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Október 29-én hétfôn hazaérkezésem
után azzal fogadott anyám, hogy apám
a Kultúrotthonban van, elkérték tôle a
kulcsot, ugyanakkor meghívták a falu-
gyûlésre. Mivel apám MDP tag volt,
jónak láttam, ha én is ott vagyok, ki
tudja milyen indulatok szabadulnak el.
Apám, mint a színjátszó kör vezetôje,
népszerû volt a faluban, ezért nem
lepett meg, mikor a terembe lépve ott
láttam ôt a gyûlést levezetôkkel egy
asztalnál. A terem tele volt, idôsekkel és
fiatalokkal közel azonos arányban.

1956. október 29-én munkástanács
megválasztása céljából jött össze a
község lakosságának egy része, kb. 60-70
ember. (Megjegyzés: Nem igaz, ismerve a
terem befogadóképességét, legalább kétszázan
voltunk.) A megjelentek Czukor Antal
tanítótól elkérték a községi kultúrház
kulcsát és oda bemenvén megválasztot-
ták az ún. munkástanácsot. A gyûlésen
a választás tartamára az elnöki tisztséget
Lukács Mihály 1. r. terhelt töltötte be. 
A jelenlévôk által javaslatba hozott
személyeket egyenként szavazásra bo-
csájtotta és így kb. 12 fôbôl álló mun-
kástanácsot választottak nyílt szavazás-
sal. Hasonló módón került sor a nem-
zetôrség megválasztására is, melynek kb.
30 tagja volt, általában fiatalemberek-
bôl. Ezen a (…) választási gyûlésen
nemcsak a munkástanács tagjait, hanem
annak tisztikarát is megválasztották.
Nevezetesen Borbás Jánost a tanács
elnökévé, Lukács Mihályt alelnökké, és
Kovács Mihályt a munkástanács jegyzô-
jévé választották. Ugyanezen a gyûlésen
került sor a nemzetôrség parancsnoká-
nak megválasztására is, és az egybegyûl-
tek úgy döntöttek, hogy Molnár György
II. r. terhelt legyen a nemzetôrség pa-
rancsnoka.”... Ezen a gyûlésen választot-

tak engem is a nemzetôrségbe. Az igazat
megvallva, nem akartam elfogadni. Hi-
vatkoztam az elfoglaltságomra, a nem
éppen Toldi Miklósra emlékeztetô alka-
tomra, de amikor valaki elkezdett emle-
getni egy bizonyos esetet, nevezetesen
egy kisgyerek kiszabadítását egy késsel
hadonászó ôrült kezébôl, akkor jobb-
nak láttam a témát lezárni és elfogad-
tam a jelölést.... A nemzetôrség október
30-án kapott fegyvert. Én egyszer
voltam szolgálatban, pont a november
3-áról 4-ére virradó éjjel. Csak akkor
volt fegyver nálam, egy karabély öt töl-
ténnyel, ami nálam is maradt néhány
napig.... Október 31-én ülést tartott a
munkástanács elnöksége, de meghívott-
ként ott voltunk néhányan nemzetôrök
is. Erre azért volt szükség, mert a mun-
kástanács egy teherautó élelmiszert kí-
vánt Budapestre küldeni, és a külde-
mény kíséretével a nemzetôröket bízták
meg. Másnap elment a teherautó, meg-
pakolva liszttel és burgonyával. Másfél
nap alatt megfordultak, semmilyen
atrocitás sem érte ôket, az ország már
készülôdött a kommunizmus utáni új
életre.... Az elnökségnek volt még egy
témája. Bejelentés érkezett néhány
vasasi lakostól, hogy Varga János párttit-
kárnál és Alteszberger János pártelnök-
nél fegyver van. Az elnökség tagjai közt
parázs vita alakult ki, hogy mit tegye-
nek. A fegyveres bekíséréstôl, a házkuta-
táson keresztül a letartóztatásig sok
javaslat elhangzott. A fegyverkeresést
indokolta a rádióban elhangzott közle-
mény, mely szerint a fegyveres erôkön
kívül, fegyver csak a nemzetôröknél
lehet. Apám a fegyveres fellépést felesle-
gesnek tartotta. A vita során ezzel a véle-
ményével egyedül maradt a többiekkel

Az 1956-os októberi forradalomra emlékezve részleteket közlünk Czukor
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A forradalomban Somogy-Vasason
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KÖZÖSEN 1956-ról

Minden helyi civil egyesületet, emlékezôt
vár a Vasasi Szent Borbála Egyesület
2009. október 21.-én   16,30-kor a vasasi
templomkertben lévô 56-os kopjafához.
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V I S S Z A T E K I N T É S

2009.szept.5-én elõre nevezett 10 csapattal rendeztük
meg a bányásznapi gulyásfõzõ versenyünket. Az idõjárás
szerencsére  rácáfolt az idõjósokra, és szép idõben, jó
hangulatban kezdhették meg a csapatok jobbnál jobb
gulyások elkészítését.

Három fõs szakmai zsûrit kértünk fel az ételek
elbírálására. a zsûri tagjai Tóth József életmûdíjas mester-
szakács /elnök/, Szabó József és Petrinovics Gyula mester-
szakácsok voltak. A rendezvényen több, mint 100 fõ vett
részt, akikbõl 50-55 fõ szakszervezeti tag volt. Részükre
Müller Ádámné Terike és segítõ csapata fõzött babgulyást,
melybõl a bírálat után a zsûri tagjai is ebédeltek, és nagyra
értékeltek.Külön kérésre változtattunk az eddigi szabályon,
és anonimmá tettük az indulókat, a zsûri csak csapatszá-
mokat látott.

Varjú István és neje Aranka már a fõzés alatt és késõ estig
gondoskodott a vidám hangulatról. 

16 órakor a zsûri meghozta döntését: harmadik helyezett
a somogyi szakszervezet, második s somogyi sportkör
csapata, elsõ helyezett a somogyi tegyünk egymásért Egye-
sület csapata lett. 

Gratulálunk a nyerteseknek!
Nagyra értékeltük, hogy a részönkormányzat vezetõje és

tagjai is jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. 
A jó idõ, a jó sörök és kiváló borok kínálása, majd
minõsítése megtette a hatását, mert a fõzõverseny estébe
hajló zenés, tömeges táncmulatsággá alakult.

Pavlicsek Géza 

Gulyásfõzõ verseny Somogyban

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



KÖSZÖNJÜK!
Az  „öröm”  egy olyan fogalom, ami

minden embernek mást jelent. Vannak
akik nagy dolgoknak sem tudnak
igazán örülni. Ôket bizonyára elké-
nyeztették a lehetôségeik, a körülmé-
nyek, melyek életüket meghatározzák. 

Ám velük szemben ott vannak azok,
akik minden apróságnak nagyon
tudnak örülni, boldoggá teszi ôket, ha
nekik is jut a jó dolgoknak akár a
morzsájából egy kevés.

De vajon mit érez aki ad? Önzetlenül,
segíteni akarásból. Talán ez lehet a legna-
gyobb öröm!

Kellemes érzés, ami azt súgja: Jót tettem!
Segítettem!

A Hirdi Iskola nevelôi és szülôi kö-
zössége sokat gondolkodott és beszél-
getett a fenti kérdésekrôl az elmúlt
hetekben.

De mi is történt nálunk?
Aki ismeri iskolánkat tudja, hogy

színvonalas oktató-nevelô munka fo-
lyik intézményünkben, hogy tantestü-
letünk – olykor erôn felül is –  igyek-
szik mindent megadni tanítványaink-
nak: pályázatokat írunk, összefogunk a
szülôkkel és a helyi lakossággal, külföl-
di kapcsolatot ápolunk...

Mindezt azért, hogy gyarapodni
tudjunk a mai pénzhiányos helyzetben
is, fenntarthassuk elért eredményein-
ket, pótolni tudjuk azt, amit a közpon-
ti költségvetés forrásaiból nem tudunk
megkapni.

Mégis maradnak olyan problémák,
melyeket önmagunk nem tudunk
megoldani. Ezek általában az iskola
öreg épületébôl eredô hiányosságok.

Régi gondunk volt, hogy iskolánk
épületének bejárati ajtaja nagyon ela-
vult, elöregedett. Már a biztonság

került veszélybe. Féltünk a betöréstôl.
De váratlanul segítséget kaptunk!

A tanévkezdés kapcsán ellátogatott
iskolánkba Huba Csaba képviselô Úr.
Munkánkról, gondjainkról, eredmé-
nyeinkrôl, terveinkrôl érdeklôdött.
Beszélgetésünk során panaszoltuk el,
hogy  épületünk bejárati ajtaja már
régóta nem tudja betölteni azt a funk-
ciót, amire hivatott.

A Képviselô  Úr megnézte a nyílás-
zárót és egyetértett velünk. Semmit
nem ígért, csak annyit mondott:
Utánanéz, hogy tehet-e valamit!?

Néhány nap múlva telefonon kere-
sett bennünket és közölte: megnyugta-
tóan rendezôdni látszik a felvetett hiá-
nyosság, hogy értékeink megóvása
biztosítva legyen.

Szeptember 20-án vasárnap iskolánk-
ban beépítésre került egy gyönyörû, öt
ponton záródó, biztonságos bejárati
ajtó. Aki belép rajta, azonnal észreve-
szi, megdicséri, osztozik örömünkben.

Mi pedig nagyon örülünk. Boldo-
gok vagyunk. Gyermekek, szülôk,
pedagógusok együtt hirdetjük, hogy
minket öröm ért!

A minap éppen akkor léptem ki az
osztályterembôl, amikor egy kisgyer-
mek megsimogatta a vadonatúj, gyö-
nyörû ajtót.

Köszönjük! Nagyon fogunk rá vigyázni!
Kívánjuk, hogy örömünket az is

érezhesse, aki megértette aggodalmun-
kat és önzetlenül segítségünkre sietett.

Hirdi Iskola nevelôtestülete,
szülôi közössége, tanulói 
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FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2009. OKTÓBER 13-ÁN, kedden
fogadóórát tart:
HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra kö-
zött a részönkormányzat irodájában
(Harangláb utca),
SOMOGYBAN, 17.15  és 18.15 óra
között a részönkormányzat irodájá-
ban (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között részönkormányzat irodájá-
ban (a Berze Mûvelõdési Házban).

V I S S Z A T E K I N T É S

II. HIRDI
FALUNAP

A Hirdi Nôegylet 2009. szeptem-
ber 5-én második alkalommal rendezte
meg a Falunapot. A szép idônek kö-
szönhetôen  sokan megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel.
Próbáltunk olyan mûsort összeállí-

tani, ami minden korosztályhoz szól.
A tapsokból ítélve nagy tetszést aratott
a fúvószene, a gyermekmûsor, az
Asszonykórus elôadása, a magyar és
nemzetiségi néptáncok, a társastánc, a
hastánc, a boszorkány show, az ének-
szólók, a rock zene és a tûzzsonglôr
elôadás.

Hálás köszönet minden fellépônek,
valamint az Atyáknak az Istentisztele-
tért, Huba Csaba képviselô úrnak a
köszöntôért, Mozolai Józsefnének és
Bacher Józsefnének a népviseleti kiál-
lításért, a lovas kocsizásért és a zenés
ébresztésért.

Anyagi és tárgyi segítséget kaptunk a
Napsugaras Ôsz Asszonyklub Egyesü-
lettôl, a Dráva Kavics és Beton KFT-
tôl, a Mecsekvidéke Takarékszövetke-
zettôl, a Coop üzletlánctól és a hirdi
ABC-tôl, a Szorg KFT-tôl, Amrein
Lászlótól, Lendvai Sándortól, Becze
Józseftôl, Tóth Róberttôl, Braun
Gyulától, Nikolics Zsolttól és sok név-
telen vendégtôl, akik a sátornál elhe-
lyezett gyûjtôbe tették adományaikat. 

NAGYON KÖSZÖNJÜK!!!
Hála és köszönet családunk tagjai-

nak és mindazoknak, akik kimaradtak
a felsorolásból, de bármilyen módon
segítségünkre voltak, mert nélkülük
nem lett volna ilyen sikeres a prog-
ram.

Reméljük jól szórakoztak és  jövôre
találkozunk a III. Hirdi Falunapon!

Hirdi Nôegylet
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szemben. A vita záróakkordjaként em-
lékszem, egy idôs parasztember meg-
kérdezte:

– De tanító úr, mér’ védi ezeket?
Tudjuk, hogy az utcán alig köszönnek
egymásnak.

Apám:
– Nem ôket védem, hanem magun-

kat. Ha a féllábú, mankóval járó Vargát
fegyveresen kísérik, az szánalmat, sajná-
latot ébreszthet az emberekben.

Végül a tanács megszavazta a fegyve-
res fellépést. Apám erre elhagyta a hely-
séget. Természetesen én is kifelé indul-
tam, de nagyon marasztaltak azzal,
hogy apám úgy is meggondolja magát,
maradjak, ne legyen szakadás a nemzet-
ôrségen belül.

Másnap megtörtént Varga János és
Alteszberger János fegyveres kísérete a
lakásuktól a tanácsi kirendeltség épüle-
tébe. A távolság kb. 500 méter lehetett.
Sem apám, sem én nem vettünk részt
ebben az akcióban. Talán 50 méter
távolságból láttam, amint Varga és
Alteszberger az úton mennek, mögöt-
tük néhány méterrel a fegyveres kísé-
rôk. Számomra a látvány groteszk volt,
el is mentem a közelbôl. Ugyanakkor
nem szeretnék mártírokat csinálni az
elôállítottakból, mert az enyhe túlzás
lenne. Varga János párttitkár nem volt
népszerû ember a faluban. Szabómes-
terként 1945 elôtt reggeltôl estig,
ünnepnapokon is dolgoztatta segédeit.
Apámat 1951 ôszén helyezték Somogy
-Vasasra azzal az ígérettel, hogy a csa-
ládnak az ôsz folyamán lakást biztosí-
tanak. Októberben beköltöztettek ben-
nünket egy használaton kívüli tante-
rembe, ahol a fûtést egy kis vaskályha
szolgáltatta. Kemény tél volt, mind-
annyian megbetegedtünk. Apám után-
járása, kérése süket fülekre talált. Már a
tél vége felé jártunk, amikor megjelent
„nálunk” Varga párttitkár elvtárs.A
„helyszíni szemle után” átment a
tanácsházára, hogy a párt és tanácsi
vezetôkkel megtárgyalja a helyzetünket.
Másnap bement az iskolába a tanács-
háza hivatalsegéde apámhoz, és azt
mondta:

– Tudja, tanító úr, hogy mit mon-
dott tegnap a Varga a Tanácson? Azt,
hogy a legszívesebben a temetôárokba
költöztetné magukat.

Tavasszal megoldódott a lakáskérdé-
sünk, de ez nem Vargán múlott, kellett
a tanterem. A pártelnök, Alteszberger
sem volt különb figura. A forradalom
után egy családi beszélgetésen megszó-
lalt nagyapám, Czukor György nyug-
díjas csapatvezetô vájár:

– Az Altiszberger? Az Altiszberger
volt az ezerkilencszázharminc (valahá-
nyas) Mecsekszabolcs – Komlói nagy
bányász-sztrájk néhány sztrájktörôje
közül az egyik. A bányász feleségek le-
köpdösték, seggberúgták.

November 3-áig a rádióhallgatáson és
az újságolvasáson kívül nem csináltam
semmi érdemlegeset. Minden tisztának
tûnt. Nagy Imre november 1-i rádió-
nyilatkozatában bejelentette az ország
semlegességét... Igaz, egyre több hír
hangzott el a szuezi válságról, de én, 18
évesen nem tulajdonítottam ennek kü-
lönösebb jelentôséget. Más történelmet
tanulni és ismerni, de más a bôrünkön
érezni.Harmadikán éjjelre osztottak be
Lafferton Vilmossal és Rubint Ká-
rollyal járôrszolgálatra. Egyszer végigsé-
táltunk a falun: teljes csend és nyuga-
lom. Hajnalban hazamentünk, a kara-
bélyt a sarokba támasztottam, és lefe-
küdtem aludni. Dél felé ébredtem fel.
Apám és anyám szótlanul ültek az
asztalnál. Tudtam, hogy baj van. Apám
szólalt meg:

– Az oroszok megtámadták Budapes-
tet, Pécsre is bevonultak. Állítólag itt
nincs harc, de biztosat nem tudunk.
Reggel hallottam Nagy Imrét a rádió-
ban. Bejelentette az orosz támadást és
azt, hogy harcok folynak.Próbáltuk
fogni a Szabad Európa rádiót, de a mi
ócska kis „néprádiónkon” csak sister-
gés és zúgás hallatszott. Különben sem
voltunk rendszeres Szabad Európa
hallgatók. Szörnyû volt a reménytelen-
ség és tanácstalanság érzése. Azonnal be
akartam menni Pécsre, de most anyám
a sarkára állt:

– Azt már nem! Itthon maradsz! Ha
elindulsz, beléd kapaszkodom és vin-
ned kell magaddal! Aludjunk rá egyet,
hallgassuk meg az esti híreket, majd
meglátjuk, mit hoz a holnap.

Nem tudtam okosabbat, maradtam.
Persze nem otthon. A faluban az egyik
beszélgetô csoporttól mentem a másik-
hoz. Szinte óránként jöttek a legújabb
hírek:

– Csepelen gyártják a tigriseket
(tankokat).

– Elindult Budapest felé a Nyugaton
készenlétben állt Szent László hadosz-
tály.

– Ausztriában szabadcsapatokat szer-
veznek, ezek néhány napon belül
Magyarországon lesznek.

– Az ENSZ haderô bevonul Ma-
gyarországra, az oroszoknak ki kell
vonulni.

– Csak tartsunk ki, csak tartsunk ki!
Nem tudom milyen forrásból jöttek

ezek a hírek, de nem nagyon hittem
bennük. Úgy éreztem, az emberek in-
kább szeretnék, mintsem valójában hal-
lották ezeket. Másnap, november 5-én
mégis bementem Pécsre. Autóbusz
nem járt, ezért a 6-os úton gyalogoltam
be a városba. Pécsújhelyre érve bemen-
tem a laborba, ahol megdöbbent és szo-
rongó arcú embereket találtam. Az
üzemvezetô vegyészmérnökök jóindu-
latúan figyelmeztettek, hogy jól gon-
doljam meg, mit csinálok. Nem titkol-
ták, hogy felháborítja ôket az orosz
támadás, de ha már így történt, akkor
legyen minél kevesebb magyar vesz-
teség. Megköszöntem a figyelmességü-
ket, és közöltem, hogy várhatóan né-
hány napig nem jövök dolgozni. 
A Budai Vámhoz érve ágyúlövéseket
hallottam, láttam néhány becsapódást
a gyükési hegyoldalba. Gyárvároson át,
a Zsolnay gyár háta mögött a Búza
térre értem. A 48-as téren láttam né-
hány tankot, de nem mentem a köze-
lükbe. Elindultam a Király utcán a
Széchenyi tér felé. A város teljesen ki-
haltnak tûnt, talán nem is találkoztam
emberrel. A Színház térre érve lánc-
talpak csikorgását hallottam, majd egy
tankot láttam, amint délrôl a térre ér,
majdnem helyben megfordul, és löveg-
tornyát lassan körbejáratja. Nem kíván-
tam szembe nézni az ágyúcsôvel, ezért
a fal mellett lassan visszamentem a
Mór utcáig és elindultam a Tettye felé.
A Tettye utcában már mozgalmasabb
volt az élet. Katonai csoportok mentek
fegyveresen a Mecsek felé. Szemmel lát-
hatóan nem a szovjet csapatok kisegítôi
voltak. Szerettem volna csatlakozni, de
finoman elhajtottak. Egy ideig még
kóvályogtam az utcákon, de a lánctal-
pak zaja, és az idônkénti fegyverropo-
gás arra késztetett, hogy haza induljak.

Folytatás az 1. oldalról
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Már beesteledett, mire szerencsésen
hazaértem. Nem tudtam belenyugodni
a történtekbe. A faluban folytatódott a
mindenki tud valamit, és azt el akarja
mondani mindenkinek. Így jutott a tu-
domásunkra, hogy a Mecseken ellenál-
ló csoportok szervezôdnek, és felveszik
a harcot az oroszokkal. Hárman,
Rubint Károly tanító, Lafferton Vil-
mos és én elhatároztuk, hogy csatlako-
zunk az ellenállókhoz a nálunk lévô
karabélyokkal. Másnap délelôtt elin-
dultunk, de valaki még csatlakozott
hozzánk, apám, fegyvertelenül. Ma
már biztos vagyok abban, hogy engem
akart védeni. Még november 4-e elôtt
tudtunk az István aknán megalakult
nemzetôrségrôl. Elôször ôket akartuk
felkeresni, ezért István aknára men-
tünk. Gimnazista éveimben a nyári
szünet alatt István aknán dolgoztam,
ismertem az aknaépületben a járást,
ezért én mentem keresni a nemzetôrö-
ket. A puskámat a többieknél hagytam.
Némi keresgélés után benyitottam egy
irodába, ahonnét hangokat hallottam.
A helyiségben lehettek vagy tízen,
tizenöten. Hármat ismertem közülük,
Vereckei igazgatót és két volt sport-
társamat Boczka Pistát és Varga Dönit
(mindketten jóval idôsebbek voltak,
mint én). Udvarias kérdésemre udvari-
as választ kaptam, nem tudják, hol
vannak a nemzetôrök.

Itt szeretném megjegyezni, hogy
Boczka és Varga belépett a megalakuló
munkásôrségbe, de engem feltehetôen
nem adtak fel. Némi tanakodás után el-
indultunk Árpád tetô felé. Talán 2-300
métert tettünk meg, amikor szembe
jött velünk két ember, kezükben ma-
guk elôtt keresztben tartott puskával.
Mi is hasonlóan, készenlétbe helyeztük
a fegyvereket, de óvakodtunk rájuk
fogni. Fogalmunk sem volt róla, kik
lehetnek. Amikor közelebb értek, meg-
láttam rajtuk a nemzeti színû szalagot,
már tudtam, azokkal találkoztunk, aki-
ket kerestünk. Sajnos rossz híreik vol-
tak. Az orosz tankok felvonultak a
Mecsekszabolcs – Árpádtetô – Mánfa
közti útszakaszon, mindenre lônek,
ami mozog. Ne menjünk tovább, mert
képtelenség ezen a vonalon átjutni,
karabélyokkal tankokra lôni esztelen-
ség. Javasolták, hogy az erdôn keresztül
menjünk vissza, mert találkozhatunk

másik járôrrel, nehogy egymásra lô-
jünk. Megfogadtuk a jó tanácsot és
Rücker akna felé, az erdôn keresztül
hazaindultunk. Egy tisztásra érve
megint találkoztam volt sporttársaim-
mal. A három Pernecker fivér és még
néhányan (Deák Gyuri? Hankisz Zoli?)
ládákat ástak el a földbe. Csak fel-
tételeztem, hogy a bányában használt
robbanóanyag lehetett a ládákban. Ki-
térni nem lehetett, a kölcsönös köszö-
nés után a vállunkra vetett puskákkal
tovább mentünk. Egyikük utánunk
szólt:

– Cuki! Mi nem láttunk benneteket,
ti meg nem láttatok minket! Világos!?

Hogyne lett volna világos. Még rá-
gondolni is rossz, mi történik, ha kide-
rül, fegyveresen jártunk a Mecseken.
Teljesen mindegy, hogy lôttünk vagy
sem. A falu közelébe érve Lafferton Vili
javasolta, hogy ne menjünk be a faluba
fegyveresen, tud a közelben egy pincét,
ott dugjuk el a puskákat. A pincénél
nagy köteg lemetszett szôlôvenyigét
találtunk, alá dugtuk a puskákat, majd
hazamentünk. Még aznap este eljött
hozzánk Molnár György nemzetôr
parancsnok a puskákért.  Nem tudtam
odaadni, mert nem voltak nálam. Na-
gyon kért, hogy másnap adjam át a
puskákat, mert ôt megfenyegették, ha
nem adja le ôket, azonnal letartóztat-
ják. Másnap, november 7-én reggel
Rubint Károllyal elmentünk a puská-
kért, szerencsére ott voltak, ahova elrej-
tettük ôket. Alig értünk be a faluba,
szalad elénk az utcából egy barátom:

– Anti, vigyázzatok, mert a tanácshá-
za elôtt egy orosz tank áll, értetek jöttek
meg a puskákért.

Elég kényelmetlenül éreztem magam.
Ha megjelenünk a tank elôtt fegyverrel
a kézben, ki tudja, mi jut az orosz lö-
vész eszébe a harckocsiban. A tanács-
ház mellett volt az iskola, udvarral.
Odamentünk, a tank takarásban állt,
nem láthattak bennünket. Letettük a
puskákat, én kimentem a tankhoz.
Legalább harminc falusi állt a tanács-
ház, a tank és egy katonai teherau-
tó környékén. A tank teteje
nyitva volt, egy orosz
katona ült rajta. Molnár
György – akkor még
nekem Gyuri bácsi –
három idegen emberrel

állt a tanácsház lépcsôjén. Neki
szóltam, hogy az iskolaudvaron
vannak a fegyverek. Nem ô jött velem,
hanem az egyik idegen. Megvizsgálta a
puskákat, belenézett a csövükbe és
hozzám fordult:

– Nem lôttél velük, ugye?
– Nem – válaszoltam.
– Hol voltak a fegyverek?
– Eldugtuk ôket.
– Miért?
– Hogy ne kerüljenek illetéktelen

kezekbe.
Rám nézett és elnevette magát. –

Persze – mondta. –Jól fel van öltözve.
Nincs kedve velünk jönni? – Nincs –
vágtam rá.

Vállat vont, felvette a puskákat,
zsebre vágta a töltényeket és elment.

Szegény anyám, az iskolaudvarról
nézte végig az egészet. Megnyugtattam,
hogy nincs baj és nem is lesz. Mire ki-
mentem a tanácsház elé, a tank és az
autó elment, a nép is oszladozni kez-
dett. Lafferton Vili ott állt egy fának
dôlve, aktatáskával a kezében és vigyor-
gott:

– Hát ezt jól megúsztuk – mondta.
– Különösen te – mordultam rá.
– Oda se toltad a képedet, a dióverô-

det is nekem kellett leadni.
– Nem mehettem oda, én biztosítot-

talak.
– Micsoda???
– Elhatároztam, ha téged el akarnak

vinni, ezt bevágom a nyitott tankba.
Kinyitotta a táskáját és megmutatt

benne a nyeles kézigránátot.
– Úristen Lafi! Te nem vagy

komplett!
– Miért, mikor voltam az?
Nevettünk, megkönnyebbülten ne-

vettünk. Fiatalok 
voltunk, nagyon
fiatalok.
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IDÕSEK NAPJA
Rendezvényre hívja tisztelettel és

szeretettel a  Vasasi Bányász Nyug-
díjas Szakszervezet vezetése 

2009. október 8-án,
csütörtökön- 14.30-ra 

tagságát a Bányászotthonba.

Jószerencsét!
Baumgartner Sándorné

elnök

KOLPING HÍREK
Németországi barátaink felhívásá-

ra Nördlingenben a  Schiller  iskola
tanárai, diákjai településünk oktatá-
si intézményei számára adományo-
kat gyûjtöttek. Az összegyûjtött
felsõruházatok, lábbelik, tanszerek,
játékok,  Hird, Somogy és Vasas óvo-
dái és iskolái között kerültek szét-
osztásra. Az adomány beszállitására
a mikrobuszt egy nördlingeni vállal-
kozó biztosította. Köszönjük önzet-
len segítségüket!  

Kolping Család Egyesület
Pécs-Somogy

SPORT
Várunk mindenkit, akinek kedve van

egy lendületes, kondicionáló és alak-
formáló edzéshez!

Szeptember 30-tól minden hétfõn-
szerdán-pénteken a vasasi iskola
tornatermében 18.00–19.00 óráig.
Érdeklõdni a 06-30/341-1811 te-
lefonszámon lehet. 

A BUDAPESTI NIKE -
FÉLMARATONI

FUTÓVERSENYEN
Schneider Pál a 2829
fõs mezõnybõl a 332

helyezést érte el kiváló 1
óra 32.25 perces idõvel.
Korcsoportjában 15. lett.
Ugyanezt a távot párban
futották Trimmel Mária és
Taar Ilona , õk 89párból

a 26. helyen végeztek
2.00.21.-es

idõeredménnyel. 

MIKLÓS MODERN
FODRÁSZAT

VASAS, SZÖVETKEZET U.16.

06-30-452-4160
HIVJON HÁZHOZ IS!

Meghívó
A „Tegyünk Egymásért” Egyesület 2009. október 22-én 1630 órai kezdettel

ünnepi megemlékezést tart az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc
tiszteletére, melyre szeretettel meghívja Önt, kedves családját, barátait és
ismerôseit.

A megemlékezés helyszíne: a Pécs-Somogyi Jézus Szíve templom, a templom
kert és a Kolping Ház.

Kérjük az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy hozzanak egy-egy szál virágot
és helyezzék el azokat az ’56-os emléktáblánál a forradalmárok tiszteletére és
emlékére.

„A világ egyetlen népe sem tett annyit az emberi szabadságért és az igazság
gyôzelméért, mint a láncra vert és leigázott magyar nép. Csak úgy lehetünk hûek
Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk azt az eszmét és fel nem adjuk
azt az álmot, melyért a magyar hôsök az életüket adták!” 

Albert Camus

2009 PÉCS
MARTIAL ARTS és

NEMZETKÖZI KARATE
VERSENY

A Pécs-Somogyi Kultúrális és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület JIU-JUTSU
csapata, a következô eredményeket
érte el:

ÖNVÉDELEM
I-es korcsoport: I. helyezés

Horváth János – Marcz László
II-es korcsoport: II. helyezés

Lajos Mihály – Bánkuti Róbert
III. korcsoport: I. helyezés

Nagy Normen – Erôs Tamás
A verseny záróakkordjaként, az

Egyesület vendégül látta a Nemzet-
közi csapatok vezetôit, Alen Babic
(6.Dan) fôbírót, valamint a HACHI-
O-KAI Európai fôigazgatóját Zsiko

G. Bezanovich-ot (8. Dan) , és Sey
Gábort (6. Dan) a szervezet Magyar
vezetôét, a Pécs-Somogyi Kossuth
mûvelôdési házban.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Szalayné Csery Claudiának, Simonné
Szép Ildikónak valamint Vadász Móni-
kának segítségükért, a rengeteg finom
palacsintáért. Kisfaludy Attilának és
Nejének az Egyesület támogatásáért.

A csapat augusztus 10–17-e között,
jó hangulatú, sikeres edzôtáboro-
záson vett részt Balatonfenyves-
Alsón. Köszönet Marcz Lászlónak és
Nejének a táborozás sikeres lebonyo-
lításában végzett, aktív munkájukért.

JIU-JUTSU edzések:
Pécs-Somogy, Kossuth mûv.ház.

K, Sz, Cs: 17.00–18.30-ig gyermek
18.30–20.00-ig felnôtt

Sensei Peti János instruktor (4.dan)
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A Szent Borbála Egyesület és a Pécs-
Vasas egyházközség képviselô testülete
tisztelettel kéri a lakosság segítségét a
vasasi plébánia épületének állagmegó-
vó munkálataihoz. Az épület állapo-
tának további romlását szeretnénk
elhárítani a téli idôjárás beállta elôtt.

A javításhoz szükséges anyagok biz-
tosítottak, szakmai munkára – kômû-
ves, tetôfedô, szakiparos és kétkezi
munkára vállalkozó önkéntesek segít-
ségét kérnénk.

A plébánia épületében tároljuk az
anyakönyveket, olyan dokumentumo-
kat, iratokat, mely szüleink, nagyszüle-
ink emlékét ôrzik. A szûkös anyagiak
és a „paphiányos” helyzet miatt kevés
esélyünk van arra, hogy az épület
visszanyerje régi fényét, de azért talán
tehetünk, hogy a plébánia megfelelôen
szolgálhassa rendeltetését.

Aki az önkéntes társadalmi munkára
idôt, energiát, esetleg anyagi támoga-
tást tud felajánlani, az kéjük jelezze a

vasasi Gazda boltban Ruzsicsics Fe-
rencnél.

A munkálatok megkezdését 2009.
október 10–11. napjára tervezzük.

Bízva segítô szándékukban, köszö-
nettel: 

Ruzsicsics Ferenc
Szent Borbála Egyesület, elnök

Zorn Gabriella
Világi elnök

H I T É L E T

Szép környezetben Vasason, vagy
Somogyban közepes méretû családi
házat keresek megvételre, esetleg

cserére igényesen felújított
többszintes sorházi házrészünk

értékegyeztetéses beszámításával.

Telefon: 20/480-7663

BURGONYA
AKCIÓ!

2000 FT/ ZSÁK
FEHÉR LÁSZLÓ 

VASAS,
MÁZSAHÁZ U. 41.

TEL:337-169 

OKTÓBERI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (10.03.) 16.30 mise
Vasárnap (10.04.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

Szombat (10.10.) 16.30 liturgia
Vasárnap (10.11.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (10.17.) 16.30 liturgia
Vasárnap (10.18.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (10.24.) 16.30 mise
Vasárnap (10.25) 11.30 liturgia 8.30 mise

Fogjunk össze a Plébániáért!

Egyházközségi hozzájárulás

Ez év tavaszán a Sok Hírünk Van újságban megjelent a 2009. évi egyház-
községi hozzájárulás mértéke, mely személyenként a havi nettó jövedelem 0,5
%-a/fô/év, minimum 3.400.-Ft/fô/év.

A hívek lelkiismeretére van bízva jövedelmük megvallása utáni 0,5%-os
számítás és ennek megfizetése. Az egyházközségi hozzájárulás befizethetô a
sekrestyékben, valamint beszedôk útján. Somogy, Vasas tekintetében 2009.
október 15. napja után emlékeztetôül csekket küldünk, a befizetés rendezésére.

A Caritas Egyesület 
óriási kedvezménnyel

ruhavásárt tart
a vasasi plébánia

udvarában

október 17-én
7–11 óráig.

OKTÓBER 25. 10 ÓRA
AZ ISTENTISZTELET KERETÉN BELÜL

ZENESZÁMOKKAL GAZDAGÍTJA AZ
ISTENTISZTELETET

KÜLÖNLEGES HANZÁSVILÁGÚ
HARAGJÁTÉKKAL!

Mindenkit szerettettel várunk!
A belépés ingyenes.

Az Újpesti Baptista Harangzenekar 
Ennek a hangszeregyüttesnek az Egyesült

Államokban komoly hagyománya van.
Hazánk elsõ ilyen jellegû ütõs együtteseként
az Újpesti Baptista Harangzenekar ország-
szerte számos városban és településen mu-
tatta már be e hangszerek különleges hang-
zásvilágát. A harangok nemesfém ötvözet-
bõl készültek, melyeket 11 játékos szólaltat
meg.

Az ország több mint 50 településén csen-
dültek fel a harangok imaházakban, temp-
lomokban, mûvelõdési házakban, idõsek
otthonában, nevelõ intézetekben.
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

Bõvítettük kínálatunkat és szolgáltatásunkat. 

Keddi napokon 
INGYEN SZÁLLÍTJUK HÁZHOZ 

az alábbi termékeket:
- Purina takarmányt
- Mol Pb gázt
- 5000 Ft értékben csatorna idomokat,

csöveket.
- Tartós élelmiszereket. 

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN:
- Cement, hidrát, zsákos habarcs, zsákos

alapvakolat, zsákos beton (estrich)

AKCIÓ!
NES2 barnaszén 1700 Ft/35 kg

15 zsák felett 1 db. alágyújtós
20 zsák felett 1 db. koromtalanító(konix) 

ADUNK AJÁNDÉKBA
Kutyatáp 1490 Ft/10 kg
Dalmi kutya-macska szalámi
240 Ft/1 db, 450 Ft/ 2 db 600 Ft/3 db
Darwin Kutyakonzerv 270 Ft/1240 g
KOSZORÚK, MÉCSESEK GYERTYÁK

NAGY VÁLASZTÉKBAN.
Hétfõ-péntek 7.30–17.00

Szombat 7.00–12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

Recept
HIDEG

SZÕLÕLEVES
HOZZÁVALÓK: 
20db szõlõlevél, 
25dkg szõlõ, 
2dl tejszín, 5dkg liszt,, 3cl méz,
2dl must, szegfûszeg, fahéj, 
1dl tejföl, só.

Az alaposan megmosott szõlõleveleket
felcsíkozzuk, csipetnyi sóval, fahéjjal,
szegfûszeggel ízesítettt 1 liter forró
vízbe teszzük, és 5-6 percig fõzzük.
Hozzáadjuk a szõlõszemeket. A tejföl-
ben elkeverjük a lisztet, hozzákeverjük
a tejszínt, és a forrásban lévõ levest
besûrítjük. mézzel édesítjük, majd be-
leöntjük a mustot.Pár percig forraljuk,
majd jól lehûtve, tejszínhabbal díszítve
tálaljuk.

Váljék
egészségedre!

FOCI
Szeszélyesen szerepel a Bányász az ôszi szezonban is!

UNION HIMES – BÁNYÁSZ TC 1-3 (1-3)
Himesháza 100 nézô, 2009. augusztus 30., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 3. forduló
B: Ostyánszki – Bánovics, Kerner, Róth, Bárhoff (Pataki J.) – Kanizsa (Rácz) , Sipos,
Guhr (Dömse), Márk (Csopek) - Tóth P. (Vörösvári), Papp T. edzô: Ostyánszki Péter
G.: Guhr

BÁNYÁSZ TC– VERSEND 8-0 (3-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. szeptember 6., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 4. forduló
B: Ostyánszki – Csonka, (Pataki J.), Bánovics, Kerner (Németh N.) – Kanizsa,
(Bárhoff), Róth (Dömse), Sipos, Márk, – Vörösvári, (Pataki V.), Tóth P. (Csopek),
Kovács P., (Bátor) edzô: Ostyánszki Péter G.: Sipos (3), Tóth P. (2), Vörösvári, Márk,
Bánovics

PÉCSBÁNYA – BÁNYÁSZ TC 2-3 (1-2)
Pécs, DDGáz-pálya 100 nézô, 2009. szeptember 13., 
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 5. forduló

B:Ostyánszki – Róth, Csonka,  Pataki Z. – Rácz ,(Forr B.),  Sipos, Guhr (Békési), Márk
(Papp T.) – Vörösvári, Tóth P. (Szaller), Kovács P. (Bátor) edzô: Ostyánszki Péter
G.: Sipos (11-esbôl), Tóth P., Kovács P.

BÁNYÁSZ TC – POGÁNY II 2-2 (2-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézô,  2009. szeptember 20., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 6. forduló
B: Ostyánszki – Csonka, Bánovics, Kerner (Pataki J.), Pataki Z. (Bátor) – Kanizsa,
Róth, Guhr, Márk, (Csopek) – Tóth P. (Rácz), Sipos  edzô: Ostyánszki Péter G.: Sipos,
Guhr

BÁR – BÁNYÁSZ TC 1-0 (1-0)
Bár 100 nézô, 2009. szeptember 27., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 7. forduló
B: Ostyánszki – Kerner,(Dömse), Bánovics, Csonka,  Pataki Z.(Pataki J.) – Vörösvári
(Kovács P.) Róth, Guhr, Márk (Németh N.) – Tóth P. (Csopek), Sipos  edzô: Ostyánszki
Péter

A csapat mérkôzései októberben:

Október 4-én 14.30-kor 
BÁNYÁSZ – BAKONYA Parcsinban

Október 11-én 14.30-kor 
SZÁSZVÁR II – BÁNYÁSZ Szászváron

Október 18-án 14.00-kor 
KISNYÁRÁD – BÁNYÁSZ Kisnyárádon

Október 25-én 14.00-kor 
BÁNYÁSZ – IVÁNDÁRDA Parcsinban

Köszönet a támogatónknak
a CSABA Szódának.

További szponzorok és támogatók
segítségét is köszönettel és szívesen

vesszük!
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