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"Ennyi vizet még soha nem láttunk a
vasasi gátban" – hangzott el többször a
Kút utca idõsebb lakóitól, miközben ag-
gódva figyeltük az irdatlan mennyiségû,
akadályt nem ismerõ levonuló víz höm-
pölygését. A víz vitt tuskót, faágakat,
sáskötegeket, szemetet, elhullott halakat
és mindent, ami az útjába került.

A híd fölött 60-80 centiméterrel
zubogó víz a Gabona utca irányában már
nem csak a mederben, hanem a teljes út
szélességében hömpölygött. A híd
megakasztotta a víz által hozott horda-
lékot, és emiatt a Kút utca nyugati ol-
dalát és néhány lakóház udvarát  a víz

elöntötte. Egyértelmûvé vált számunkra,
hogy a lassan emelkedõ víz miatt az
állapot nem tartható. Még aznap késõ
este megérkeztek a katasztrófavédelemtõl
kért homokzsákok és a homok, melybõl
közmunkásaink (köszönjük nekik)
másnap reggel gátat tudtak építeni. Ez
nagyon sokat segített, a Kút utca víz-
szintje rohamosan apadni kezdett. 

Bebizonyosodott, amit eddig is tud-
tunk, hogy a vasasi árok szabályozása,
tisztítása égetõen fontos lenne. A sors
iróniája, hogy hónapok óta szorgal-
mazom, hogy a KEBAVI (Kelet-Baranyai
Talajvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat
– ennek a cégnek a feladata a Belvárdi
vízfolyás karbantartása).

folytatás a 2. oldalom

Most igazán megmutatta mire képes
egy ilyen pici jelentéktelen patak,
amely normális idõben szép csendesen
csordogál át a falun !

Több, mint ötven éve lakom itt, de
ilyet még nem láttam. Voltak nagy
zivatarok, hirtelen jött záporok, amik
igencsak felduzzasztották a „gát” vizét,
de ezek ahogyan jöttek, gyorsan el is
vonultak. Ez most valami egészen más
volt. Szombaton egész éjjel esett,
vasárnap hajnalra a házunktól nem
messze levõ híd felett kezdett folyni a
víz. Az esõ megállás nélkül esett. 
A patak egyre inkább egy félelmetes
folyóra kezdett hasonlítani. Sajnos ez
így ment egész nap,lassan kezdett a
házunk komoly veszélybe kerülni.
Vályog ház, ha a falak eláznak, vége.

Mindezt azért írtam le, mert szeret-
nék köszönetet mondani azoknak az

embereknek, ismerõsöknek és teljesen
ismeretleneknek, akik önzetlenül fel-
ajánlották segítségüket. Sokan voltak.

Külön szeretnék köszönetet mon-
dani Huba Csabának, aki reggeltõl
késõ estig folyamatosan a helyszínen
volt és figyelemmel kísérte az esemé-
nyeket. Értesítette a tûzoltókat, akik
nem sokat tudtak tenni. Szólt a
katasztrófavédelemnek, akik hamaro-
san meg is jelentek, hoztak egy csomó
homokzsákot, de homokot nem!

Estére ez is megoldódott, mégis
sikerült küldeni egy kis homokot, ami
elég is lett.

Köszönöm még Reisch Dezsõnek és
csapatának, hogy a homokzsákok a
helyükre kerültek, így a veszély elhá-
rult.

Hétfõn lassan az esõ is elállt, min-
denki megnyugodhatott végre.

Györkõ László és családja
Vasas, Kút utca

Meghívó
2010. június 19-én
JUNIÁLIS-t tartunk 

a Zengõ utcai sportpályán.
A 14 órakor kezdõdõ sportvetélkedõk:

kerékpárverseny, kötélhúzás, zsákban futás,
csoki evés, lufi fújás, aszfaltrajz, doboz
dobálás, pecázás, stb.

Fõdíj: 2db 3.000,. Ft értékû
McDonald's utalvány, melyet az az 1 fõ
10 év alatti és 1 fõ 10 év feletti gyerek
kap, aki a legtöbb versenyen vesz részt!

További mûsorok: baba és tini
szépségverseny, ki mit tud, karaoke.

Mindhárom versenyre nevezni a
helyszínen lehet.

Este utcabál

Szeretettel várjuk a gyerekeket,
felnõtteket és jó szórakozást kívánunk

mindenkinek!

Hirdi Nõegylet

A víz volt az úr

Májusi esõ

Bizonyára sokunk emlékezetében
meg fog maradni 2010. május 16-a.
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FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2010. JÚNIUS 14-én, hétfõn

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).

A víz volt az úrFolytatás az elsõ oldalról
A Kommunális Bizottságnak adjon

be egy beszámolót az elmúlt eszten-
dõkben végzett munkájukról. Az írá-
sos beszámoló elkészült, melybõl kide-
rült, hogy az árok belterületi szaka-
szának kezelõje nem a KEBAVIT,
hanem a Pécs Holding. A cég vezetõ-
jével felvettem a kapcsolatot és a kö-
zeli napokban bejárást fogunk tartani,
ahol megtörténik majd a károk
felmérése, és a további intézkedésekrõl
csak ezt követõen tudunk tárgyalni.

Sajnos az utcáinkban lévõ csapadék-
víz elvezetõ árkok, átereszek állapota
is meglehetõsen rossz. Itt hívnám fel
mindenki figyelmét – különösen az
alacsony fekvésû ingatlanok tulajdo-
nosaira – hogy az ingatlanjaik elõtti
árkokat és a gépkocsi bejáró átereszeit
rendszeresen tisztítsák, hogy a lezúdu-
ló csapadék utat találjon.

Az elmúlt napok idõjárása szám-
talan problémát okozott, napokig
vendégeink voltak a katasztrófavéde-
lem, a Tûzoltóság, az E-on, a kábel TV
szolgáltató és a dugulás elhárítás mun-
katársai. Az átázott talajból a szél
fákat döntött ki, több helyen vezeté-
kek szakadtak le, pincék és alagsori
helyiségek teltek fel vízzel.

Somogyban a Sas utca felsõ részén
egy hattagú családot az életveszély
elhárítása miatt ki kellett költöztetni.
A hegyoldalba épített lakóházuk
feletti hatalmas part az átázás követ-
keztében a ház irányába megcsúszott.
A helyszínen többször járva nem
akartam hinni a szememnek, mikor

azt láttam, hogy a partoldalba ültetett
koros cseresznyefa néhány óra alatt
2,5-3 m-t mozdult a ház irányába a
talajjal együtt és hatalmas repedések
keletkeztek. A kõbõl készült támfal
leomlott. Próbáltuk a víz elvezetésével
stabilizálni a helyzetet, de hasztalan
volt a fáradozás, az átázott part rendít-
hetetlenül követte a fizika törvényeit.
A helyszínre hívott talajmechanikus
szakértõ életveszélyessé nyilvánította a
lakást. Az indoka az volt, hogy a
lecsúszó hatalmas földréteg tömege
többszöröse az épületének, esetleges

hirtelen megcsúszása elsodorhatja az
egész épületet. A család Kertvárosban
kapott ideiglenes elhelyezést, melyhez
a katasztrófavédelem adott ágyakat,
ugyanis az út felsõ szakasza is
idõközben járhatatlanná vált jármûvek
számára. 

Lehet, hogy ez az idõjárás a Föld
klímaváltozásának következménye? 

Csak reménykedhetünk abban, hogy
a jövõben nem fog újra ennyi csa-
padék lehullani, mert úgy ítélem meg,
erre nem vagyunk felkészülve.

Huba Csaba

Kis ünnepség keretében adtuk át
május 10-én Nagy Csaba alpolgármes-
ter úrral és  Karancsi Zsolttal, a P&G
képviselõjével azt a játszóteret, melyet
a Procter & Gamble és a CBA adomá-
nyozott a városnak 1 MFt értékben.

A két cég közös akciót indított ebben
az évben „A közösség szíve” (KÖSZI)
elnevezéssel, melynek lényege, hogy a
CBA az általa forgalmazott termékek
egy részénél a bevétel bizonyos százalé-
kát fordítja játszóterek építésére, ado-
mányozására, melyet a P&G 10 MFt-ra
egészít ki. Az összegbõl országosan az
év során tíz játszótér épülhet. Ebbõl
Pécs város is részesült és ezt a játszóte-
ret Vasasra, a Szövetkezet utcába épí-
tették meg.

A cégek arról is gondoskodtak, hogy
az átadáskor a gyerekek számára jó

hangulatot teremtsenek. A meghívott
óvodások elsõként vehették használat-
ba az új játékokat. A rögtönzött kis sát-
ras büfében süteményeket és üdítõt kí-
náltak. A helyszínre gólyalábon érkezõ
bohócok mókázásukkal nagyban
hozzájárultak a gyermekek öröméhez
és csoportos játékokra invitálták õket.

Az elkészült játszótéren Görgye
László felajánlásából nyolc darab koros
fa került elültetésre. Ígéretet kaptam a
Pécs Holding munkatársától, hogy
még egy padot és egy szeméttárolót is
el fognak helyezni a területen. 

2009. évben egy szakértõi gárda meg-
vizsgálta Pécs város összes játszóterét.
A játszóterek többsége nem fele meg az
EU elõírásoknak és a rendelkezések
értelmében ezeket december 31-ig le
kellett volna bontani. Területünkön
Hirden a játszóterek kis változtatással
szabványossá tehetõek, ami rövidesen
meg fog történni. Vasas és Somogy 2-2
játszótere bontásra ítélt. A város szû-
kös anyagi helyzete miatt még nem
tisztázott, hogy ezeket a játszótereket
mikor és milyen forrásból tudjuk fel-
újítani.

Ezért tartom nagy eredménynek,
hogy a Szövetkezet utcai játszótér
felújítását sikerült elérni.

Huba Csaba

Új játszótér
Vasason
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V I S S Z A T E K I N T É S

NÕI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZ
nagyszerû ötletek – kedvezõ ár

72/267-723 • +3630/824-5663
Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 57.

MINDENNEMÛ GÉPJÁRMÛ
(SZEMÉLYGÉPKOCSI, TEHERGÉPKOCSI, TRAKTOR)

VIZSGÁZTATÁSA, ÜGYINTÉZÉSE
+3630/824-5661

Õstermelõi húsfeldolgozó
Vasas, Bencze j.u.3.

Hétfõ-Péntek: 15–20 ig
Szombat-Vasárnap: 12–15
tel: +3620-929-3355

Köszönet lapzárta elõtt
Szeretnék köszönetet mondani a lakosság nevében mindazoknak,  kik a május

16-i és június 1-i vasasi Kút utcai árvíz megfékezésében részt vettek, kitartó és
fáradságos munkájukkal védték a környék értékeit, lakóházait.

Külön köszönetet mondanék Lukács Jánosnak és Görgye Lászlónak azért, mert
gépeikkel önzetlenül elhárították a válságos helyzetet. Nélkülük nem ment volna.

Kiemelten köszönöm a közmunkások kitartó és emberpróbáló munkáját és
vezetõjüknek, Reisch Dezsõnek a kiváló munkairányítást.

Köszönet a Misina Mentõcsoport Egyesületnek, kik vendégként segítették
munkánkat.

Megköszönöm a vasasi polgárõrök éjszakai figyelõszolgálatát.
Jó volt látni az összefogást, szép volt fiúk! 
A passzív lakókról és a folyton fényképezõ „katasztrófa turistákról” most nem

beszélnék, talán  majd máskor…
Huba Csaba

Ez évben elõször vettünk részt a
Kihívás Napja országos sportnapon. A
benevezett csapatokat lakosságszámuk
szerint kategóriákba sorolták a
szervezõk. A mi három településünk
Somogy (2088), Vasas (2596) és Hird
(1739) egyaránt a 3. kategóriába nyert
besorolást (1500 - 2999).

A sportnapot a helyi civilszervezetek
közös munkával szervezték. 
A sportnapon elsõsorban az iskola
tanulói, valamint az óvodások vettek
részt, de tornáztak az idõsek napközi
otthonának lakói is. A volt bányász-
otthon nagytermében pedig egész nap
ping-pongozásra nyílott lehetõség, de
voltak rendezvények az iskola torna-
termében, a sportpályáján, valamint a
futballpályán is. Délután a Pannon Tv
stábja forgatott az iskolánál. Szerepelt
a programban bicikli-túra is – Berényi
Zoltán vezetésével –, majd a nap

zárásaként a Berze Nagy János
Mûvelõdési Házban 20.19-kor jógá-
zásra került sor (napnyugtakor).

Ezt követõen táncházzal ért véget a
sporttal telt nap.

A 15 perc folyamatos mozgást
jelentõ sporttevékenység, illetve akti-
vitás tekintetében településeink orszá-
gosan a következõ eredményeket érték
el.

III. kategória  (a legnépesebb, 50
település nevezett)

29. Pécs-Somogy
34. Pécs-Vasas
46. Pécs-Hird

Részletes eredmények, és további képek:
http://www.kihivasnapja.hu/

Jövõre jobbak leszünk!

Itt szeretnék köszönetet mondani az
óvoda és az iskola vezetõjének, vala-
mint tantestületeinek (óvónõknek,

tanároknak, tanárnõknek), amiért
támogatták kezdeményezésünket, és
rendelkezésünkre bocsátották a nagy-
termet, a tornatermet és napi munká-
juk mellett erre is maradt energiájuk,
hogy a gyerekeket mozgósítsák, és
rendszeresen jelentsék az aktivitást. Ez
a nagyon pozitív hozzáállás is arra
kötelez bennünket, civileket, hogy a
jövõ évben az ideinél alaposabban
készüljünk fel a „Kihívásra”.

Végül, de nem utolsó sorban köszön-
jük a gyerekek és az érintett felnõttek
lelkes hozzáállását is ehhez az új
kezdeményezéshez, hiszen az õ aktív
közremûködésük nélkül még ilyen
eredményt sem érhettünk volna el.

Legvégül pedig szeretném megkö-
szönni a 3 település civil szervezetei
vezetõinek segítségét, akik kitalálták és
levezényelték a napot, ezzel is példát
mutatva arra, hogyha összefogunk,
többre vagyunk képesek.

Fuchs Károly

Kihívás Napja 2010

Festést,
lakásfelújítást
kompletten
vállalunk!

tel: +3620-929-3355
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Emléktöredékek
JÚNIUS 4-e (1920. Trianon,

békediktátum). Kihatással a ma élõ
idõsödõ korosztályra?!

Sok-sok mindent hallottam szüleim-
tõl, nagymamámtól, idõs rokonaimtól
ezen idõszakról kisgyermek koromban.
Az idõ múltával elõjöttek ezen idõszak
hivatalos tanóráinak anyagai is. Sok-
szor szöges ellentétben az általam hal-
lottakkal. A fentebb említett elmon-
dások alapján Hird kétnemzetiségû
(sváb-magyar) lakosságú település volt.
A svábság beszélte a magyart, a magyar
anyanyelvû megértette a német szót. A
jobb megérthetõség kedvéért egy
idézet: „Itt magyar szív topog!” hallottam
egy kedves öreg néni szájából. Az
emberek elbírálását, megítélését elsõ-
sorban nem az anyagi háttér volt hiva-
tott eldönteni. Az igaz embert tisztel-
ték, ha szegény volt is. A gazembernek
nem volt pénzért megvásárolható
becsülete. Természetesen hibák, botlá-
sok voltak akkor is, csak mivel sok
ember élt úgy, hogy élete maga volt a
törvény, ezért a fent említetteket nehéz
volt elkendõzni.

Nem kívánok történelmi eszmefutta-
tásokba bocsátkozni, ezt sokan sokféle-
képpen megtették elõttem, de az I.
világháborút lezáró országcsonkítás-
nak nagy hatása volt az új országhatá-
ron kívül és belül élõk számára egy-
aránt. Európa végzetszerûen sodródott
a II. világháború felé. A Német Biro-
dalmi törekvések kétségtelenül behatá-
rolták a hazánk és a benne élõ emberek
mozgásterét. A „Volksbund” feltépte a
meglévõ sebeket, ellenségképet keresett
és kreált! Külön rendezvényekre jártak
az emberek. Háttérbe szorult sok érték,
az együttmûködés, egymás segítése.
Elõtérbe kerültek a vélt vagy valós
sérelmek: „A jussunkat követeljük!”
kiabálta az egyik fél, pedig nagyobb
birtokkal bírtak tagjai, mint akiktõl
követeltek. Akik nem léptek be az üvöl-
tözõk közé õket „tarkaszoknyásoknak,
angolbarátoknak” titulálták, fenyegetõ-
zéssel próbálták „jobb belátásra” bírni.

A háború kimenetele mindenki
számára ismert. Sok család elhagyta
otthonát, próbált biztonságot nyújtó

helyet keresni. Az elsõ nagy hullám a
menekülõké volt, a háború vihara elõl
próbáltak Nyugatra távozni, elhagyva
– otthagyva otthont, hazát, mindent.
Mögöttük ûr maradt, amit ideig-óráig
betöltött a háború valósággá váló ször-
nyûsége. 1945 novemberét követõen
nálunk megszûntek a fegyveres harcok.
Szétzilált társadalmi – családi – embe-
ri kapcsolatokat hátrahagyva. Egy ide-
gen ország megszálló katonáit hátra-
hagyva nyomatékul. /A megszálló jelzõ
ne bántsa senki szemét. A Szovjetunió-
ban megjelent tankönyvekben ezen ese-
ményekre a fenti kifejezést használták.
Gondolom tudták miért.

Az élet próbált újrasarjadni, szép
eredmények születtek a nép tenniaka-
rásából, életerejébõl. A sors azonban
ismét új irányt szabott. A külsõ belsõ
tényezõk úgy hozták, hogy ismét ren-
geteg családnak kellett elhagynia ottho-
nát (kitelepítések, kuláklisták). Európa
térképének új államai is úgy gondolták
ütnek még egyet az anyaországon.
Kierõszakolták a „lakosságcserét”. A ha-
tárokon kívül rekedt magyarokat nem
kevés viszontagsággal Magyarországra
számûzték. Sokakban máig elvarratla-
nok ezek a szálak. Ezeket a szegény föl-
dönfutóvá tett embereket telepítették
be az üresen maradt, vagy erõszakkal
kiürített portákba. Valahogy azonban
ismét sokakban feltámadt az emberség.
Nem betolakodóként kezelték az
érkezõket, akik sokszor azt sem tudták
hova kerültek, merre vannak rokonaik,
volt szomszédaik!

Szomszédasszonyom ANNUS NÉNI
könnyáztatta szemekkel beszélt ezekrõl
az idõkrõl. Sokszor hangsúlyozva azt
az emberséget, szeretetet, ami lassan-
lassan felülkerekedett az egyéni bána-
ton, fájdalmon, sérelmen.

Egy másik szomszéd azt mondta: „Jó
dolgokat nem tudok mondani”. Én ezt is
értem.

„A harcot, amelyet õseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk, és nem is kevés."

Jószef Attila: A Dunánál

Kutas József

REDÕNYMESTER
reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, árnyika,
roletta, harmonikaajtó
gyártása, szerelése,
javítása folyamatos
akciókkal! 
7 2 / 2 2 8 - 2 9 8
06/20/986-9222

A Pécs-somogyi  Kulturális  és
Környezetvédõ Egyesület 2010.
május 29-én 10 órakor tartotta
hagyományos Hõsök Napja
ünnepségét az I. és II. világháborúban
elhunyt somogyi katonák tiszteletére
emelt emlékmû elõtt, a templom elõtti
téren.
Az ünnepségen felléptek az

egyesület irodalmi körének tagjai, a
Fábián János vezette népdalkar,
trombitaszólót játszott Gotthard Imre,
a zenét Walter József állította össze.
Az emlékezõ szöveget Vókó János
címzetes nyugalmazott iskolaigazgató
mondta el. Az ünnepség végén az
emlékezõk virágot helyeztek el az
emlékmû talapzatán.                      

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

Telefon: 
0670/228-3898
0620/504-8218
0670/881-8938

Email: vizesfarkas@citromail.hu 

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!

7.30–11.00
72/537-033
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Rövid történet a dalkar életébõl

Jani bácsi!
Mesélnél a kezdetekrõl?
Már 1969-ben részese voltam a

„Röpülj páva” mozgalomnak. Mint
népdalkör vezetõ Pécs-Szabolcson
kezdtem, 1974-óta mûködöm.

A vasasi  népdalkör megalakulásá-
nak ideje: 1981 január. Megalaku-
lásunk az alábbi módon jött
létre. Sára Ádámné – vasasi lakos
– egy alkalommal megszólított és
szemrehányásszerûen kérdezte
tõlem: mit gondol, Vasason nem
tudnának olyan szépen énekelni
a helybeliek, mint a Pécsiek? Erre
a kérdésre azonnal az volt a
válaszom: szaván fogom,segítsen
megszervezni és már is mega-
lakítjuk Vasas elsõ népdalkörét.
Körülbelül egy hónap leforgása
alatt összeállt a dalkör 25 fõvel.  Nehéz
volt elhatározni, hogy milyen dalokat
tanuljunk, hogy a dalosok és a
majdani hallgatóság is örömét találja
benne. Az elsõ idõszakban az
idõsebbek által hozott népdalokat
tanultuk, énekeltünk, szinte csak a
saját szórakoztatásunkra. Néhány
hónap eltelte után sikerült egy kis
mûsort összeállítani, valamint elõadni
az 50-60 fõ helyi nézõ részére. Ekkor
már úgy éreztük, hogy a népi kultúra
ápolása, terjesztése végre elindult
Vasason is. Ez idõtõl kezdve szakmai
segítséget kértünk és kaptunk Dr.
Várnai Ferenc népzenekutatótól. Fon-
tos tudni, hogy nemcsak népdalokat
énekeltünk. Mûsorainkban szerepeltek
és szerepelnek történelmi és egyházi
énekek is, valamint a mindenkori
alkalomhoz illõ dalok. Pécs városán
kívül, Baranya megye nagy részét
bejártuk, ezenkívül két ízben jártunk
Somogy, Tolna és Vas megyében.
Fontosnak tartom megemlíteni azon
dalosok neveit akik révén indult el
Vasason a néphagyomány ápolása,
terjesztése: Hering Pál, Hering Pálné,

Kóta Istvánné, Sára Ádámné, Fejes
Józsefné, Bodor Jánosné, Hering János,
Hering Jánosné, Baráti György, Baráti
Györgyné, Weisz István, Weisz Istvánné,
Borbély János, Borbély Jánosné, id. Forr
János, id. Forr Jánosné, ifjabb Forr János,
Nagy László, Poppini Zsuzsanna,
Hábenciusz István, Bíró József, Dallos
Istvánné, Balázs Mihályné, Balázs Mária,

Dobos Mihályné. A következõ 1-2 évben
még néhány iskoláskorú is erõsítette a
dalkört. Nagyon sajnálnám, ha valaki
nevét kihagytam volna, de közel 30 év
alatt felejthet az ember. Idõközben a
dalosok közül már többen  kiváltak a
dalkörbõl. Amikor már kevesen
voltunk újabb tagokat szerveztünk be
Vasasról, majd Pécsrõl érkezett egy kis
„mentõcsapat” akik azóta is jól érzik
magukat köztünk. Úgy érzem, hogy
így együttesen helyt tudunk állni a
mindenkori feladatok terén. Az
alábbiakban felsorolnék még néhány
állomást, programot, amire a dalosok
is büszkék – jogosan – én meg õrájuk
nézek fel, mert õk az alkotók.  Szinte
minden évben már elõre tudjuk, hogy
milyen eseményekre kérik fel a
dalosokat szereplésre. Kezdve március
15, április 24., június 4. Trianoni
megemlékezés, augusztus 20., lecsó-
fõzõ verseny,  Bányásznap,  idõsek
hónapja, október 23., dec. 4. Borbála
nap, stb. 1986-ban Dr. Berze Nagy
János néprajztudós nevét vette fel a
dalkör-fia ifj. Dr. Berze Nagy János
engedélyével és jelenlétében. 1988

március 15.-én  „Líra és történelem 140
év távlatában” címmel megemlékez-
tünk az 1848-49-es polgári forradalom
és szabadságharcról, valamint az Ara-
don kivégzett 13 honvéd tábornokról.
Ez alkalommal adományt gyûjtöttünk.
1994-ben a pécsi Liszt hangverseny-
teremben énekeltünk. 1997-ben a pécsi
Leõwey Klára Gimnázium díszter-

mében Veres Péterre emlékeztünk
születésének 100. évfordulóján,
ahol Dr. Czine Mihály megható
köszönetet mondott a dalkörnek a
hortobágyi dalok bemutatójáért.
2003-ban a magyar népzene és
néptánc ünnepén Horvátország-
ban, Kopácson adtunk mûsort a
helyi magyaroknak. 2005 április 2.-
án térségi minõsítésen Kiválóak
lettünk! 2006 május 15.-én 25 éves
évfordulónkon két órás mûsorral
tettük emlékezetessé az estet a 200

fõs hallgatóság elõtt. 2006 május 27.-én
országos Népdalkari minõsítésen ezüst
fokozatot kaptunk. 2006 október 27.-
én Budapesten az „Életet az éveknek”
Országos Szövetségének szervezésében
a VII. országos Ki Mit Tud? vetélkedõn
díszoklevéllel jutalmaztak Kiváló
mûvészeti munkánk elismeréseként.
2007-ben Kodály Zoltán születésének
125. évfordulóján önálló mûsorral
tisztelegtünk a Mester emléke elõtt,
Kodály Zoltánné, Péczely Sarolta
védnökségével. 2009-ben Sellyén és
Palotabozsokon dicsérettel illették a
dalkar elõadását és díszoklevéllel
tértünk haza. 2005-tõl Dr. Várnai
Ferenc javaslatára Népdalkar az elneve-
zésünk.

A dalkar célja továbbra is az amatõr
mûvészeti munkánk  fejlesztése, vala-
mint továbbra is megfelelni a tisztelt
hallgatóság mindenkori igényeinek.

– Legyen ez a zárszó. Köszönjük, hogy
rendezvényeink színvonalát a népdalkar
csodálatos elõadásával emeli. Minden
tagjának jó erõt, egészséget és további
kitartó munkát kívánok:

Ruzsicsics Ferenc

30. évét tölti a Berze Nagy
János Népdalkar
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Az Európa Kulturális Fõvárosa
program keretén belül a Napsugaras
Õsz Asszonyklub, a Hirdi Nõegylet
és a Hirdi Sportegyesület közös
pályázatot nyújtott be Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatához,
melyen 800.000,- Ft támogatást
kapott három ez évi rendezvény
lebonyolításához – az áprilisi közös-
ségi naphoz, az októberi Szüreti felvo-
nuláshoz és a decemberi hangver-
senyhez.

2010. április 24-én az Asszonyklub
és a Nõegylet szervezésében tartottuk

a „Miénk itt a tér” elnevezésû kö-
zösségi napunkat. A kissé kedvezõt-
len idõjárás ellenére nagyon sokan
megtiszteltek bennünket jelenlétük-
kel. A napi programot és sikerét a
májusi lapban Kocsisné Nagy Margit
már ismertette Önökkel, ezért mi
csak köszönetet szeretnénk mondani
Manyika elismerõ szavaiért, a Vasasi
és Somogy civil szervezetek segít-
ségéért, a Pécsi Önkormányzatnak a
támogatásért, a szereplõknek a szép
mûsorért, a közönségnek a sok tap-
sért. Nem szeretnénk, ha bárki kima-

„Miénk itt a tér”
V I S S Z A T E K I N T É S

radna a felsorolásból, így köszönjük
mindenkinek, aki anyagi vagy bármi-
lyen segítséget nyújtott rendezvé-
nyünk lebonyolításához. Ha bárkit
kellemetlenség ért, elnézést kérünk
tõle! Reméljük, hogy jövõre ismét
együtt ünnepel Szent György napkor
Vasas, Somogy és Hird.

A helyieknek üzenjük, hogy szep-
tember 4-én lesz a hagyományos Hir-
di Falunap, melyre szeretettel várjuk a
vidéki érdeklõdõket is.

Hirdi Nõegylet

„Régi-új” karmesterrel vág neki a
megújulásnak a 80 éves Vasasi
Bányászzenekar

Inkább közgyûlésnek, mint próbá-
nak nevezhetnénk az április 19-ét,
ahova a zenekar tagjai, a lemondott
Gotthard Imre karnagy, és Huba
Csaba ,a település önkormányzati kép-
viselõje meghívták Gyurkó István
MSZOSZ díjas karnagyot, trombita-
mûvészt, aki 1981-ben a Vasasi Bá-
nyászzenekar karnagyaként kezdte
zenekarvezetõi pályafutását. A cél,
hogy közösen próbálják megmenteni,
s egyben megfiatalítani a zenekart. Ez
az egyetlen járható út ahhoz, hogy a
zenekar néhány éven belül, a tagok ko-
rának elõrehaladtával ne szûnjön meg.

A beszélgetés a problémák felvázolá-
sa után nagyon intenzív közös gondol-
kodásba csapott át, ahol a karnagy úr
példákkal illusztrálta a megoldási
lehetõségeket. Ezt a zenekari tagok
nagy lelkesedéssel hallgatták, és elszánt-
nak mutatkoztak arra, hogy mindent
megtegyenek kedves zenekaruk megújí-
tására. Hogy mi is ez a minden?
Elsõként a taglétszám növelése, az
egykori zenészek újra aktívvá tétele, a
településen élõ fa- és rézfúvós hang-
szeren játszó fiatalok bevonása.

Hogy lehet ezt megvalósítani? Csak
úgy, ha a zenekar programjai színvona-

lasabbak, színesebbek, jobban szerethe-
tõk lesznek. Tehát már most felhívjuk
mindenki figyelmét arra, hogy aki
szeretne csatlakozni hozzánk, szívesen
látjuk sorainkban. Aki szereti a fúvós-
zenét itt Vasason, köztünk a helye! 
A másik lépés egy önálló zenekari
egyesület megalapítása, hogy a zenekar
saját magát legyen képes menedzselni.

Szeretnénk a színvonalat olyan szint-
re emelni, hogy a zenekar bárhol, bár-
mikor büszkén vállalhassa teljesítmé-
nyét. Ehhez szükség van utánpótlás
bázis kiépítésére, mely fõleg a helyi
zeneiskolásokra szeretne támaszkodni,
igény esetén rézfúvós hangszerek tanu-
lására is lehetõség nyílna. Reményeink
szerin, ha láthatóvá, és hallhatóvá válik
a fejlõdés, a támogatások sem marad-
nak el. Sokan éppen azért távoztak a
zenekarból, mert nem láttak benne
jövõt. Nem utolsó sorban pedig a ze-
nekart szeretnénk bevonni a fúvósze-
nei életbe, hogy ne csak itt Vasason
elszigetelten mûködjön, hanem legyen
kitekintése a világra, építse fel önma-
gát, teremtsen kapcsolatot hasonló
együttesekkel. Ha ezeket a célokat meg
tudjuk valósítani, akkor a vasasi zené-
szek álma – hogy ne szûnjön meg a
zenekar – végre teljesül.

Erre szakmai garancia a régi-új kar-
nagy személye, aki egész életpályájával
bizonyította már, hogy nem fél a kihí-

vásoktól.
Szeretnénk megcsinálni a vasasi

csodát, de ezt nem várnunk kell,
hanem tennünk kell érte.

Ehhez igazán kell egy kis jó sze-
rencse.

Vasasi Bányászzenekar

Álmok helyett célok

Pünkösdi
hangverseny

Az Egyházközség és a Tegyünk
Egymásért Egyesület szervezésében,
Pünkösd vasárnap 7. alkalommal
került megrendezésre a somogyi Jézus
szíve templomban, a Pünkösdi
Jótékonysági hangverseny a templom
felújítása javára. Kövesi Ferenc
plébános köszöntõ szavai után a
hangversenyen felléptek a
Kontrasztok Mûvészetoktatási
Intézmény növendékei, a Baranya
Vadászkürt Együttes, valamint Bakó
Armand, Winkler Krisztina, Kovács
István, Aracs Bianka, Kocsis József,
Kreutz Péter és a Silentium kórus. 

Köszönetünket fejezzük ki a
szereplõknek és mindazoknak, akik
elfogadták meghívásunkat, együtt
ünnepelhettük a Szentlélek eljövetelét,
és tartalmas mûvészi élményben volt
részünk.

Zorn Gabriella
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S P O R T
ÖTÖDIK HELYEN VÁRJA A BAJNOKSÁG HAJRÁJÁT A BÁNYÁSZ! 

Bakonya - Bányász TC 3-2 (1-1)
Bakonya 100 nézõ,  2010. április 25.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 23. forduló
B:Gergõ (Pataki V.) - Pataki J., Csonka ,Márk, (Németh N.),Pataki Z. -
Kanizsa,(Kovács P.) Papp T., Sipos, Csopek (Vörösvári) -Róth, Tóth P. (Rédei)  edzõ:
Ostyánszki Péter. G.: Sipos (2), kiállítva: Csonka

Bányász TC- Szászvár II. 3-0 (2-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2010. június 2.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 24. forduló
B: Ostyánszki - Pataki J.,(Bárhoff), Kerner, Márk,  Pataki Z. -Csopek ( Kanizsa)  Papp
T. (Forr B.) Sipos, Németh N. (Pataki V.) - Róth, Tóth P.,(Dömse),  edzõ: Ostyánszki
Péter G.: Róth, Tóth P., Dömse

Bányász TC- Kisnyárád 3-1 (2-1)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ,  2010. június 9., 

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 25. forduló
B: Ostyánszki - Pataki J., Kerner,Márk, Pataki Z., - Csopek (Kanizsa), Papp
T.,(Dömse), Sipos, Kovács P.(Bárhoff) - Róth (Pataki V.), Tóth P.,(Rédei)  edzõ:
Ostyánszki Péter G.: Tóth P. (2), Róth

Ivándárda - Bányász TC 2-0 (1-0)
Ivándárda 100 nézõ,  2010. június 16.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport 26. forduló
B:Ostyánszki -Németh N., Márk, Róth, Pataki Z. - Csopek, Papp T., Sipos, Kovács P.
(Rédei) -  Vörösvári, Tóth P. (Pataki V.)  edzõ: Ostyánszki Péter, kiállítva: Márk

A CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
JÚNIUSBAN:

Június 6-án 16.30-kor
Bányász-Hercegszántó  Parcsinban

Június 9-én 17.30-kor 
Bányász - Székelyszabar  Parcsinban

(elhalasztott mérkõzés)

Június 20-án 17.30-kor
Kölked - Bányász Kölkeden

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
A CSABA SZÓDÁNAK, 

KISS ANTALNAK, 
ÁBEL JÓZSEFNEK

TOVÁBBI SZPONZOROK
ÉS TÁMOGATÓK SEGÍTSÉGÉT IS

KÖSZÖNETTEL ÉS SZÍVESEN VESSZÜK!

KULTÚRSZÜRETI
FELHÍVÁS

Várjuk azon HÍRDI, SOMOGYI,
VASASI költõk és prózaírók jelent-
kezést akik a  „KULTÚRSZÜRET A
HATÁRTALAN VÁROS PERE-
MÉN” címû program keretén belül
szeretnék munkájukat bemutatni,
megmérettetni egy Irodalmi Est kere-
tében, melynek címe IRODALMI
EST DIÓVAL és VIRÁGGAL. Ebben
a programban versek és rövid novel-
lák bemutatását tervezzük. A bemu-
tatásra kerülõ mûveket neves elõadó-
mûvészek segítségével kívánjuk
bemutatni a közönségnek, akik azon-
nal értékelik az elõadott munkákat
dióval vagy virággal. Jelentkezni lehet
2010. augusztus 15-ig e-mailben:
vasasert.egyesulet@t-online.hu

Információt biztosít: 
Rácz Gábor 06-30-9567-852  

Mint azt múlt havi számunkban már megírtuk, településeink civil szervezetei közösen
megnyert pályázat eredményeképp 2010. szeptemberében a fenti programokkal EKF-
rendezvényt tartanak. A sikeres lebonyolítás érdekében a szerkesztõség elérhetõségein várjuk
további önkéntesek jelentkezését, ötleteiket, javaslataikat.

BERÉNYI ZOLTÁN
Vasasért Egyesület, elnök
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT  KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

KEDDI NAPOKON INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 

(kivéve: Petõfi-akna, Murom, Kerékhegy)
• PURINA TAKARMÁNY, PB GÁZPAKACK,

TARTÓS ÉLELMISZER STB.

AKCIÓ!
ECO FALFESTÉK 14 L-ES MELLÉ

5 KG GLETTANYAG AJÁNDÉK

2X5 KG BELTÉRI GLETTANYAG

MELLÉ

1 DB AKRIL TÖMÍTÕ AJÁNDÉK

Figyelje a bolt elõtt lévõ akciós
hirdetõ tábláinkat!.

TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS!
Buszjegy és rövidáru kapható ! 

Hétfõ-péntek 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

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

INTERNET SÖRÖZÕ
Minden nap sör óra! (19-20h)

Pécs-Hird, Hirdi út 52.

Klímaberendezések, 
ablakklímák forgalmazása, 

telepítése, szerelése, javítása,
karbantartása.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villany-

tûzhelyek, hõtárolós kályhák, vil-
lanybojlerek, nyílászárók, zárak,
csaptelepek javítása és cseréje. 

Kisebb építõipari, tetõfedési,
ereszcsatornázási, betonozási, asz-
talosipari munkák elvégzése.

FATÉR GYULA
telefon: 0630/9276-187

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

H I T É L E T
JÚNIUSI MISEREND

Somogy Vasas Hird
Szombat (06.05.) 16.30mise
Úrnapja, körmenet
Vasárnap (06.06.) 16.00 mise 18.00 mise

Szombat (06.12.) 16.30 Igeliturgia

Vasárnap (06.13.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (06.19.) 16.30 Igeliturgia

Vasárnap (06.20.) 11.30 mise 8.30 Igeliturgia

Szombat (06.26.) 16.30 mise
Vasárnap (06.27.) 11.30 Igeliturgia 8.30 mise

2010. június 19-én, szombaton a Székesegyházban 
10.00 órakor kezdõdõ szentmisében Vida Zsolt kispapot

diakónussá szenteli Mayer Mihály megyéspüspök úr.

APRÓ
Pécs-somogyban a Máladó utcában 

1174 m2-es, örökpanorámás, erdõ melletti, 
saját úttal rendelkezõ építési telek eladó.

Érdeklõdni: 0630-343-7559


