ció tagjaira is igaz. Pedig sok nagy-
szerû ember él itt, és olyan szerveze-
tek, egyesületek mûködnek, amelyekre
nemcsak mi, helybéliek, hanem egész
Pécs, és – talán nem túlzok, ha azt
mondom, – az egész ország büszke le-
het. Ilyen szervezet a Misina
Természet- és Állatvédõ Egyesület,
amelynek köszönhetõen München-
ben is megismerték kis településünk
nevét. 

Az egyesület dolgozói évek óta
olyan kitûnõ munkát végeznek a hazai
állatvédelem területén, hogy méltókká
váltak arra, hogy résztvevõi legyenek
egy EU-s kezdeményezésnek is. 
Az EU állatvédõi egy nemzetközi

kampány keretében felszólították az
Európai Bizottságot és az Európai
Parlamentet, hogy vállaljanak felelõs-
séget az Unión belül élõ kóbor kutyák
iránt. A kampány elindítója egy
német állatvédõ egyesület, a BUND
GEGEN MISSBRAUCH DER TIERE
E. V. (Szövetség az állatok bántalmazása
ellen, bejegyzett testület). A kampány
célja, hogy jöjjenek létre EU-s finan-
szírozási formák az állatvédelem szá-
mára. A kezdeményezés egyedülálló,
hiszen jelenleg még nincsenek EU-s
pénzügyi források az állatvédelmi
problémák megoldására. A kampány-
hoz már számos ország csatlakozott,

mint Ausztria, Görögország, Spanyol-
ország, Olaszország, Bulgária, Fran-
ciaország, Nagy-Britannia, Románia.
Ennek a nemzetközi kampánynak
váltunk mi is résztvevõivé a Misina
Természet- és Állatvédõ Egyesület
révén, amely egyben a kampány hazai

felelõse is. A kampány januárban
indult egy müncheni konferencián,
ahova a Misina Egyesület képviselõi is
meghívást kaptak. A közel 300 fõs
konferenciáról a német televízió is
felvételt készített, ahol elismerõ
vélemények hangzottak el a Misina
Egyesület munkájáról. A célok elérése
érdekében nemzetközi aláírásgyûjtési
kampányt indítottak el a résztvevõk.
Az aláírók az EU valamennyi tagor-
szágából származó olyan polgárok,
akik fontosnak tartják, hogy az állat-
védelem a kóbor kutyák védelmére is
terjedjen ki. Sajnos sok Eu-
tagországban még mindig kegyetle-
nül, tömegesen ölik a kóbor kutyákat.
Sokkal humánusabb megoldás lenne,
ha inkább egészségügyi ellátásban
részesítenék õket és megakadályoznák
a szaporodásukat. Ehhez nyílván
szükség van egy pénzügyi forráshoz.
Az aláírók e pénzügyi forrás létrejöt-
tét támogatják. 

Az itthoni munkák megindítása-
ként március végén egy kampány-nyi-
tó sajtótájékoztató került megszerve-
zésre a PTE konferenciatermében. 
A rendezvény keretében megkezdõ-

dött itthon is az aláírások gyûjtése. 
A nemzetközi kampány céljainak
fontosságát tükrözi, hogy neves
emberek is támogatják. Így például a
brassói francia konzul, aki Brigitte
Bardot támogató levelét olvasta fel a
müncheni konferencián. Továbbá
Pierre Brice - az indián filmekbõl
ismert Winettou megszemélyesítõje -
is jelentõs szerepet vállal a kampány-
ban. Ebben az évben õ kapta meg a
külföldi állatvédelmi díjat állatvédel-
mi tevékenységéért. De nemcsak kül-
földön mozgatta meg a hírességeket a

kóbor kutyák sorsa, hanem a hazai
sztárvilág is a program mellé állt. Az
itthoni aláírásgyûjtésen elsõként
Demjén Ferenc énekes írta alá az állás-
foglalást, aki a koncertjein további
aláírások gyûjtését vállalta. Az aláírá-
sok gyûjtése augusztus végéig folyik,
majd szeptemberben egy nemzetközi
konferencián átadásra kerülnek az
aláírási ívek Brüsszelben. Nagyon sok
támogatóra van szükség ahhoz, hogy
létrejöhessen egy EU-s pénzügyi
forrás a kóbor kutyák problémájának
megoldására. ÍRJUK ALÁ MI IS az
állásfoglalást, LEGYÜNK MI IS
RÉSZESEI ennek a széles körû össze-
fogásnak, hogy minél hatékonyabban
lobbizhassanak majd a résztvevõk a
brüsszeli konferencián. 

Az aláírást megtehetjük a Misina
Egyesület állatotthonában (Pécs-
Somogy, Pajtás u. 17.), illetve
letölthetõ az egyesület honlapjáról:
www.misina.hu. Írjuk alá, és kérjünk
erre másokat is! 

Nekünk csak egy aláírás 
– a kóbor állatoknak az élet. 

Bácsi Annamária
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Messzeföldön is
tudnak rólunk
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tô helyettes, majd fôaknász lettem.
1997. ôszén még a bodai aleurolitban
(vízzáró agyagkô) hajtottunk egy kuta-
tóvágatot a túlélés reményében az
utolsó pillanatig. De eldöntetett, bezá-
rásra kerülünk. Amikor kijött a petôci
aknán az utolsó uránérces csille, azt a
szál szegfût – búcsúzva a mecseki
mélymûveléstôl, azért könnyebb szív-
vel tettem rá a csillére, mint azt Vasa-
son tettem volna.

1998. január és 2000. május között
az uránbánya, összes még meglévô
üzemének földalatti és a III.-IV.-V.
aknák kiszerelésének, felhagyásának,
bezárásának és tömedékelésének hely-
színi irányításánál bányamesterként
tevékenykedtem. Nem voltak ezek
sem könnyû idôk. 

Ezután az urános zagytározók rekul-
tiválásánál – amit külszíni bányászati
módszerekkel végeztünk – kicsit bele-
tanultam a külfejtéses bányászatba is, a
tározók lefedéshez ugyanis nyitottunk
egy közel 40 ha-os külfejtéses lösz-
bányát, annak voltam fôbányamestere
– felelôs mûszaki vezetô helyettese.

2004 nyarától Tolna megyében, a
mórágyi gránitrögben létesítendô kis-
és közepes radioaktív hulladék elhelye-
zését végzô kutatás és a földalatti
tároló építésének vagyok aktív részese
– póriasan fogalmazva „ATOMTE-
METÔ”- t építek. 

2006-ban a Kiváló Bányász kitünte-
tésben részesültem, amit Gyöngyösön
vettem át, az Országos Központi bá-
nyásznapi ünnepségen – úgy gon-
dolom ez a lehetô legnagyobb szakmai
elismerés egy bányászembernek.

Köszönöm a beszélgetést, további baleset-
mentes munkát kívánok.

JÓSZERENCSÉT!
Ruzsicsics Ferenc

Vasasi Szent Borbála Egyesület

Zarándokok
Somogyban,Vasason

Húsvétkor indult Tihanyból az
a zarándoklat, melynek során az
apátság feltámadási jelvényeit
szeretnék eljuttatni Pünkösdre
Csiksomlyóba. Egy-egy csoport 40-
50km-es szakaszon viszi a
keresztet, melyre minden érintett
településen felkerül egy nemzeti-
színû szalag. Olyan városokat,

falvakat ejtenek útba, ahol vala-
milyen történelmi nevezetességet,
vagy emlékmûvet lehet találni.
Hozzánk április 4-én jött egy csa-
pat, akik Bonyhádról Pécsig vitték
az ereklyét. Vasason a  Trianon
emlékmû elõtt tisztelegtek, majd a
somogyi templom érintésével
mentek tovább a pécsi Nagy lajos
Gimnáziumba. Jó érzés, hogy
számon tartanak bennünket is!

Folytatás a 3. oldalról MÁJUS 1.
A májusfa, a májfa a természet újjászü-

letésének szimbóluma és szerelmi ajándék
is lehet. A magyar nyelvterületen május
elsejére virradóra, néhol pünkösdkor
állították. A XV. Századtól kezdõdõen
szólnak forrásaink a májusfa állításáról, a
szokás azonban bizonyosan régebbi. 

A májusfák készítése a legények,
legénybandák feladata volt. Éjszaka vág-
ták ki az erdõn a fát, és május elsejére
virradóra többnyire titokban állították fel
a helyi szokásnak megfelelõen a lányos
házakhoz, illetve a középületek, kocsmák
elé. A fát többnyire õrizték, hogy a
vetélytársak el ne vigyék. Általában min-
den lány kapott, s nagy szégyen volt, ha
valaki kimaradt. Egyes vidékeken a nagy-
lányság elismerését jelentette, ha májusfát
kapott. Ezután már elmehettek a bálba, a
táncmulatságokra. A két világháború kö-
zött – polgári hatásra – divatba jött
május elsején a szerenád, éjjelizene. 
A május elsején állított fát többnyire
Pünkösdkor bontották le: játékokat,
versenyeket rendeztek, kitáncolták a
májfát.

PÜNKÖSD
A Húsvétot követõ ötvenedik napra

esik Pünkösd, amely mozgóünnep
május 10.-e és június 13.-a között. 
A pünkösdi királyt ezen a napon ló-
versennyel vagy más ügyességi
próbával választották. Magyarorszá-
gon a XVI. Században már ismert volt
a pünkösdi királyság  múló, értékte-
len voltára utaló szólás: Rövid, mint
a pünkösdi királyság. „A pünkösdi
király egy évig minden lakodalomba,
ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden
kocsmában ingyen rovása van, amit elfo-
gyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tar-
toznak társai õrizni, s ha netán valami
apró vétséget követne el, azért testi bünte-
téssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkös-
di király egy évig.” (1867)

A pünkösdikirályné-járás a lányok
termékenységvarázslással összekötött
pünkösdi köszöntõje a Dunántúlon.
Elnevezései: pünkösdjárás, pünkösd-
köszöntés, cucorkázás. Megkülönböz-
tetett szereplõje a legkisebb, legszebb
lány a pünkösdi királyné vagy király-
néasszony, kiskirályné, cucorka.
Többnyire négy nagyobb lány házról
házra vezeti a kiskirálynét, az ajtó
elõtt a feje felett kendõt feszítenek ki
baldachin módjára, énekelnek, körbe-
járják a királynét, esetleg táncolnak,
majd termékenységvarázsló mondóka

kíséretében felemelik a cucorkát. 
A játék menetéhez még a következõ
mozzanatok tartozhatnak: virághin-
tés, nevetési tilalom, adománykérés.

Tóthné G. Zsuzsa
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Nem sikerült tovább faragni a szekcsõi löszfalat!
Bányász TC- Dunaszekcsõ 0-2 (0-0)
Parcsin 100 nézõ,  2008. március 30., Megyei III.

osztály Mohácsi csoport 19. forduló
B: Békési (Bajusz) - Csonka, Veres Zs, Bánovics, Malinás -

Kanizsa, Róth (Dömse), Sipos, Kerner (Forr B.) - Rackó
(Csopek), Papp T. (Márk)

Döntetlen Borjádon !
Borjád - Bányász TC 1-1 (0-1)
Borjád 100 nézõ,  2008. április 6., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 20. forduló
B.:Békési - Csonka, Veres Zs., Bánovics, Malinás (Schmidt)

- Kanizsa (Szabó S.), Papp T. , Róth, Sipos, - Dömse (Tóth P.),
Márk (Rackó) • G.: Márk

Paprikás hangulatú mérkõzésen sikerült visszavágni az
õszi vereségért!

Bányász TC-Versend 4-2 (3-1)
Parcsin 100 nézõ,  2008. április 20., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 21. forduló
B: Békési - Csonka, Veres Zs. (Pataki V.), Bánovics (Forr

B.), Kerner - Rackó (Kanizsa), Róth, Papp T. (Bátor), Sipos -
Tóth P. (Csopek), Márk • G.: Sipos, Papp T., Veres
Zs., Márk

A csapat további mérkõzései a következõ hetekben:
Május 4-én 16.30-kor 
Bányász – Szalánta Parcsinban
Május 11-én 16.30-kor 
Bányász – Kislippó Parcsinban 
Május 18-án 17.00-kor 
Bányász – Újmohács Parcsinban
Május 25-én 17.00-kor 
Kölked - Bányász  Kölkeden

A serdülõ és az ifjúsági csapat hazai mérkõzései:
Április 26-án 15:00 és 17:00 óra 
Május 10-én 15:00 és 17:00 óra
Május 17-én 15:00 és 17:00 óra

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

További szponzorok és támogatók segítségét is
köszönettel és szívesen vesszük!

VISSZATEKINTÉS

A vasasi általános iskola tanulói rendszeresen részt vesznek az intéz-
ményegységeink által rendezett versenyeken. Nem kis büszkeséggel
mondhatjuk el róluk, hogy szépen megállják helyüket a város más intéz-
ményei között rendezett versenyeken is. 

AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN AZ ALÁBBI VERSENYEKEN – AZ ALÁBBI

GYÖNYÖRÛ HELYEZÉSEKET ÉRTÉK EL:

A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREI

ÁPRILIS 9. SOMOGYI TAGISKOLA ÁLTAL RENDEZETT

KÖLTÉSZETNAPI VERSMONDÓ VERSENY

Vasas Orsós Bernadett 2.oszt. 1.
Hird Wetzl József 4. oszt. 1.
Vasas Loboda Gergely 3. oszt. 2.
Vasas Kósa Kristóf 3. oszt. 3.
Hird Sipos Fanni 3. oszt. 3.
Vasas Orsós Nikolett 6. oszt. 1.
Vasas Fogt Adél 6. oszt. 1.
Somogy Kovács Judit 6. oszt. 2.
Somogy Mislyenácz Noémi 7. oszt. 1.

ÁPRILIS 11. A BUDAI VÁROSKAPU ÁLTAL RENDEZETT

KÖLTÉSZETNAPI VERSENY

Vasas Orsós Nikolett         6. oszt. 1.
Somogy Mislyenácz Noémi    7.oszt 2.
Somogy Kovács Judit            6.oszt. 2.
Vasas Fogt Adél                6. oszt. 3.

ÁPRILIS 23. A  HIRDI TAGISKOLÁNK ÁLTAL SZERVEZETT

HELYESÍRÓ VERSENY

Vasas Mátyás Gábor 2. oszt. 1.
Somogy Székely Adrienn 2.oszt. 2.
Vasas Tornai Abigél 2.oszt 3.
Somogy Grádl Diána 2.oszt. 3.
Vasas Tóth Erik 3.oszt. 1.
Somogy Bánfai Barnabás 3.oszt. 1.
Hird Messzinger Mariann 3.oszt 2.
Somogy Gergõ Dominik 3.oszt 3.
Vasas Bárdosi Viktor 4.oszt. 1.
Hird Tolnai Gréta 4.oszt. 2.
Vasas Dombai Dominika 4.oszt. 3.
Somogy Petrovics Vivien 4.oszt. 3.

ÁPRILIS 24. A SZIEBERT RÓBERT ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT

MESEMONDÓ-VERSENY

Vasas Godonai Vivien 4.oszt. 2.
Verbovski Tímea 4.oszt. 2.
Róth Zsanett 4.oszt. 2.

Az április 19.-én Pécsen megrendezett Torna Országos Diákolimpia döntõn a Vasasi
Iskola Csapata – Schiller Gergely, Lorincz Attila, Mityók Márk, Hollósi Olivér, Böröcz
Krisztián, Dallos Attila – 10. helyezést érte el – a 8. helyezettõl mindössze 0,15 ponttal
lemaradva. A Baranya Megyei Tornaszövetség különdíjját – a legjobb pécsi versenyzõ –
Schiller Gergely kapta.

Somogyi Attila
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NYÍLT LEVÉL 
HIRD, SOMOGY, VASAS

TELEPÜLÉSEN LÉVÕ CIVIL
SZERVEZETEKHEZ!

Múlt hónapban beneveztük
mindhárom települést a „Fõzzünk
játszóteret Delikát 8-al” versenybe.
Azt kérnénk a civil szervezetektõl,
hogy ajándékok felajánlásával ser-
kentsék a gyerekek körében a Deli-
kát 8 vonalkód gyûjtési versenyt.
Úgy szeretnénk, hogy az általános
iskola 4. osztályáig valamint az

O L V A S Ó I L E V É L óvodák csoportjainak elsõ három
helyezettjének tudjunk adni aján-
dékot gyereknapra a felajánlá-
sokból. (csokoládéra és cukorkára
gondoltunk)

Felajánlásukkal kérem keres-
senek meg, hogy melyik iskolát
illetve óvodát tudnák támogatni. 

Köszönettel:
Ruzsicsics Ferencné Lívia 

Vasas, Bethlen Gábor u. 21. 
7,00-17,00-ig  337-776

A régi
királyságról

írta: Balogh Kálmán 4. osztályos tanuló

Volt egy király, aki elvesztette orszá-
gát. Azt csak úgy nyerheti vissza, ha
lánya bevégez egy tündéröltönyt,
melyben visszahódítja majd a régi
királyságot.

Az országot a szomszédos király fog-
lalta el, a gonosz varázsló segítségével.

Rózsatündér, Tündérország király-
nõje felajánlotta segítségét, a leigázott
királynak, egy tündéröltöny formájá-
ban.

Egy szép reggel, mikor a király az
istálló körül sétált, így szólt hozzá a
leánya:
– Édesapám, sajnos rossz hírt kell
közölnöm. Elfogyott a varázsfonalam, így
nem tudom befejezni a tündéröltönyt.

Így szólt búsan a király:
– Mi lesz velünk édes lányom, ha nem
tudjuk visszaszerezni a királyságot?

Meghallotta ezt a lovászfiú, s e
szavakkal lépett a király elé:
– Ne búsuljon királyuram, én tudom az
utat Tündérországba. Ha megengedi,
elkísérem szépséges leányát, hogy kérhessen
Rózsatündértõl egy gombolyag varázs-
fonalat, amivel befejezheti a tündéröltönyt.

Erre a király:
– Ugyan hogy engedhetném el egy szem
lányomat, hisz a Tündérországba vezetõ út
bizonyosan hosszú és veszélyes, még valami
baja esnék.

Így felel a lovászfiú:
– Nyugodjon meg felséges királyom, az

életem árán is megvédeném a királykis-
asszonyt, nem eshet bántódása az út során.

Gondolkodik a király, majd így
határoz:
– Jól van, te bátor legény, elengedem veled
leányom, szerezzétek meg a szükséges fona-
lat!

Másnap elindul a lovászfiú és a
királykisasszony a király egy szem
lován, ami még megmaradt. Mennek,
mennek, mendegélnek, eltelik egy nap,
rá a második, majd a harmadik, mire
elfogy az élelmük. A királykisasszony
megéhezik, s így szól a lovászfiúhoz:
– Mi lesz velünk, elfogyott az étel, így nem
jutunk el Tündérországba.
– Holnap már biztosan odaérünk,
vacsorára meg fogok egy nyulat, az elég
lesz.

Letáboroztak, megvacsoráztak, majd
nyugovóra tértek. Másnap reggel újra
útnak indultak és estére Tündérország
kapujához értek. Rózsatündér így fo-
gadta õket:
– Mi szél hozott benneteket e messzi földre?

Így szól a királylány:
– Jóságos Rózsatündér, elfogyott a varázs-
fonalam, amivel a tündéröltönyt készítem,
és ha nem készülünk el, nem tudjuk vissza-
szerezni a királyságot.
–  Jól van, adok varázsfonalat, de csak ak-
kor, ha a lovászfiú teljesít egy feladatot.
–  Állok elébe! – válaszolt a lovászfiú.
–  A feladat a következõ: – szól Rózsa-
tündér –, ki kell jutnod a labirintusból,
úgy, hogy csak a szíved hangját követed.

A lovászfiú belépett a labirintus
kapuján és elindult. A királylány eköz-
ben a kijáratnál várta és énekelt. A lo-
vászfiú rádöbbent, hogy ez az õ szíve

hangja, elkezdte követni, s hamarosan
kitalált a labirintusból. Így szól hozzá-
juk Rózsatündér:
–  Teljesítettétek a feladatot, ezért adok
nektek varázsfonalat, ezen kívül egy táltos
paripát, mert a gonosz varázsló megpró-
bálja majd megakadályozni, hogy
visszatérjetek. Csak ennyit kell mondano-
tok a lónak: Repíts minket a királyhoz!
–  Köszönjük szépen Rózsatündér! – vála-
szolták hálásan és elindultak hazafelé.

Mikor kimondták a varázsszót a
táltosnak, csodák csodájára azonnal a
király elõtt termettek. Megörült a
király, nem gyõzte dicsérni a lovász-
fiút. A királylány nekilátott, hogy
befejezze a tündéröltönyt, s hamaro-
san elkészült. Mikor a király felpró-
bálta, az sehogy sem illet rá.
–  Édesapám, biztos a lovászfiúnak kell
teljesíteni ezt a próbát – mondta a
királylány.

A tündéröltöny valóban a lovászfiú-
ra illett. Így szólt a király:
–  Ha legyõzöd a varázsló bajnokát,
akkor neked adom a lányom kezét, ha õ is
így akarja.
–  Örömmel hozzámegyek! – szólt a
királylány.
–  Bíz Isten miénk lesz a királyság! –
mondta a lovászfiú. – Megindultak
hát, hogy visszaszerezzék az elveszett
királyságot. Összecsapott a két bajnok
és a tündéröltöny segítségével a lovász-
fiú legyõzte a gonosz varázsló bajno-
kát, aki maga a varázsló volt. Ezzel az
öreg király visszakapta a királyságát.
Három nap múlva a lovászfiú és a
királylány egybekeltek, a hét napig
tartó lakodalomra a Rózsatündért is
meghívták.

Ha a lakodalom hosszabb lett vol-
na, az én mesém is tovább tartott
volna.

A Somogyi Általános Iskola 4. osztályos
tanulója Balogh Kálmán ezzel a mesével indult a
Nemzeti Tankönyvkiadó által meghirdetett
MESESZÖVÉS c. országos pályázatán, ahol
KÜLÖNDÍJAS lett.

A díj átadására Budapesten került sor, ahová
felkészítõ tanárával Kovácsné Finta Erzsébettel
utazott el. Kálmán utazási költségeit is fizette a
Tankönyvkiadó. A díjnyertes mesékbõl a Kiadó
egy mesekönyvet állít össze, melynek szerzõi
között tanítványunk Balogh Kálmán neve és
meséje is szerepel majd. Gratulálunk!
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A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK: a mihir2007@freemail.hu e-mail címen,
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikában, telefon: 72/537-033

Az áprilisi nyertes: Prohászka Edéné. 
A gyerekrejtvény nyertese: Ighlaut Jolán.

GRATULÁLUNK!

A kérdés: Mikor és hol készült a kép, mit ábrázol?

Az áprilisi Wass Albert életét bemutató filmvetítés
nagy sikerén felbátorodva a vasasi szent Borbála
egyesület filmklubot indít. A filmek a XX. sz-i ma-
gyar történelem jelentõs eseményeit, személyeit mu-
tatják be a legújabb történelmi kutatások alapján.
Sok megdöbbentõ dolgot láthatunk, hallhatunk,
fõleg azok, akik 1989 elõtt jártak iskolába. Ajánljuk
a filmeket mindenkinek, akit érdekel a magyar törté-
nelem, a közélet. A vetítések a vasasi Kacatos
presszó különtermében lesznek /Bethlen Gábor u./.
05.07. 18.30: A MAGYAROK VÉRE

/Wtttner Mária 1956-os elitélt története/
05.14.18.30: HORTHY A KORMÁNYZÓ
05.21.18.30: ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET!

/Wass Albert élete/
05.28.18.30: TRIANON
06.04.18.30: ÉSZAK FELÉ! DÉL FELÉ!

Film elrabolt országrészeink visszacsa-
tolásáról I. 

06.11.18.30: KELET FELÉ! A film II. része. 

MÁJUSI  PROGRAMOK

• Veterán motoros Börze a 6-os
csárda mellett: május 25.
délelõtt

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés
Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

M
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I

HIRDI FIÓKGYÓGYSZERTÁR
Hird, Szövõgyár u. 9.

NYITVA TARTÁS:
hétfõ-péntek:

13.00–17.00 óráig

bankkártya, és egészségpéztári
kártya elfogadóhely!

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

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

NÖVÉNYVÉDÕSZER AKCIÓ
A BASF TÁMOGATÁSÁVAL!
Ezen termékek 3000.-Ft feletti
vásárlása esetén 10 % kedvez-

ményben részesül:
Stomp 330, Acrobat mz, Delan 700 wg,
Rovral 25 fw, Kumulus, BI 58 EC, Stb.

VIRÁGFÖLD AKCIÓ !
2 zsák 50 l-es virágföld vásárlásától

akciós 690.-Ft/zsák , 
1 zsák esetén 850.-Ft

Továbbra is kapható, petúnia,  bársony-
virág, árvácska, muskátli stb. palánta.

Minden héten  kedden INGYEN SZÁLLÍTUNK
házhoz takarmányt , Pb palackot, zsákos barna

diószenet és zsákos hasított  keményfát.
Napos és elõnevelt csibék rendelhetõk!.

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Hétfõ-péntek 7.00-17.00

Szombat 7.00-12.00

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

• Hirdi református templomban május 29-én
18 órakor Dr. Szabó Szabolcs karnagy,
gimnáziumi tanár elõadása „Keresztyén
életutak, keresztyén családok az Isten szolgála-
tában és a közéletben az Istentõl kapott
talentummal” címmel.

Vali 100Ft-os Bolt akciós
ajánlata május 15-30-ig:

Dosia 340gr mosópor: 129Ft
Szindy kéztörlõ: 110Ft
Babatusfürdõ: 349Ft
Dove tusfürdõ: 499Ft
Babaszappan: 100Ft

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


