
A pincelépcsô rendkívül korhadt,
rossz állapotban volt, melynek elbon-
tása az elsô feladatok között szerepelt.
A munkálatok „fô mesterei”  Ruzsicsics
Ferenc, Berényi Zoltán, Zorn Ervin
voltak, akik a falépcsôt elbontották, az
évek alatt felhalmozódott szemetet ki-
hordták, mely elégetésre került az udva-
ron. A pincetakarításban részt vett Szi-
getvári Péter, Tomcsák Miklós és Hengl
Gábor. 
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A Sok Hírünk Van újság októberi szá-
mában felhívással éltünk a lakosság felé
a plébánia megmentésére. Örömmel a-
dok hírt arról, hogy a felhívás meghall-
gatásra talált és két hétvégén, a plébáni-
án egy fáradtságot és idôt nem kímélô
lelkes csapat jött össze. Az elôttünk álló
feladatok, – ablakcsere, pincelejárat
helyrehozatala, a pince ôrzött „kincsei-
nek” eltávolítása, a vízóra akna, a szeny-
nyvízcsatorna kiépítése, és nem utolsó
sorban a tetô javítása, cserép átrakása-
szerepeltek. Valamennyi tervezett felada-
tot részben, vagy tejességgel sikerült
megvalósítani. A tetôjavítása áthúzódó
feladat lesz, elsôsorban anyagi fedezet
hiány miatt. Azok a munkák, melyek
kevésbé voltak anyagi függök, tejes mér-
tékben teljesültek. Szeretnék számot ad-
ni az elvégzett munkáról:

Az udvar felôli ablakokat Kóta László
és Berényi Zoltán cserélte ki, míg az
ehhez kapcsolódó kômûves munkát
Deák Károly (Kuna) végezte el.   

Összefogás a plébániáért!

A TARTALOMBÓL
‘56 Somogyban, Vasason 2

Visszatekintés 5

Sport 8

Riport 10

Folytatás a 6. oldalon

HAMAROSAN LEJÁR 
AZ ISPA/KA GARANCIÁLIS

IDÕSZAKA

Ezúton értesítjük tisztelt olvasóin-
kat, hogy a csatornaberuházással kap-
csolatos garanciális idõszak 2010.
január 9-én lejár. Aki a kivitelezéssel
kapcsolatban bármilyen garanciális
igényt kíván érvényesíteni (bejelente-
ni) az az alábbi elérhetõségeken teheti
ezt meg:
• ISPA/KA Információs Központ

(7621 Pécs, Perczel u. 9.) a
72/520-696,

• vagy a Hídépítõ Zrt. pécsi ki-
rendeltsége  72/214-165,

• vagy a projekt hivatalos hon-
lapja (www.ispa-svh.hu).
Felhívjuk kedves olvasóink figyel-

mét, hogy a Hídépítõ Zrt. eddig Pécs-
Vasason mûködõ kihelyezett irodája a
továbbiakban a következõ címen elér-
hetõ: 7625, PÉCS DR. MAJOROSSY IMRE

U. 28-30., TELEFON: 72/214-165, FAX.:
72/224-454. A szerkesztõség

MIÉNK A VÁROS-DÖNTÕ
Végre megszületett a vetélkedõ

döntõjének idõpontja. A várva várt
esemény 2009. november 21-én, 10–14
óráig kerül megrendezésre az Expo-
Centerben. 

A 10 fõs csapatok különbözõ 
• ügyességi versenyeken vesznek majd

részt; 
• villámkérdések tesztelik mûveltségi

szintjüket, amelyeket gyerekek tesz-
nek fel a vetélkedõ csapatoknak;

• barkochba játékon a csapatoknak fel
kell ismerni Pécs egyik nevezetes
személyét; 

• számot adnak saját városrészük
legfontosabb értékeirõl; 

• valamint ferde tükröt állítanak a
döntõ többi csapatának, hogyan jele-
níthetõ meg egy adott, másik város-
rész humoros formában;

• természetesen, míg a csapat egyik ré-
sze a vetélkedõn serénykedik, addig a
másik része fõzõversenyen bizonyítja
rátermettségét, így aztán a vetélkedõ
végén a jól végzett munkát egy tál
étellel meg is tudják ünnepelni a
csoportok.

A VETÉLKEDÕRÕL A PÉCS TV
FELVÉTELT KÉSZÍT.

A döntõ nyilvános, a csapatok szur-
kolótáborán kívül minden érdeklõdõt
szívesen látunk!

Emlékeztetõül a versenyben maradt
hat csapat (betûrendi sorrendben): 
• Budai Külváros, Gyükés…
• Kertváros, Megyer… 
• Szabolcs…
• Szigeti külváros, Rácváros…
• Üszögpuszta,
• Vasas, Somogy, Hird

(ilyen volt az ablak)
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A Vasas-Somogy Egyházközség, és a „Tegyünk Egymá-
sért” Egyesület idén október 22-én csütörtökön délután
emlékezett meg az '56-os forradalom és szabadságharc
hôseirôl és áldozatairól. Az ünnepi megemlékezés fél ötkor
szentmisével kezdôdött a somogyi Jézus szíve templom-
ban, és a templomkertben az '56-os emléktáblánál folytató-
dott. Az ünnepi beszédet Rozs András történésztôl, a
Baranya Megyei Levéltár munkatársától hallhattuk. Be-
szédét azzal kezdte, hogy „az 1956-os forradalmat és szabad-
ságharcot békésen ünnepelni ma sem egyszerû, és nem veszélytelen,
különösen a három éve, 2006. október 23-án, Budapesten történt,
addig példátlan atrocitások, hatalmi túlkapások, karhatalmi
brutalitások ismeretében.” Ezután felelevenítette az 53 évvel
ezelôtt történt pécsi eseményeket. Majd rátért az 1956-ban
Somogyban történt forradalmi események részletes
ismertetésére. „Vasas I-en, azaz Somogyban október 23-át
követôen néhány napig csendes volt a község, majd október 29-én
megalakult a helyi forradalmi intézmény, a Munkástanács. ”…
majd szintén e választási gyûlésen megválasztották a munkás-
tanács tisztségviselôit is, Borbás János elnök, Lukács Mihály
alelnök, Kovács Mihály jegyzô személyében. Megválasztották a
30 tagú nemzetôrséget is, vezetôje Molnár György lett.”
November 4-e után „a megtorlás elérte a pécs-somogyi forra-
dalom résztvevôit is. A Pécsi Megyei Bíróság két büntetô pert is
indított somogyiak ellen, ezek voltak: Lukács Mihály és 3
társának (Molnár György, Bencze József, Borbás János) pere, a

népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés
vádjával, valamint Bencze József és 3 társának (Lafferton
Vilmos, Ábel György, Czukor Antal) pere, a népi demokratikus
államrend elleni izgatás, valamint a társadalmi tulajdon
sérelmére elkövetett vagyonrongálás vádjával.” Beszéde végén
hangsúlyozta, hogy a „forradalom két legfontosabb törekvése
volt: a nemzeti függetlenség, az idegen csapatok megszállása nél-
kül létezô szabad ország, és a nemzeti egység. Az elsô célt akkor a
forradalom nem érte el …”, 

„Ma fordítva van: létezik – bár formálisan – a függetlenség,
de hiányzik a nemzeti egység. Legyen az 1956-os forradalom és
szabadságharc számunkra, itt és ma példa arra, hogy mind a poli-
tikai pártok, mind a széles civil társadalom megtalálja, létrehozza
azt a nemzeti minimumot, mely nélkül nem lehet létezni az
Európai Únió egyetlen országában sem.”

A településünkön történtek részletes ismertetése után ke-
rült sor a hozzátartozók, valamint az egyesületek és civil
szervezetek koszorúinak, illetve a megemlékezés virágainak
elhelyezésére az emléktáblánál. 

A koszorúzás megható percei után közösen vonultunk át
a Kolping Házba, ahol a hagyományokhoz híven a somo-
gyi Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulóinak színvo-
nalas megemlékezô mûsorát tekinthették meg az egyesüle-
tünkkel együtt ünneplôk. Itt szeretném megköszönni a
gyerekek osztályfônökének, Hotz Jánosnénak felkészítô
munkáját, és a szülôk segítségét, hogy lehetôvé tették gyer-
mekük szereplését megemlékezésünkön. Köszönöm továb-
bá mindazok munkáját, akik valamilyen formában segí-
tették a megemlékezés zavartalan lebonyolítását. És végül
köszönet a finom süteményekért.

Kocsisné Nagy Margit

V I S S Z A T E K I N T É S

Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti, biztonságos
megtakarítást 30 % állami támo-
gatással ?

Kössön most lakástakarékpénztári szerzôdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és vissza-
térítjük a lakástakarékpénztári szerzôdés sze-
rinti elsô havi megtakarítását1 , vagy nálunk
újonnan kötött Signal lakásbiztosításának
díját a lakástakarékpénztári szerzôdés szerinti
havi megtakarítási összeg 110 %-áig. Új lakás-
takarékpénztári szerzôdés kötése esetén 3 hónap-
ra lekötött betéttel rendelkezô ügyfeleink részére
egy alkalommal évi 0,5 % kamatprémiumot
írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondíciók-
hoz képest. Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirôl2 érdeklôdjön fiókjainkban ! 

Pécs-Vasas, Bethlen G. u.31. 72/ 337-434   
Pécs-Hird, Zengô u.49. 72/ 337-310

1 95 hónapos 4-es módozatnál                          
2 Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek
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Ritka eset, hogy egy ünnepség
szereplôje tollat ragad, hogy elmondja
véleményét az ünnepi eseményrôl.
Nyugdíjas levéltáros-történészként

abban a megtiszteltetésben részesül-
tem, hogy kedves ismerôsöm, Czukor
Antal közvetítésével meghívást kaptam
a „Tegyünk Egymásért” Egyesület pécs-
somogyi 1956-os ünnepségére ünnepi
beszéd elmondása céljából. A meghí-
vásnak szívesen tettem eleget, elsôsor-
ban azért, mert Czukor Antal „A for-
radalom közkatonái” címû könyvét én
mutathattam be három éve a Pécsi
Kulturális Központban. Az ötvenes
évek Vasas I községének forradalmi
eseményeit nagyrészt az e könyvbe
foglaltak alapján ismertem meg, és
aztán hozzátettem a Baranya Megyei
Levéltárban, és a Baranya Megyei Bíró-
ság irattárában talált adatokat, melyek
alapjául szolgáltak a Pécs-Somogyban
2009. október 22-én elmondott beszé-
demben elmondottaknak.

De most valójában nem is azért
„ragadtam tollat” (azaz billentyût),
hogy a saját produkciómat ecseteljem,
hanem azért, mert engem megragadott
a pécs-somogyi '56-os ünnepség szelle-
misége, nem szokványos, nem formá-
lis mivolta, hanem igazán lélekmelen-
getô emelkedettsége.

A hely szelleme már Somogyban
tartózkodásom elsô perceiben meg-
érintett. Czukor Anti barátom ugyanis
megmutatta nekem az egykori tanácsi
kirendeltség épületét, melynek ablakait
ô, és néhány társa – Lafferton Vilmos,
Ábel György, Bencze József – 1956-
ban tizenéves diákok, kôvel, féltéglával
megdobálták a kommunista párttagok
tanácskozása idején. Azután Anti elvitt
az egykori iskola épületébe, melynek
igazgatói lakásában végezték Kádár
János rendôrei a házkutatást 1957-ben,
valamint itt kezdték idôs Czukor
Antal és gyermekeinek meghurcolását.

Ezután Ábel Györggyel és az ifjabb
Czukor Antallal a somogyi római ka-
tolikus templomba mentünk, ahol
részt vettünk a Kövesi Ferenc pécs-

gyárvárosi plébános által az ünnephez
illô méltósággal celebrált ünnepi
misén. Feltûnt, hogy a két fiatal lány-
ministráns milyen odaadó komolyság-
gal végezte feladatát. Ábel György meg-
mutatta nekem a templomban kitû-
zött '56-os lyukas zászlót.

Az ünnepséget a „Tegyünk Egymá-
sért” Egyesület szervezte, Kocsisné
Nagy Margit kellô eréllyel és hozzáértô
körültekintéssel vezette az ünnepi
mûsort és a koszorúzást. Engem meg-
lepett, hogy Pécs-Somogyban milyen
sok civil szervezet és egyesület létezik.
Az ünnepséget a somogyi általános is-
kola nyolcadik osztályosainak ünnepi
mûsora követte az egykori iskola
épületében, mely jelenleg a Kolping
egyesület székháza. Volt egy meghívá-
som Hosszúheténybe, de nem tartot-
tam Czukor Antallal, hanem elfogad-
tam Kocsisné, Margit, valamint az
egykori '56-os elítélt, Lukács Mihály
gyermekeinek (Mária és Mihály) invi-
tálását az iskolások mûsorára. Nem
bántam meg, mert egy igen jól szer-
kesztett, igényes irodalmi összeállítást
láttam, fegyelmezett, az '56-os forrada-
lom szelleméhez méltó elôadásban.
Hotz Jánosné és Maricsné Bányai Edit
tanárnôk igen jó munkát végeztek,
mind a szereplôk kiválasztásával, mind
a versek válogatásával. József Attila,
Nagy László, és mai szerzôk sorai drá-
mai szerkezetbe szerkesztve katartikus
hatást váltottak ki a hallgatóságban.

Az elôadó gyerekeken látszott, hogy
felnôttek a feladathoz, tanáraik rendet
csináltak a fejükben, mert kellô tuda-
tossággal és méltósággal mondták szö-
vegeiket. A kerettörténetet, és több ver-
set két tehetséges tanuló adta elô, mint
késôbb megtudtam, Kovács Judit és

Markovics Márk. A kislány különösen
szépen deklamál, nem véletlenül nyert
nemrégen Kazinczy nyelvszépség-ver-
senyt. De a többiek is kitettek magu-
kért, közöttük nekem feltûnt egy szép
arcú és szépszavú roma leány is. Kár,
hogy a külvárosi iskolák pedagógusai-
nak és diákjainak színvonalas teljesít-
ményérôl szóló hír ritkán jut el a város
vezetôinek fülébe.

Az '56-os ünnepséget barátságos be-
szélgetés követte süteményevéssel,
néhány korty itallal. Jó volt együtt len-
ni a régi és a mai somogyiakkal. Ábel
Gyuri bátyám börtönélményeit, a Lu-
kács-testvérek történeteit szívesen hall-
gattam, s egyszer majd még kiutazom
Somogyba a folytatásért.

Rozs András

V I S S Z A T E K I N T É S

'56 Pécs-Somogyban



Sok Hírünk Van 2009. november4

V I S S Z A T E K I N T É S

2009. október 21.-én emlékeztünk meg a magyar
történelem egyik legszebb, legtisztább pillanatáról, az 1956-
os forradalomról és szabadságharcról, amikor a magyar nép
büszkén emelte fel a fejét. A Himnusz eléneklésével melyet
a Vasasi Bányász Zenekar elôadásában hallhattunk, kezdô-
dött megemlékezésünk. Ezután Aracs Bianka a Nagy Lajos
Gimnázium tanulója egy Erdélyi költô versét mondta el.
Petô Sándor az 56-os Szövetség Baranya megyei elnökétôl

hallhattunk 56 szellemiségérôl, majd beszéde végén saját
versét mondta el, mely több idôsebb ember szemébe
könnycseppet csalt. Bárdos Sándor versmondó következett,
Kossányi József – 1956 október 23. versével. Ünnepi
beszédet hallhattunk Dr. Hoppál Péter országgyûlési
képviselô úrtól, aki Rákóczitól, a 48-as szabadságharcon
keresztül, 56 érintésével napjainkig végigvezette a történelmi
eseményeket, és utalt arra, hogy bár többször reménytelen
volt a magyarság helyzete, de mindig talpra tudott állni.
Ezután koszorúzás következett Huba Csaba képviselô úr
vezetésével. A kegyelet és a megemlékezés virágait elhelyez-

ték az 56-os kopjafánál az 56-os Szövetség mellett, a Fidesz
országgyûlési képviselôje, valamint helyi civil egyesületek
képviselôi és a település lakosai. Megemlékezésünket a Vasa-
si Bányász Zenekar elôadásában a Székely Himnusszal és a
Szózattal zártuk. 

1956-ban ránk figyelt Európa és a világ. 56 megfordította
Európa rendjét. A mai független, szabad Magyarországon-
1956 eszméit magunkévá téve – az erkölcsi megújulás útjára
kell lépnünk, hogy a gazdasági élet reményteli, kedvezô
átalakulásával egyidejûleg egy megtisztult társadalomban
élhessünk, és azok a fogalmak, hogy „becsület-tisztesség” ne
az élhetetlenség jelzôi legyenek az emberek felfogásában.
Csak így remélhetjük, hogy az utánunk következô
nemzedékek harmóniában, békében élnek majd, és a dolgos
hétköznapjaik láncolatában valóban megérik a régtôl
áhított szebb jövôt! Magunkért és mindenkiért újra fogjunk
össze. Ennek a népnek ismét fel kell emelnie a fejét.

Vasasi Szent Borbála Egyesület

56-os megemlékezés
Vasason a kopjafánál
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V I S S Z A T E K I N T É S
Immár sokadik alkalommal jártunk

októberben a felvidéken. Pécstôl 450
km-re Liptószentmiklóson töltöttünk
egy hetet – egy, szinte erdôben álló
turistaházban –, sok kirándulással az
idén külön élményt jelentettek a
hóval borított hegyek. Liptószentmik-
lós a Nyugati Tátra lábainál található,
rendkívül jó elhelyezkedésû turiszti-
kai szempontból, hiszen északról
magashegyek határolják, délrôl az
Alacsony Tátra található, a Magas
Tátra szíve is csak háromnegyed órás
útra fekszik innen kelet felé, nyugatra
pedig a Kis Fátrában érdemes kirán-
dulni. Ez alkalommal a Kis Fátra me-
redek szurdokaiba terveztük a kirán-
dulásokat, ahol interneten izgalmas,
láncos, létrán, fémtálcán átvezetô
túrákat néztünk ki, azonban az elôzô
héten lehullott nagy mennyiségû hó a
kirándulások egy részét meghiúsítot-
ta. Nagyon örültünk a jó 30 cm-es

hónak, amely a hegyekben néhol a fél
métert is elérte. Ilyenkor a sziklás,
létrás részek veszélyesek lehetnek, így
a Kis Fátrában egy patakvölgyben
vezetô túrát próbált ki a társaság, ahol
a korán hullott nagy mennyiségû hó
nagyon sok fát döntött a patakmeder-
be, utakra, patakon átvezetô hidakra,
az ezeken való átjutás megpróbáltatást
jelentett. Pár nappal késôbb újra itt
kirándulva a hatalmas vízhozam je-
lentett kalandot, mivel a turistautak
egy részét elborította a patak és a
hidak, létrák alatt hömpölygött a víz.
Ezt követôen inkább a Magas Tátrá-
ban próbálkoztunk, ahol a turistautak
nagy része a 19. 20. század fordulóján
a Magyarországi Kárpát Egyesület,
mint elsô hazai turistaegyesület Tátra-

füreden történt megalakulása (1873.
augusztus 10.) után került kialakítás-
ra. Az utak kiépítésével egyidejûleg a
legforgalmasabb helyeken menedék-
házak is épültek. Szintén erre az
idôszakra tehetô a hegység derekán az
addigi egyetlen település, Tátrafüred
mellé a többi nyaralótelep megalapítá-

sa (pl. Csorbai-tó, Új-Tátrafüred, Alsó-
Tátrafüred, Matlárháza, Barlangliget
stb.) Ótátrafüred és a Csorbai-tó kör-
nyéke számos gyönyör- kiránduló út-
vonal kiindulópontja. 

Idén a Tar pataki vízeséseket néztük
meg, ami a jelentôs vízhozam miatt
nagy élményt jelentett. A hegymászást
követôen a hegyen lévô kolibában
(menedékházban) bizony jól esett a
forró ital, na meg a finom felvidéki
sörök. Ezen az útvonalon serpaverse-
nyeket is rendeznek, magát a kolibát
is így töltik fel áruval évente több al-
kalommal, ezen nemes vetélkedésnek
a trófeái is ki voltak állítva. A verseny
résztvevôi egy létraszerû alkalmatos-
ságra pakolják a terhet, amely több
láda italból, sörös hordókból, gázpa-
lackból egyéb ellátmányból áll, amely
nemegyszer 100 kg-on felüli terhet
jelent és jócskán próbára teszi a teher-
hordók erejét, kitartását. A helyi re-
kord a hihetetlen 217 kg-os rakomány
háton való felcipelése volt. Ótátrafü-
redre érkeztünk le a hegyrôl, amely
híres gyönyörû régi nyaralóiról, ele-
gáns szállodáiról, amelyek jó részét
helyreállították és kicsit beleképzel-
heti magát az ember a századforduló
hangulatába, amikor a Késmárkon
lévô Thököly várban rendezett kiállí-

tás tanúsága szerint nagyon pezsgô
társadalmi élet volt a szepesség szívé-
ben. A német kézmûves városokban
(legszebb példái Késmárk, Lôcse,
Szepesszombat) számos német és ma-
gyar egylet tevékenykedett, az embe-
rek a Tátrában síeltek, pihentek. Szá-
mos szanatórium létesült a hegyek-
ben. Bár a kiállításokon magyar felira-
tok sehol nincsenek, szerencsére a
fényképeken, dísztárgyakon lévô vése-
tek, egyéb dokumentumok magyar
szövegûek, így mindent lehet érteni.
Trianon után nyilvánvalóan szegé-
nyebb lett a kultúra, társadalmi élet,
amit a kiállítások is tükröznek. Sajná-
latos ez, hiszen a korabeli dokumen-
tumokból az derül ki, hogy jól meg-
fért egymás mellett a magyar, német
és tót nép azon a vidéken. Egy bizo-
nyítvány tanúsága szerint a gimna-
zisták 5 nyelvet tanultak: görögöt, la-
tint, németet, magyart és tótot. Az el-
múlt 10 év alatt egyébként a szlovák
emberekkel való kapcsolatban pozitív
változások észlelhetôek, míg 10 évvel
ezelôtt senki nem szólalt volna meg
magyarul, ma már szívesen segít, aki
tud és próbálja utcán, étteremben
eligazítani a magyar turistát. Soha
semmi atrocitást egyébként nem ta-
pasztaltunk az elmúlt 10 év alatt és a
média által sugallt mostani feszült vi-
szony sem érzôdik az utcán.  Várakat
is érdemes látogatni, figyelemre méltó
Szepes vára (amely állítólag közép-ke-
let Európa legnagyobb vára), illetôleg
Árva vára a lengyel határ közelében.

Sajnos idén is mint eddig mindig, újra
megállapítottuk, hogy a legszebb
részeket csatolták el Magyarországtól.
A fenyôerdôk összehasonlíthatatlan
illata és hangulata a sárguló vörösfe-
nyôkkel még sokáig elkísér bennünket.
Mindenkinek csak ajánlani tudom,
hogy látogasson el ezekre a gyönyörû
helyekre.

Dömse Boglárka
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Bilonka István felajánlásában készült el az új lépcsô, melyet
már a következô hétvégére be is épített.

A kerti csap vízaknájának falazása is megtörtént, melyet a
fent felsorolt „mesterek” végeztek, ha nem is teljes szak-

értelemmel, de annál nagyobb precizitással, mert a fal biz-
tosan áll, s nem Kômíves Kelemen módjára kellet eljárnunk,
így mindenki felesége ép bôrrel megúszta a falazást. Maturicz
József, Kocsis József és Kóta László zsaluzta, betonozta az
akna tetejét,

Berényi Zoltán, Kóta László, Bodor Attila keverték a
betont és a simításban szinte egytôl-egyig mindenki részt vett,
mert jártukban-keltükben a kômûves kanállal igazítottak
rajta. Elmondható, hogy ez a produktum valamennyiük keze
munkáját dicséri. Ugyan úgy, mint a cserép feladogatása,

mely láncban, futószalag szerûen történt, ki a tetôn – Bodor
Attila, Tóth András – néhányan a létrán, – Maturicz József,
Németh Gáborné, – állt,  Kocsisné Nagy Margit és Tomcsák

Miklós a földrôl  adták kézre a cserepeket. A tetômunkálatok
szakembere Németh Gábor és fô segítsége a fia, Ifj Németh
Gábor volt. Ôk a széldeszkát, tetô léceket kicserélték, átfor-
gatták és pótolták a cserepeket. Kerner Zoltán a bádogos
anyagot biztosította és beépítette. 

Nagy segítség volt, hogy Szigetvári Péter és Hengl Gábor, –
a Tóth András által megpakolt – talicskákon a cserepeket az
épülethez fuvarozta, melyet Tomcsák Miklóssal lepakoltuk.

Folytatás az 1. oldalról

lépcsõbontás

az új lépcsõ

tetõmunkálatok

árokásó brigád

cserépfeladás láncban



A felhalmozódott törmeléket és szemetet Szecsôdi Lajos
szállította el.

Szerencse, hogy a csapatot erôs férfiak alkották, így a beton
feltörésével is viszonylag „könnyen” megbirkóztak (Kocsis
József, Maturicz József), az árok ásást a földmunka brigád:
Bodor Attila, Berényi Zoltán, Hengl Gábor, Kóta László,
Kocsis József, Ruzsicsics Ferenc végezte, majd Schneider
József a szennyvíz csatorna rákötését oldotta meg. Az egyik

beállásnál merült fel ugyan technikai probléma - rég múltból
itt maradt betongyûrû jelent akadályt-, mely megoldását
Straub János vállalta. Ruzsisics Ferencné, Reksi néni a mun-
kálatokat figyelemmel kísérte, és finom süteményeivel
gondoskodott rólunk.

Nem hittük volna, hogy a feladat, a munka, a célért való
együttmûködés ennyire kellemes és jó tud lenni. Valamenynyi-
en, akik ott voltunk, örülünk, hogy jót tehettünk és bízunk
abban, hogy a jövôben még többen csatlakoznak hozzánk. 

Az egyházközség világi elnökeként köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik anyagilag támogatták célkitûzéseinket
és hálásan köszönöm a résztvevôk áldozatos munkáját.

Zorn Gabriella
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ilyen volt a vízóraakna

ilyen lett a vízóraakna

szemét elszállítás 

csatornarákötés az ablakkal kapcsolatos kõmûvesmunka 

A munkálatokból mindvégig lelkesen kivette részét a fenti cikk
szerzõje Zorn Gabriella is természetesen.



Atlétáinkról
Bizonyára sokan vannak, akik a nemrégiben lezajlott

Berlini Atlétikai Világbajnokságot figyelemmel kisérték a
televízió képernyôjén. De biztosan sokkal kevesebben
vannak azok, akik fel figyelnek arra, hogy
településrészünkön is vannak atléták, igaz ôk még fiatalok,
de névjegyüket már letették a hazai atlétika asztalára.

Ismerkedjünk meg velük közelebbrôl: 

CZÚTH RÉKA 15 éves a PVSK
többpróbázója. A Leöwey Klára
gimnázium tanulója. A Magyar 
U-18-as válogatottban több alkalom-
mal nyújtott kimagasló teljesítményt.
Az Ifjúsági Olimpiai keret tagja. 

EREDMÉNYEI: 
" Fedett pályás serdülô bajnokság: 
" Magasugrás II. hely
" Távolugrás V. hely
" Diákolimpia:
" Magasugrás I. hely
" Serdülô szabadtéri bajnokság:
" Magasugrás II. hely
" Távolugrás II. hely
" 300m gát II. hely
" 200m III. hely
" 100m gát III. hely

KOVÁCS DÓRI 15 éves és szintén 
a PVSK versenyzôje. 
A Ciszterci Nagy Lajos 
Gimnázium tanulója. 

EREDMÉNYEI:
" Mezei futó bajnokság:
" 3000m serdülô 15 éves IX. hely
" Diákolimpia:
" 1500m IV. hely
" Serdülô szabadtéri bajnokság:
" 1500m III. hely
" 3000m IV. hely

,

SRP MIKLÓS a Pécsi Futó Klub
gyaloglója. A Koch Valéria
kéttannyelvû gimnázium tanulója. 
A magyar U-18-as válogatott tagja.
Az Ifjúsági Olimpiai keret tagja. 

EREDMÉNYEI:
" Fedettpálya:
" Ifi 5000m gyaloglás II. hely
" Euro Walking Meeting Dudince:
" 10km gyaloglás III. hely
" Hosszútávú gyalogló bajnokság:
" 15km gyaloglás Ifi I. hely
" Osztrák Bajnokság:
" Junior 10km I. hely
" Ifi szabadtéri bajnokság:
" 10000m gyaloglás III. hely
" Pribilinec emlékverseny (Szlovákia):
" Felnôtt XI. hely 
" Kirszt Károly emlékverseny:
" Felnôtt II. hely; Ifi I. hely 
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2009 OKTÓBER. 17. ARAD
GKF HATCHI-O-KAI KARATE 

és MARTIAL ARTS EURÓPAKUPA
A Magyarországi szervezettôl 3 fô nemzetközi bírói

vizsgával rendelkezô mestert hívtak meg a verseny
lebonyolítására.

SIHAN SEY Gábor (6.dan) KARATE,
SENSEI Kilvinger András (3.dan) KARATE,
SENSEI Peti János (4.dan) JIU-JUTSU.
A versenyen 14 ország, közel 400 versenyzôje indult,

(karate-kata, karate-kümite, önvédelem, judo) versenyszá-
mokban. A versenyt Arad alpolgármestere nyitotta meg,
majd az Európai fôigazgató (ZSIKO G. BEZSANOVICH
(8.dan) a szervezetben végzett eddigi munkájáért SIHAN
SEY Gábornak emlékplakettet adományozott.

A versenyen részt vett a Pécs-Somogyi Kulturális és
Környezetvédelmi Egyesület JIU-JUTSU klubja. 

AZ ELÉRT EREDMÉNYEK:
ÖNVÉDELEM KATEGÓRIÁBAN:
- Gyermek: I. helyezés Brauner Márk - Bánkuti Róbert,
- Juniorok: I. helyezés Nagy Normen - Berényi Viktor,
JUDO KATEGÓRIÁBAN:
- Gyermek: I. helyezés Marcz László. 

Köszönet Marcz Lászlónak a sportolóink utaztatásáért!

SPORT

Az idei verseny évad végén már csak a
gratuláció maradhat számukra. 

Az elkövetkezendô idôre, pedig további szép
sikereket kívánunk, és reméljük, hogy a következô

év még jobban fog sikerülni számukra. 
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NOVEMBERI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (11.07.) 16.30 liturgia
Vasárnap (11.08.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (11.14.) 16.30 liturgia
Vasárnap (11.15.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (11.21.) 16.30 mise
Vasárnap (11.22.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (11.28.) 16.30 mise
Vasárnap (11.29.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Hívek által jelzett
elhunytakért mise csütörtök kedd szerda
november hónapban 17.00 17.00 17.00
minden:

A Caritas Egyesület 
óriási kedvezménnyel

ruhavásárt tart
a vasasi plébánia

udvarában

Nonember 14.
7–11 óráig.

KEDVES VASASI GYEREKEK!
2009. december 6-án 14 órakor érkezik hozzánk

a Mikulás.
A Berze Nagy János Mûvelôdési Ház elôl indul

lófogattal és bejárja Vasas utcáit, menetközben
apró ajándékokkal kedveskedik a gyerekeknek. 
A Mikulás bokros teendôi ellenére elfogadta a Va-
sasi Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület meg-
hívását, így kerül sor az ajándékozásra. A Télapó
érkezését csengettyûszó jelzi majd. 

Reméljük minden gyerek örülni fog  az ajándéknak!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁT
NYITOTT A FORRÁSHÁZ ZRT. 

A BELVÁROSBAN

Egy hete történt, hogy a Pécsi Vízmû
korán reggel, amíg a takarítás zajlott,
visszafoglalta Nagy Lajos király úti
ügyfélforgalmi irodáját a Tettye Forrásház
Zrt.-tõl. A visszafoglalás erõszakmentesen
történt, hangsúlyozták, de aztán az iroda
egész nap zárva tartott, és azóta is zárva
tart, a fogyasztók pedig teljesen elbizonyta-
lanodtak a tekintetben, hogy a kialakult
helyzetben kinek is fizessenek vízdíjat. 
A Vízmû hangsúlyozza, hogy egészen októ-
berig õk szolgáltattak ivóvizet a városnak,
vagyis az elmaradt díjak õket illetik, a
Tettye Forrásház pedig azt kéri, hogy ok-
tóbertõl nekik fizessenek a fogyasztók.

Ennek érdekében új ügyfélszolgálati
irodát nyitott a Tettye Forrásház Zrt. Pécs
belvárosában, a Felsõmalom utca 16/2.
szám alatt, ahol személyesen segítenek
elintézni víz- és csatornaszolgáltatással
kapcsolatos ügyeiket. A hétfõn, kedden és
szerdán 8 és 15 óra között, csütörtökön 8-
tól este 8-ig, pénteken pedig délig tart

NYITVA TARTÁS: 
H, K, Sze: 8–15; Cs: 8–20; P: 8–12
Elérhetõségek:
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 33.
Telefon: 72/421-700
Fax: 72/421-701
honlap: www.tettyeforrashaz.hu 
e-mail: uszi@tettyeforrashaz.hu.
Mûszaki hibabejelentés: 
72/421-799, 72/421-700

NOVEMBER 18-ÁN INGYENES RUHAVÁSÁR 
A SOMOGYI KOLPING-HÁZBAN  

14–18 ÓRÁIG!
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Fábián Jani bácsival a 80-as évek
elején másfél évig voltunk munkatársak
Vasasbányán. Jani bácsi mint fizikó-
therápiás szakasszisztens én pedig a
szomszéd helyiségben mint elsôse-
gélynyújtó tevékenykedtünk.

Jani bácsi! Mesélnél nekünk a fantasz-
tikus életpályádról?

– 1933. január 5.-én Belvárdgyulán
születtem egy paraszti családban.
Szülôfalumban végeztem el az általá-
nos iskolát. Ezután a Mohácsi Mezô-
gazdasági Szakiskolába jártam. 

1957 sorsforduló volt az életemben.
Ekkor kerültem Pécsbányatelepre a
volt bányakórházba mûtôssegédnek.
Szinte egyidôben lettem tagja az ottani
bányász férfikórusnak is. Azóta közel
53 éve hogy mûvelem ezt a tiszteletet
érdemlô mûfajt a kóruséneklést. Elsô
kórusvezetôim, segítôim Köszegi
István, Ivasivka Mátyás, Huba János
tanár urak voltak, majd Dr. Várnai
Ferenc tanár úr népzenekutató keze
alatt ismerkedtem meg a népzene
csodálatos világával.

Közben letöltöttem a katonaidômet
és 1958-ban kerültem Vasasra a bányá-
hoz elsôsegélynyújtónak. Ekkor már
asszisztensi képesítésem volt. Közben
elvégeztem a fizikótherápiás szakot és
Vasas, Somogy, Hird bányászait, vala-
mint a lakosság nagy részét segítettem
a gyógyulásban. (1990-ig nyugdíjazáso-
mig itt dolgoztam.) A fizikotherápiás
egységnek jobb volt a felszereltsége,
gépparkja mint a városi rendelônek.
Közben még elvégeztem a bányamentô
tanfolyamot is. Munkaidôn kívül 10 é-
vig szolgáltam itt is. Fônököm Dr. Pál
Tibor köztiszteletben álló sebész és
üzemorvos, nagyon sokat tett a bányá-
szok egészsége védelmében. A bányá-
szokkal való kapcsolat határozta meg
életemet, sorsomat. A munkások érzel-
mileg hatottak rám. Vasason ismerked-
tem meg egy bálban feleségemmel
Rózsikával, akivel 50 éve boldog
házasságban élünk. 1 fiunk született
Zoltán. A zene szeretetet tôlem örököl-

te. Középiskolás koráig foglalkozott a
zenével, majd az egyetem elvégzése
után fogszakorvos lett. 1986-ban fiú
unokánk született Tamás, aki a közép-
iskoláig vitte a zenélést. Unokám-fiam
és jómagam, mindhárman Ivasivka
Mátyás kórusában énekeltünk egy kis
idôeltolással.

Jani Bácsi! A bányánál a munkád
mellett csak énekléssel foglalkoztál? 

1957 végén Színjátszó akadémiát
szerveztek Pécsett diákok és munkásfi-
atalok részére. Koromnál fogva én már
a munkásszínjátszókhoz tartoztam.
Kulturéhségem viszont olyan mértékû
volt, hogy a kóruséneklést megtartva
még más mûvészeti ág is érdekelt. Ezu-
tán kerültem kapcsolatba a festészettel.
5-6 évig készítettem olajfestményeket.
Volt egy kiállításom is a vasasi kultur-
házban  kb. 20 évvel ezelôtt. Párhuza-
mosan a festészettel, versírással is
próbálkoztam. Ivasivka tanár úr egy
alkalommal átnézte verseimet és az
egyik különösen megtetszett neki.
Mivelhogy ezt a verset én már megze-
nésítettem, a tanár úr háromszólamú
kórusmûvet írt belôle. A Tavaszi kerin-
gô címet kapta 1963-ban. Ezután kért
fel tanár úr hogy a bányászkórusnak
írjak indulót. El is készültem a mûvel
1964 tavaszára. „Bányászdalos induló”
címet kapta. A szólóénekre írott,
háromszólamú zongorakíséretes indu-
ló bemutatója 1964 ôszén volt a Liszt
Ferenc hangverseny teremben. Az elô-
adást a Pécsi Rádió is rögzítette, vala-
mint a Kossuth Rádió kóruspódium
mûsorában is elhangzott, ahol a szóló-
részt én énekeltem. A bányászkórus-
hoz nagyon sok kedves emlék fûz. A
bányászkórus dalosai 80-90%-ban a bá-
nyánál dolgoztak. A kottát alig-alig
ismerték, de szívük, lelkük helyén volt
amikor énekelni kellett. Nagyon emlé-
kezetes dátum marad 1967 június 21.,
amikor Kodály Zoltánné jelenlétében
a bányászkórus felvette a Kodály
Zoltán nevet. Öröm volt több mint 30
évig a bányászkórus tagjának lenni.

1969-ben a „Röpülj Páva” népdal
vetélkedôn egészen a középdöntôig ju-
tottam, melyet Kecskeméten rendeztek
meg. A Röpülj páva versenyek után

alakulni kezdtek a pávakörök ország-
szerte. 1971-ben a Tv-ben is szerepel-
tem a 11 éves Zoltán fiammal együtt,
aki gyermekdalt énekelt. Szinte mag-
ával ragadta a nagyszámú hallgatósá-
got. Ugyanebben az évben Békéscsa-
bán országos dalostalálkozó volt. Hat
kórus kb. 300 tagja adott egymásnak
találkozót. Ivasivka tanár úr engem
bízott meg, hogy vezessem le a mûsort.
A „Bányászdalos induló” szerzeménye-
met fiam Zoltán kísérte zongorán, én
énekeltem szólót és vezényeltem az
énekkart. Felejthetetlen sikerünk volt.
1973 február 5.-én az elsô önálló dales-
temre került sor. Az egy órás mû-
sorban 400 év daltermésébôl énekel-
tem Tinódi, Balassi korából. Itt is szin-
tén fiam Zoltán kísért zongorán. 
A nagyterem zsúfolásig megtelt a nagy-
ra becsült érdeklôdôkkel. 1974-ben
amikor a Pécsi Röpülj-páva kör meg-
szûnt, megalakítottam a Pécs-Szabolcsi
népdalkört, amit hat évig irányítot-
tam. „Országosan jó“ minôsítést
értünk el. 1981-ben megalakítottam az
ércbánya népdal-körét. Velük „Kiváló“
minôsítést szereztünk. Ugyanebben az

Az elsôsegélynyújtótól
a Népdalkar vezetôig

Vasasi Szalonzenekar Huba János
tanár úr vezetésével.
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évben Vasason is megalakítottam a
helyi népdalkört és Somogyon is átvet-
tem Kertész Attila tanár úr kérésére az
ottani népdalkört. Több éven keresztül
három népdalkört vezettem. Volt idô-
szak amikor még Abaligetre is jártam,
hogy az ottani dalkört egy-egy mûsorra
felkészítsem. A népdal éneklés terüle-
tén és a népdalkör-vezetôi munkám-
hoz nagyon sok segítséget kaptam Dr.
Várnai Ferenc tanár úrtól. 1986-ban a
vasasi népdalkör Dr. Berze Nagy János
engedélyével és jelenlétében felvette-
édesapja a neves néprajztudós – Dr.
Berze Nagy János nevét. 1991-ben
javaslatomra a Városi Kulturális Bizot-
tság engedélyével az addigi Mozgalmi
Ház ugyancsak a Dr. Berze Nagy János
nevet vette fel. 35 éve, hogy vezetek
népdalköröket, 29 éve hogy a Vasasi
népdalkart irányítom. 30 éve a Buda-
pesti Népmûvelési Intézetnél elvégez-
tem a mûvészeti oktatói minôsítést
népdalkar vezetés kategóriában. A nép-
dalkar vezetését addig kívánom foly-
tatni amig az egészségem engedi illetve
amig vannak önkéntes dalosok. 

A dalosaimra büszke vagyok, mert
szinte minden helyzetben helyt tudnak
állni. Október hónapban két nagy
találkozón vettünk részt,  3.-án Sellyén,
18.-án Palotabozsokon, ahol a szak-
zsûri dicsérettel illette a dalkart a szép
elôadásért és Díszoklevéllel térhettünk
haza. Helyi rendezvényeken részt
veszünk, Bányásznap, Bányász Emlék-
park avató, Trianon Emlékmû, 56-os
kopjafa Vasas, 56-os Emlékmû So-
mogy, Szent György kereszt, Hôsök
napja, Lecsófôzô verseny stb…

A népdalnak, a népzenének nevelô
hatása van, mivel nyugalomra, türe-
lemre és szeretetre nevel.

Jani bácsi, legyen ez a végszó. További
munkádhoz jó erôt, egészséget és kitartást
kívánok.

A régi köszönésünkkel búcsúzom:
Jószerencsét!

Ruzsicsics Ferenc

MIKLÓS MODERN
FODRÁSZAT

VASAS, SZÖVETKEZET U.16.

06-30-452-4160
HIVJON HÁZHOZ IS!

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Vállalkozásunk 1990 óta 
végez épületgépészeti munkákat 

Szolgáltatásaink:
A telekhatáron és épületen belül: 

-szennyvízhálózat kiépítése, ivóvízhálózat kiépítése
-fûtéshálózat kiépítése, komplett gépészet

-víztisztítók, vízlágyítók, melegvíztárolók, fûtõtestek,
kazánok, kandallók

-szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, javitása.
Hidegburkolás, kisebb kõmûves munkák.
Víztakarékos WC-tartályok.

Akciós csaptelepek
5 év garanciával!

EGY JÓTANÁCS: a rossz minõség emléke sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm!

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898,  20/504-8218

vizesfarkas@citromail.hu

DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ
CIVIL SZERVEZET 2010-BEN

MEGVALÓSULÓ PROJEKTJÉHEZ
GAZDASÁGI SZAKEMBERT

KERES.
A munkakörrel kapcsolatos elvárás:

• mérlegképes könyvelõi képesítés;
• jártasság munkaügyi, bér-, TB-, ügyin-

tézõi feladatokban;
• közremûködés pályázati projektek el-

számolásában;
• megbízhatóság, rugalmasság, terhelhe-

tõség, továbbá
• jó kommunikációs, és kapcsolatteremtõ

képesség.
Amit kínálunk:

• dinamikus csapatban munkavégzés,
• legalább részmunkaidõs foglalkoztatás

(minimum: heti 20 óra)
• cafetéria juttatások,
• változatos munkafeladatok,
• bérezés: megegyezés szerint.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdé-
sét, úgy kérjük, szakmai önéletrajzát
motivációs levéllel együtt „Kulcsember”
jeligére juttassa el a szerkesztõség
mihir2007@freemail e-mail címére.

KEDVES VASASIAK!

November 11-én - Márton napján - az óvodások és a
hozzájuk csatlakozó kedves vendégeik felvonulást
szerveznek. 

Elôkészületek az vasasi óvodában 16:00 - tól
gyerekekkel és hozzátartozóikkal, majd lampionos
felvonulás. 

Az óvodához visszaérve egy kis mondókázás, zsíros
kenyér és tea várja az érdeklôdôket. 

A felvonulás megszervezéséhez anyagi támogatást
nyújtott a Vasasi Kulturális és Hagyományôrzô
Egyesület.

Mindenkit szeretettel várunk!
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

Keddi napokon 
INGYEN SZÁLLÍTJUK HÁZHOZ 

az alábbi termékeket:

- Purina takarmányt
- Mol Pb gázt
- Tartós élelmiszereket 
- Fabrikettet, szenet

AKCIÓ!
Barnaszén 1700 Ft/35 kg

fabrikett kapható!
975 Ft/25 kg

10 zsák felett 1 db alágyújtós
ajándék.

MENETJEGY
KAPHATÓ

Hétfõ-péntek 8.00–16.30
Szombat 8.00–12.00

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

Recept
FAGYI SZELET

TÉSZTA: 30 dkg porcukrot 5 tojással
és 10 kanál vízzel habosra keverünk,
majd hozzáadunk 10 dkg darált diót,
20 dkg lisztet, 1/2 cs. sütõport.
Piskótaként sütjük.
KRÉM: 2,5 dl tejet, 3 evõkanál
lisztet sûrûre fõzünk, hagyjuk kihûlni.
15 dkg cukrot, 1 Ráma margarinnal,
3 tojás sárgájával, 3 csomag vaníliás-
cukoral habosra keverünk, és a kihûlt
krémhez adjuk.
Rákenjük a piskótára a 3 tojás fe-
hérjét 15 dkg cukorral gõz felett
keményre verjük, és krém tetejére
simítjuk. Tortadarával megszór-
juk. Amikor a hidegben már nem
esik jól fagyizni, ez a finom süti
kiválóan helyettesíti. 

A RECEPTET MEGOSZTOTTA
VELÜNK: FORR JÁNOSNÉ, VASAS

Váljék egészségedre!

F O C I
NÉGY GYÔZELMET ARATATOTT SOROZATBAN A BÁNYÁSZ! 

BÁNYÁSZ TC- VERSEND 12-0 (4-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. október 4., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 8. forduló
B: Ostyánszki - Csonka, (Németh N.), Bánovics, Pataki Z. - Kanizsa, (Rácz), Róth
(Bátor), Sipos, Márk, (Csopek)  - Békési (Forr B.), Tóth P., (Dömse), Papp T. (Pataki V.)
edzô: Ostyánszki Péter. G.: Sipos (4), Róth (2),  Papp T., Bánovics, Rácz, Németh N.,
Pataki V., Dömse (11-esbôl)

SZÁSZVÁR II - BÁNYÁSZ TC 0-2 (0-0)
Szászvár 100 nézô, 2009. okt. 11., Megyei III. osztály Mohácsi csop. 9. forduló

B:Ostyánszki - Csonka, Bánovics (Pataki J.), Pataki Z. - Kanizsa, (Rácz), Róth, (Békési),
Sipos, Guhr, (Dömse), Márk (Kovács P.) - Vörösvári, (Tóth P.)  Papp T. (Pataki V.) edzô:
Ostyánszki Péter. G.: Guhr, Papp T.

KISNYÁRÁD - BÁNYÁSZ TC 0-2 (0-0)
Kisnyárád 100 nézô, 2009. okt. 18., Megyei III. osztály Mohácsi csop. 10. forduló
B: Ostyánszki -Kerner (Békési), Csonka, Pataki Z. - Vörösvári (Tóth P.) Róth, Sipos,
(Pataki V.), Guhr, (Dömse), Márk (Csopek) -  Papp T. (Bátor), Kovács P. (Németh N.)
edzô: Ostyánszki Péter. G.: Márk, Sipos, Guhr

BÁNYÁSZ TC- IVÁNDÁRDA 3-0 (2-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. október 25., Megyei III. osztály

Mohácsi csoport 11. forduló
B: Ostyánszki - Kerner, Csonka, (Pataki J.), Pataki Z. - Vörösvári, (Békési), Róth
(Csopek), Sipos , Guhr, Márk, (Németh N.)  -  Tóth P., (Rácz), Papp T. (Pataki
V.)  edzô: Ostyánszki Péter. G.: Papp T., Sipos, Tóth P.

A csapat mérkôzései novemberben:
November 1-én 13.00-kor: Székelyszabar - Bányász Székelyszabarban
November8-án 13.00-kor: Bányász - Pécsi Tornádó  Parcsinban
November 15-én 13.00-kor: Hercegszántó - Bányász Hercegszántón

Köszönet a támogatónknak: a CSABA Szódának, Kiss Antalnak,
Gradwohl Jánosnak és családjának, Wesz Erhardnak, Ábel Józsefnek 

és Schiller Gábornak.
További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel 

és szívesen vesszük!

FÉRFI-NÕI-GYERMEK
FODRÁSZAT
SOMOGY ÚT 38.

NYITVA TARTÁS:
hétfõ: 13–18-ig
Kedd: 8–12-ig
Szerda: 13–18-ig
Csütörtök: Szabadnap
Péntek: 13–18-ig
Szombat: 8–12-ig 

Telefonon bejelentkezés:
0630 365 7952
Horváthné Fajtig Anikó


