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Pécs városban és a környékén a
bányászat 200 éves múltra tekint vissza,
amely a város 19-20. századi gazdagodá-
sát eredményezte. A bányák bezárásával
nemcsak a dolgozók munkahelye szûnt
meg, hanem eltûnt az a gazdag kultúra
is, ami ezt a társadalmi csoportot jel-
lemzi egész Európa szerte. (A természettel
vívott harc egész Európában közös bányász-
hagyományokat és szokásokat alakított ki,
melynek megõrzése minden országban fontos
feladat.) Ehhez a nemes célhoz, akarat-
hoz sikerült megnyernünk Dr. Hoppál
Péter országgyûlési képviselõ úr támoga-
tását, aki vállalta, hogy a Bányász Em-
lékpark fõvédnöke lesz. Az Emlékmû
elkészítésében sok segítséget nyújtott
Pozsár Sándor úr a komlói KÕKA Kft
igazgatója, a Pécsi Bányásztörténeti Ala-
pítvány, a Lukács Kft, Nagy István, va-
lamint a település nyugdíjas bányászai
és polgárai. A parkosításban Görgye
László parképítõ volt segítségünkre.
Külön köszönet a Somogyi Nyugdíjas

Bányász Szakszervezetnek, hogy az ün-
nepségre rendelkezésünkre bocsájtotta a
gyönyörû Szent Borbála zászlójukat. A
Pécs TV archívumában, a mai napig
megnézhetjük az avatás pillanatait. Az
emlékmûvet készítette Ragács György
iparmûvész. Az Emlékmûvet állította:
Vasasai Szent Borbála Egyesület.

2010. december 4.-én Szent Borbála
napján felavattuk a Vasassaurus Carbo-
nis emlékmûvet, Dr. Hoppál Péter
országgyûlési képviselõ úr közremûkö-
désével.  Avató beszédet Dr. Bíró József
a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány tag-
jától hallhattunk. Imát és áldást
mondott Vida Zsolt diakónus. 

Ilyen sokan (kb. 200 fõ ) még nem
voltak a megemlékezésen. Sok pécsi
vendégünk jött el, akik valamikor Vasas
bányán dolgoztak és a mai napig együtt
dobog a szívük velünk, ha a bányászat-

ról van szó. Helyi civil szervezetek is
szép számmal képviseltették magukat.
Rendezvényünk színvonalát emelték:
Vasasi Bányász Zenekar, Berze Nagy
János Népdalkar és a vasasi általános
iskola tanulói. A jó minõségû kihango-
sításért köszönet Varjú Istvánnak.

1966-ban a Mecsekben elõször, Vasas-
bánya II. számú külszíni fejtésében
Csörnyei Zoltán üzemi geológus dino-
szaurusz lábnyomokat talált, melyekrõl 

folytatás az 5. oldalon

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) által kiírt Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP)
3.2.3/09/2 „Építõ közösségek”,
közmûvelõdési intézmények az élet-
hosszig tanulásért 2. kör: A közmûve-
lõdés a nem formális és informális tanu-
lás szolgálatában címû pályázatra a Va-
sasért Egyesület 2010. március 31-én,
támogatásra érdemesnek ítélt pályamun-
kát nyújtott be. A pályázaton elnyert
összeg 33 880 228 Ft. 

A pályázat elõkészítésében és megírásá-
ban aktívan közremûködött a Tegyünk
Egymásért Egyesület, a Somogyi Betyárok
Lovas Egyesület és a Vasasi Szent Borbála
Egyesület. A pályázat megírására a négy
egyesület a Baranya megyei civil szervezetek
komplex szervezetfejlesztése program keretén
belül készült fel, mely 2009 nyarától 2010

nyaráig tartott és havonta többnapos
elfoglaltságot jelentett a résztvevõ szerveze-
tek számára. 

A pályázat elbírálása sajnos tovább
tartott, mint az várható lett volna, ezért
a projekt kezdésének idõpontja augusz-
tus 1-érõl november 1-re került át.
Jelenleg az elõkészítõ munkálatok foly-
nak. A projektiroda, mely a Kossuth
Mûvelõdési Házban lesz, már elkészült.
A szakkörök, foglalkozások, melyek feb-
ruár 1-étõl lépcsõzetesen indulnak, be-
fogadására alkalmas terek kialakítása
még folyamatban van. Az érdeklõdõk a
szakkörök és foglalkozások rendkívül
színes skálájából választhatnak majd.
Terjedelmi korlátok miatt nem sorol-
hatjuk fel az összeset, ezért mindazokat,
akik további részleteket is meg szeretné-
nek tudni pályázatunkkal kapcsolatban
sok szeretettel meghívjuk nyitó rendez-
vényünkre, melynek idõpontja 2011.
január 15-e 15.00, helyszíne pedig a
Kossuth Mûvelõdési Ház (Pécs-
Somogy, Búzakalász u. 47.).  
Kocsisné Nagy Margit, projektvezetõ  

Berényi Zoltán, szakmai vezetõ

Nyert az összefogás

Vasassaurus Carbonis
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mint néhány ezer forint készpénzt
juttatunk el az árvízkárosultak javára.
Továbbá öt karton ruhát juttatunk el
a MikulásGyárba. A Tegyünk Egymá-
sért Egyesület által szervezett közbiz-
tonsági lakossági fórumon négy fõvel
vettünk részt a Kossuth Mûvelõdési
Házban, rajtunk kívül további öt fõ
volt a lakosság részérõl. Az érdekte-
lenség lehangoló volt, de ezt tapasz-
taljuk mi is naponta. A rendezvényen
a jelen lévõ Körzeti Megbízottakkal a
kapcsolatot felvettük, elérhetõségein-
ket megadtuk, továbbá felajánlottuk,
hogy igény esetén, alkalom adtán
közös szolgálatot teljesítünk velük.  

Gazdasági helyzetünk: stabil,
kevés pénzbõl próbálunk meg minél
többet kihozni. 2010. évi bevételeink:
– tagdíj: 18.000 Ft,  kamat: 9.400 Ft
részönkormányzati támogatás: 30.000
Ft ? Összesen: 57.400 Ft

Kiadások: könyvelõ: 21.600 Ft,
elemek, irodaszer: 12.040 Ft,  ruhavá-
sárlásra kiegészítés: 14.000 Ft,  banki
költség: 2.460 Ft, országos OPSZ
tagdíj: 1.400 Ft, közgyûlés rendezése:
5.900 Ft,  Összesen: 57.400 Ft

Ezen kívül 200.000 Ft bankbetéttel
rendelkezünk, ebbõl adódik a 9.400
Ft kamatbevétel. Szolgálatba saját
autóval, saját benzinköltségen, vagy
gyalog járunk. Az idei évre a részön-
kormányzat által megítélt 30.000 Ft
összeget a mai napig még nem kaptuk
meg, ígéret szerint elõfinanszírozással
január 15-ig el kell számolnunk, majd
ezután megkaphatjuk a pénzt. A felté-
telezett sorozatbetörõk autójának
rendszámát lakossági segítséggel
megtudtuk (GCD-803 piros Opel),
azóta fokozott figyelmemmel kísér-
jük. Ön információira hivatkozva
jelentette ki, hogy érdemi munkát
Szervezetünk nem végez, a leírtak
alapján mi ezt nem így látjuk, ezért az
újság következõ számában néhány
soros helyreigazítást kérünk. 

Pécs-Somogy, 2010. december 15.
Tisztelettel:

A Pécs-somogyi Polgárõr Egyesület
tagsága és vezetõsége nevében: 

Hang József, elnök

Az újság decemberi számában, a
közbiztonsági kérdésekre adott
válaszomban a következõket írtam:
„A somogyi Polgárõrség információim
szerint tevékenységet nem folytat.
Szükséges lenne egy új Polgárõrség
felállítása.”
Hang József, a Polgárõr Egyesület

elnöke levelében kérte tõlem a
helyreigazítást. Úgy tûnik, a hozzám
eljutott információk tévesek voltak az
egyesület mûködésével kapcsolatban
és erre alapoztam állításomat. Téved-
tem,  elnézést kérek a Pécs-somogyi
Polgárõr Egyesület valamennyi tagjá-
tól. Egyben megköszönöm szolgá-
latukat és a részletes beszámolót,
melyet tájékoztatásul közreadok.

Huba Csaba

Tisztelt Képviselõ Úr!
A Sok Hírünk Van utolsó decembe-

ri számában nyilatkozott Egyesüle-
tünkrõl a Pécs-somogyi Polgárõr
Egyesületrõl, mely így hangzott:
„információim szerint tevékenységet nem
folytat”, erre szeretnénk reagálni.

Egyesületünk 1997-ben alakult,
alapszabályunk kimondja, hogy
politika és pártsemleges, közbiztonsá-
got elõsegítõ önkéntes szervezet, ami
jelenleg 15 fõvel mûködik. Tagjaink:
Hang József, Erõs Vilmos, Hartal
János, Krausz József, Veres Ernõ,
Seres Imre, ifj.Hang József, ifj. Walter
Ferenc, Veres János, Tölgyes lajos,
Lõrincz Tibor, Emmert János, Szakál
Ferenc, Dani József, Vókó János. Feb-
ruári közgyûlésünkön elfogadott be-
osztás szerint végezzük munkánkat.
Ezenkívül május 1-én, augusztus 
20-án, október 6-án, 6-16 csapat, 
100-300 fõ részvételével rendezett
labdarúgó sporteseményt, továbbá a
tavaszi iskolai jelmezbált, a Szent
György keresztnél lévõ megemléke-
zést és akadályversenyt, a halottak
napi temetõszolgálatot, választásokat
két helyszínen, a Nyugdíjas Klub
családi estjeit biztosítottuk. Június
elejéig egyik polgárõr tagunk (Ifj.
Walter Ferenc) végezte a Dunántúli
Napló terítését a településen a hét
minden napján 02.30-tól  05.30-ig,
kivéve vasárnap, miközben polgárõri
tevékenységét is ellátta. Nyolc zsák
ruhát gyûjtöttünk össze a Baptista
Szeretetszolgálaton keresztül, vala-

Helyreigazítás

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2011. JANUÁR 18-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).
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Tisztelt Olvasó!
Köszönjük a beküldött kérdéseket

és észrevételeket, és ez alkalommal is
újabb kérdéscsokrot adtunk át Huba
Csaba képviselõ úrnak. Továbbra is
biztatni kívánjuk Önöket, hogy
osszák meg velünk kérdéseiket, véle-
ményeiket, amelyeket leadhatja a
szerkesztõség postaládáiba, a település
patikáiban, és az impresszumban
megadott e-mail címen. 

Rendelkezik Ön olyan 2010 évre
vonatkozó adatokkal, amely a 3 tele-
pülésre (Somogy, Vasas, Hird) fordí-
tott költségeket és költségvetési forrá-
sokat, bevételeket mutat be, Pécs
városának költségvetési tervével
megegyezõ struktúrában?
Amennyiben nincs a birtokában ilyen

adat,  fontosnak ítéli az adatok beké-
rését és bemutatását?

Értem a kérdést. Nyilván a kérdés
feltevõje arra szeretne választ kapni,
hogy a városi költségvetésbõl arányo-
san részesülnek-e településeink, vagy
ha önállóak lennének a településeink,
vajon a mostani helyzetünknél jobb
körülményeket tudnánk e biztosítani.
Sokszor próbáltam már számításokat
végezni ezzel kapcsolatosan, de rend-
kívül bonyolult ezeket a számításokat
elvégezi, az adatok között összehason-
lításokat tenni. Vannak könnyen
lekérhetõ, átlátható adatok: például  a
bevételi oldalon a befolyt építmény-
adó összege, vagy a gépjármû adó stb.,
vagy a kiadási oldalon pld. az iskolák

és óvodák fenntartási költségei vagy a
terület kátyúzására, útjavításokra, víz-
elvezetésekre, közvilágításra stb. fordí-
tott költségek, de említhetném a
részönkormányzatok támogatását is. 

A költségek nagyobb részének kiszá-
mítása szinte lehetetlen, hiszen nem
csak az önkormányzat költségvetését
kell vizsgálni, hanem a szolgáltatá-
sokat végzõ önkormányzati cégek,
intézmények bevételeit-kiadásait is.
Próbálom ezt példákkal megmagya-
rázni: Ha például a BIOKOM egy
hulladék lerakót létesít vagy vásárol
egy kukás autót, nehéz ebbõl elkülö-
níteni a településeinkre esõ költsé-
geket. Vagy ha a Tettye Forrásház pél-

dául hálózat rekonstrukciót hajt végre
a város valamelyik területén, vajon
ebbõl mennyi terheli településeinket?
De sorolhatnám a pécsi színházak, a
Kodály Központ, a Tudásközpont, a
középiskolák, az állatkert, a mûvészeti
kiállítóterek, a Közterület Felügyelet,
a rendõrség támogatása, a sport, a
buszközlekedés költségeit, a hóeltaka-
rítást, a közterületek felújítását és
fenntartását ... – sokáig lehetne
sorolni. A bevételi oldal esetében is
példát hoznék fel. Például ha a város
elad egy nagy értékû ingatlant, vajon
annak bevételébõl mennyi lehet a
ránk esõ rész? 

Szeretnék én is pontos adatokat lát-
ni, de ez jelenleg a teljesíthetetlenség
kategóriájába tartozik. 

Kiterjeszthetõ a közmunkások tevé-
kenysége a rászorult  (idõs, beteg,
stb) lakosság járdái útfelületeinek csú-
szásmentesítésére?

Mindenek elõtt rögzíteném, hogy
én nem vagyok a közmunkások „fõ-
nöke”, ebbõl következõen nem adha-
tok utasításokat nekik. A közmunká-
sok a Pécs Holdinghoz beolvasztott
Munka Pécs-Baranyáért Kht. alkalma-
zottai, és a településrészi önkormány-
zatok csupán anyagi támogatást nyúj-
tanak a munkájuk végzéséhez.  Fela-
dataikat pontosan meghatározzák, de
ezen felül még sok mindent elvé-
geznek. Személyes kérésemre soha
még nem mondtak nemet, mindig
igyekeztek elvégezni a rájuk bízott
feladatokat. A Kút utcai árvíz során
megmaradt homokzsákok kikerültek
a közterületekre, és a havazás után a
homokszórást helyenként elvégezték.
Kérem, hogy az idõs, beteg lakók
ingatlanjai elõtti sikosságmentesítést
elsõsorban a hozzátartozók vagy
szomszédok segítsenek elvégezni, ha
semmiképpen nem megoldható, talá-
lunk rá megoldást. 

Közterületre homok kérhetõ a
72/801-711 telefonszámon.

Mik a legfontosabb legsürgõsebb
feladatok Ön szerint 2011-ben, amit
mindenképpen szeretne elintézni,
megvalósítani?

Sok mindent szeretnék elintézni, de
a város költségvetése határokat szab.

Talán a legfontosabb lenne mindhá-
rom településen a csapadékvíz elveze-
tések újragondolása, felújítása, kar-
bantartása. Szeretném, ha a telepü-
léseiken már nem lennének sáros
utcák, jó útburkolatokon járnánk. 

No itt be is fejezném, mert ez már
több tízmillió forint

Rácz Gábor

új rovatot indítunk
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Szülõföldünk Somogy a Közép-
Mecsek egyik legszebb völgyének
ékköve, melynek festõi képét a
távolban észak-kelet felõl a Hármas-
hegy lágy hullámai és a Zengõ
meredek, erdõs csúcsa koszorúzza. Ez
a táj a legszûkebb hazánk. 

Ennek a földnek a megszerettetése a
fõ célja honismereti körünk; minden-
napjainak. Ezt a tevékenységünket

jelenleg a Pécs-somogyi Kulturális és
Környezetvédelmi Egyesület egyik
meghatározó csoportjaként végezzük.

Teleplülésünkön a helytörténeti
kutatómunka kezdete az 1950-es évek
második felére tehetõ. A folyamatosan
gyûjtött anyagokból idõszaki kiállítá-
sok egész sora nyílt meg z 1970-es évek
elején fogalmazódott meg bennünk a
településünk egészét érintõtudatos
kutatómunka igénye. Célul tûztük ki,
hogy felkutatjuk lakóhelyünk múltját
a legrégibb idõktõl napjainkig, gyûjt-
jük a még fellelhetõ tárgyi és írásos
emlékeket, hagyományokat, szokáso-
kat. Fotókon „diaképeken” örökítet-
tük meg Somogy utcáit, portáit, há-
zait, a Bányatelep jellegzetes épületeit.
Magnetofonszalagok sokaságán rögzí-
tettük öregjeink visszaemlékezéseit.
Mindezeket szervesen beillesztettük az
iskola tantervébe, késõbb a néprajzi
részét a hon- és a népismeret tantárgy
anyagába. Az 5-6. osztályosokat a XIX.
századi paraszti kultúra tárgyi emlé-
keivel ismertetjük meg, a 7-8. osztályo-
sok pedig a foglalkozások során képet
kannak településünk történetébõl a
somogyi bányászat és a helyi iskola
múltjáról. Mindezek birtokában helyi,
sajátos értékekkel gazdagíthattuk
tanulóinkat, nagyban segítve ezzel

nemzeti azonosság- és magyarságtuda-
tuk kialakítását. Gyermekeinket – az
óvodás kortól a 8. osztályig – elméleti

és gyakorlati foglalkozások egész sora
segíti abban, hogy közvetlen környeze-
tük múltjának, szokásainak megisme-
résén kívül Pécs gazdag történelmi
emlékeire is rácsodálkozhassanak. 
A szülõföld múltjának ismerete nélkül
ugyanis nincs értelmes jelen, sõt ígére-
tes jövõ sem. Meggyõzõdésünk, hogy
múltunk alaposabb ismerete elvezet
majd szülõföldünk még mélyebb szere-
tetéhez. Településünk régmúltjának
ezen értékeit, a valamikor itt élt em-
berek mindennapjait az idõközben
létrehozott bányászati /1967./,
néprajzi /1998./ és iskolatörténeti
/2003./ múzeumaink anyagának
felhasználásával elevenítjük fel és tesz-
szük élményszerûvé. A foglalkozások
során nagy segítséget jelent számunkra
a 2006.-ban megjelentetett Pécs-So-
mogy története címû könyvünk, mely
hozzáférhetõ valamennyi tanuló szá-
mára. A változatos programok közül
csak néhányat emelnénk ki:
• A régiek közül csak egyet említenénk

bemutatkozásunkat a Pécsi Várostör-
téneti Múzeumban /1993./ A több
hónapon át kiállított anyagunkat lá-
togatók ezrei tekintették meg.

• Tárlatvezetések a múzeumainkban,
melyek során számtalan pécsi és vi-
déki, ifjúsági és felnõtt csoportegyéni

látogató tisztelte már meg eddig is
múzeumainkat, sõt nem ritka a
külföldi – kínai, német, arab, török,
japán – vendég sem.

• Tanulmányi versenyekre való felké-
szítés.

• Helyi hagyományok, szokások felele-
venítése: farsang, húsvét, karácsony.

• Ünnepségek szervezése: Március 15.,
Hõsök Napja, Augusztus 20. stb.

• Környezetvédelmi séták – a somogyi
táj flórájának és faunájának feltérké-
pezése.

• Minden évben megemlékezünk
településünk két mártírjáról, Fait
Imrérõl, a csertetõi csendõrsortûz
áldozatáról, és Pernecker Istvánról, a
dachaui koncentrációs tábor hõsi
halottjáról.

• A közelmúltban segédkeztünk,a Pécs
Európa Kulturális Fõvárosa bányász
témájú rendezvényének elõkészítésé-
ben.

• Hónapokon át fogadtuk a pécsi e-
gyetemistákat és segítettük a bányász
múzeumunkban végzett kutatómun-
kájukat. Befejezésül hadd mondjuk
még el, hogy képviseltetjük magun-
kat a Baranya Honismereti Egyesület
vezetõségében – 14.2 egyesület a
2009. évi közgyûlését itt nálunk Pécs-
Somogyon tartotta.

A Honismereti Szövetség országos
lapja, a Honismeret terjedelmes
tanulmányban foglalkozott tavaly a
Pécs-somogyi honismereti munkánk
jelentõségével.

Nagyon reméljük, hogy mindazok,
akik rendszeresen részt vesznek az
általunk szervezett összejöveteleken
többet megértenek a múlt üzeneteibõl,
és nagyobb igényük lesz arra, hogy
megteremtsenek maga, körül egy
tisztább, értelmesebb, emberibb, élhe-
tõbb világot.

Hámori Istvánné, Vókó János
a honismereti kör vezetõi

Ismerd meg, 
hogy szerethesd

Mozaikok a Pécs-somogyi honismereti kör életébõl
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REJTVÉNY
Hol készült, mitábrázol a kép?

A múlt havi rejtvény
megfejtése : a kép Somogyban
készült a Dömse kertészetben, ahol a
pécsi Széchenyi térrõl kihozott
növényeket õrzik télen. A helyes
megfejtõk közül a nyertes: Kis Bocz
Leventéné vasasi lakos. Fogyassza
egészséggel a Martinit!

S Z E R K E S Z T Õ S É G I  L E V É L

TOVÁBB PUSZTÍTANAK A VANDÁLOK!
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a Berze N. J. Mûvelõdési Ház

zászlótartójából eddig egyelõre ismeretlen elkövetõk letörték a zászlót, és pár
hete leszedték a kültéri lámpaburát. Ez már a sokunk által az utóbbi idõben
tapasztalható vandál események sorában a legutóbbi cselekmény. Bizonyára
sokan emlékeznek, - itt e lap hasábjain is többször hírt adtunk pl. a vasasi
hídnál lévõ játszótér vandál pusztításáról, a Vasasért Egyesület Bencze J. utcai
közösségi házán a címerelemek többszöri letörésérõl, és még sorolhatnánk.
Kérjük aki a fenti, de más eddigi esetekkel kapcsolatban is az elkövetõk
kilétérõl érdemi információval tud szolgálni az a szerkesztõség elérhetõségein
ezt tegye meg, jutalom ellenében. Az így ismertté vált elkövetõk ellen
büntetõfeljelentést teszünk. Persze, nincsenek illúzióink arról, hogy
megszûnnek ezek a cselekmények, de talán még is meggondolják magukat,
esetleg meg is bánják tettüket az elkövetõk. A feljelentéstõl csak abban az
esetben tekintünk el, ha a tettesek helyreállítják az okozott kárt.

Berényi Zoltán a Vasasért Egyesület elnöke

Minden kedves vendégemnek
boldog új évet kívánok!

Az idei évben is a tavalyi árakkal
és nyitva tartással várok

Mindenkit a fodrászüzletemben!

H: 13–18-ig, K: 8–12-ig, 
Sz: 13–18-ig, Cs: sz.n, 

P: 13–18-ig, Szo: 8–12-ig 
Horváthné Fajtig Anikó

Bejelentkezés: 0630-365-7952

folytatás a címlapról
gipsz lenyomatok készültek Tasnádi-
Kubacska András irányításával. Ké-
sõbb találtak még ugyanilyen lábnyo-
mokat a geológusok; az állatot a
lelõhely alapján Komlosaurus carbo-
nis-nak nevezték el. (Helyesen, Vasas-

saurus lenne a neve, hiszen itt találták!
Most helyre állítottuk azt, ami az
emberek szívében eddig is így élt.) Ez
volt Magyarországon az elsõ õshüllõk-
kel kapcsolatos felfedezés. Tekintettel
arra, hogy a bányászat több mint két-
száz éven keresztül több ezer pécsi
polgár egzisztenciáját biztosította, a
Bányász Emlékpark létrehozása egya-
ránt fontos a korábban bányászként
dolgozók számára, és a hagyományok
iránt, a szülõk, nagyszülõk tisztelete
iránt érdeklõdõ fiatalok számára is.
Terveink a jövõre nézve: 2011.

februárjában szeretnénk méltóképpen
megemlékezni a 25 évvel ezelõtt tör-
tént fejtés omlás áldozatairól, ahol 6
magyar és 5 lengyel bányász társunk
hõsi halált halt a munka frontján. Bõ-
vebben majd a következõ havi Sok
Hírünk Van újságban írunk róla.

Olvasóink  kérésének megfelelõen,
újra elindítjuk a Szent Borbála híra-
dót. Minden hónapban jelentkezünk a
bányászattal kapcsolatos hírekkel, ese-
ményekkel. Mivel szeretnénk, ha ezt az
oldalt is az itt élõk szerkesztenék, kér-
jük jelentkezzenek azok, akik szívesen
hozzátennének valami pluszt, elmesél-
nének egy régi bányásztörténetet vagy
a hagyományokról írnának.

Jószerencsét!

Ruzsicsics Ferenc
A Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke
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JANUÁRI MISEREND
Somogy Vasas Hird

Szombat (01.08.) 16.30 liturgia
Vasárnap (01.09.) 11.30 mise 8.30 mise

Szombat (01.15.) 16.30 liturgia
Vasárnap (01.16.) 11.30 mise 8.30 liturgia

Szombat (01.22.) 16.30 mise
Vasárnap (01.23.) 11.30 liturgia 8.30 mise

Szombat (01.29.) 16.30 mise
Vasárnap (01.30.) 11.30 liturgia 8.30 liturgia

www.pecssohiva-pleb.mlap.hu 

BAPTISTA ISTENTISZTELETI REND (minden hét)
Péntek 18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap 9.30 Imaóra, 10.00, 16.30 Istentisztelet

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Hirden a református templomban minden vasárnap 10
órakor Istentisztelet.
Minden hónap elsõ vasárnapján gyermekfoglalkozás

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
Az evangélikus templomban Vasason minden vasárnap
10.30-kor Istentisztelet.

LEGYÜNK KÖZÖSSÉGBEN
A következõ hitéleti elõadás 2011. január 21-én

(pénteken) 16.30. órakor lesz a Kossuth Mûvelõdési
házban. ( Pécs-Somogy, Búzakalász u 47.)

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt! 

Véner János hajdani vasasi fiú, most
komlói nyugdíjas. Õt kérdezem régi
emlékeirõl.
Korán elkerültél Vasasról. Mi az amire

még most is szívesen emlékezel?
Az ember szívesen gondol vissza a

fiatalságára. Nekem maradandó élmé-
nyem a cserkészet.

Mi volt tulajdonképpen a cserkészet?
Egy önkéntes, politikamentes, ifjú-

ságnevelõ mozgalom, nyitott minden-
ki számára 6–25 éves korig. Egyenru-
hánk is a különbségeket elfedõ viselet:
khaki színû ing, rövid nadrág, széles
karimájú kalap, cserkészliliomos de-
rékszíj. Köszönésünkben a mozgalom
célja is benne volt: Jó munkát! Amire a
válasz: Légy résen! Célunk volt a termé-
szet megismerése és védelme, gyakor-
lati tapasztalatok szerzése, egymás
segítése, csapatépítés. A vasasi 278.sz.
Turul cserkészcsapat számára kiemel-
kedõ élmények voltak a közös kirán-
dulások, táborozások. A sátorban al-
vás, a táborépítés, a közös munka, a
szabadban való fõzés, az esti tábor-
tüzek, közös éneklések.. 

Tudod még a régi énekeket?
Nem lehet azt elfelejteni!: „Fiuk fel a

fejjel!”, meg a „Szellõ zúg távol, alszik
a tábor”. Napközben a túrázások alatt,
meg számháborúk, egyéb vetélkedõk
után is szívesen daloltunk versenyt a
madarakkal.

Hol táboroztatok legtöbbet?
Legnagyobb táborhelyünk Magyar-

egregy, Máré vára volt. A hosszú, több,

mint 10 km-es utat gyalog tettük meg,
hátizsákkal. A bányából biztosított
lovaskocsi hozta utánunk a konyhai
felszerelést, és a nehezebb holmikat.

Kik voltak a vezetõitek?
Parancsnokunk Weyse Keresztély ta-

nító volt, mindannyiunk szeretve tisz-
telt Samu bácsija, aki a programjainkat
is szervezte.

Nagyon emlékezetes számomra az
1946-ban tartott kéthetes balatonlellei
tábor. 13-an vehettünk részt, ekkor
Stenzer Tibor, Tibi bácsi fõcserkész vi-
gyázott ránk, amíg strandoltunk,
csónakáztunk, játszottunk. Jólétünkrõl
Hrubi Józsefné gondoskodott anyai
szeretettel, még repetát is adott. Van
egy képem is errõl, a fiúk öltözékérõl
is kitûnik, hogy cserkészek vagyunk.

A képen láthatóak: a lépcsõn ül-
nek/balról/: Kecskés György, a következõt
nem tudom, utána Kõnig József, Schaffer
Lajos, Szvoboda József. Középen. Sáska

László, Kruzsely László, Véner János,
Stenzer Tibor, Lévárt György, Hrubi János,
Hrubi Józsefné, Sára Gyula. Hátul: Kóré
László, Duzsi István. Túrázásunk egyik
legszebb útja: meredek hegyi úton fel-
menni Püspökszentlászlóra. A kastély-
ban volt valaki, aki megmutatta a gyö-
nyörû arborétumot. A vadaskert mel-
lett elhaladva értük el a több száz éves
kápolnát. Majd továbbmenve a hegyek
ölében, elértük Kisújbányát. Gyepes
tisztáson, a patak mellett pihentünk. A
víz mellett, ami Óbánya felé folyt,
indultunk a sok szép emlékkel haza.

1947-ben egyhetes táborozásra a
Pécsvárad közelében levõ Gesztenyés-
ben vertük fel sátrainkat.

Bizonyára sokan vannak még Vasa-
son, akik emlékeznek a közeli erdõben
lévõ Cserkészparkra, amit mi készítet-
tünk, sok programot szerveztek ide az
iskolások, bányamentõsök is .Kedvenc
kirándulóhelyünk volt még Dervend,
a gyönyörû környezetben lévõ kis
vadászházzal.

E két utóbbi már nekünk is csak emlék!
Akkor befejezem azzal, hogy amikor

elkerültem Vasasról, több, mint 50 éve,
magammal vittem az itt tanult ember-
séget, szerénységet, és szorgalmat, és
azt, hogy „ember lenni mindig, minden
körülményben” /Arany J/

Köszönöm a beszélgetést!

Légy résen!  
Emlékek a vasasi 278-as számú Turul cserkészcsapatról

H I T É L E T
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Mindig megható és jólesõ érzés
olyan eseményrõl beszámolni, mely
sokunknak valamiért kedves, köztiszte-
letben álló személyrõl szól.
Szondi Józsefné nyugdíjas tanárnõ

2010. május 5-én maradandó élményt
nyújtó, bensõséges ünnepségen vette át
az aranyoklevelet a Pécsi Tudománye-
gyetem aulájában diplomaszerzésének
50 éves jubileuma alkalmából.

Szondi Józsefné Nádor Piroska –
Piri néni, Piroska néni – 1939. május
26-án szültetett Kõvágótõttõsön. Édes-
apja Nádor Károly tanító, édesanyja
Sárdi Irén háztartásbeli, testvére Vali
szintén tanító. Nádor Piroska Komlón
érettségizett, majd a Pécsi Pedagógiai
Fõiskolán szerzett tanári diplomát
1960-ban történelem-ének szakon.
Tanári pályáját 1960. szeptember 1-én
a pécsváradi Kodolányi János Általá-
nos Iskolában kezdte, és innen ment
nyugdíjba 1994-ben.

1962. ben kötött házasságot Szondi
József matematika-fizika szakos tanár-
ral, ekkor költözött Hirdre. Hirdrõl
jártak tanítani Pécsváradra sok éven
keresztül, velük utazott kisfiúk Lacika
is. Hirden lakik és kis megszakítással
/1994-1998/ azóta is a településen él.
Megszerette Hirdet és jól érzi magát a
településen.  Piroska nagyon sokoldalú
ember volt, és ma is az. A falu életében
aktívan részt vett, és vesz. A tanácsok
megszüntetéséig tanácstag volt, és a
helyi Vöröskereszt Vezetõségi tagja-
ként is aktívan dolgozott. Annak ide-
jén, Hirden a Vöröskereszt szervezte
meg elõször az „Idõsek karácsonyát”.
Minden évben farsangi bált is
rendeztek nagy sikerrel, melynek bevé-

telébõl ajándékozták meg a falu idõs
embereit. A helyi szervezet megszûnése
után egy ideig nem voltak ilyen ren-
dezvények.  

„Napsugaras Õsz” Asszonyklub és
településrészi Önkormányzat újjáélesz-
tette ezeket a hagyományokat, az idõs
emberek örömére. Mióta a klub mû-
ködik kialakult egy kis éneklõ közös-
ség is „Asszonykórus” elnevezéssel

ennek a kórusnak a vezetését is
Piroska vállalta nagy-nagy
odaadással. 2-3 éve különbözõ
szereplésekre kapunk felkérést.
/Hõsök napja, Idõsek karácso-
nya, Adventi hangverseny, Kö-
zösségi napok, Református
imaház istentiszteletei/ Ezek-
nek a felkéréseknek mindig
szívesen teszünk eleget, és jól-
esik a közösség elismerése. 
A rendezvényekre való fel-
készüléseket Piroska lelkiisme-
retes, példamutató

munkájának köszönhetjük. 
Visszatérve pedagógusi munkájára:

Óraadó tanár volt 1961-74-ig a Pécsvá-
radon mûködõ szakmunkás iskolá-
ban. 1962-ben indult Pécsváradon a
gimnáziumi oktatás. A gimnáziumi
osztályokban is tanított éneket 
1974-ig, ha kellett, háztartási ismerete-
ket tanított és vezette az iskolai ének-
kart is. Nyári gyermeküdültetésben
másfél évtizeden keresztül vett részt.
Munkáját elismerte a mindenkori is-
kolavezetés, kollégái, szülõk és termé-
szetesen a legfontosabbak a gyerekek.
Munkájában kiemelkedõ helyet kapott
a pályakezdõ fiatalokkal való törõdés.
1986-ban munkájának elismeréseként
miniszteri dicséretben részesült.

A múló idõvel nem tudunk mit
kezdeni, és várjuk, hogy tudósít-
hassunk a vasdiploma átvételérõl.

Végezetül ezúton is szeretnénk jó
egészséget, örömökben gazdag nyug-
díjas éveket kívánni a „Napsugaras
Õsz” Asszonyklub tagjai, Hird lakói
nevében, akik hálásak a Hirden el-
töltött 50 év és az elkövetkezõ évekért.

Heiszler Istvánné
„Napsugaras Õsz” Asszonyklub nevében

POLGÁRÕRSÉGI HÍREK
2010. DECEMBER

December hónapban összesen 327
órát töltöttünk el közterületi bûnmeg-
elõzõ járõrszolgálatban. December 12-
én megrendezésre került Adventi jóté-
konysági hangversenyen felkérésre 
9–19 óráig láttunk el biztosítási fela-
datokat összesen 6 fõvel.

• • •
Sajnálatos módon településünkön

az elmúlt idõben elszaporodtak a betö-
rések, ezért több napon át láttunk el
járõr-figyelõ szolgálatot.  Sajnos a tet-
tes(ek) nem kerültek idáig elfogásra.
Továbbra is folytatjuk a figyelõ szolgá-
latokat vasas több pontján. Jövõ év
elejétõl tervezzük rendszeres fogadó-
órák tartását is, ahol bárki személyesen
mondhatja el a közbiztonsággal kap-
csolatos saját problémáját, vagy ötletei-
vel és javaslataival segítheti egyesüle-
tünk munkáját.

• • •
Településünk polgárõr egyesülete

megújult. Az új elnökség egyik legfon-
tosabb feladatának tartja a lakossággal
való folyamatos kapcsolattartás bizto-
sítását. Erre azért is szükség van, hi-
szen a „több szem többet lát” elv
alapján nagyobb az esély arra, hogy
tudomást szerezzünk lakóhelyünk
nyugalmát, közbiztonságát zavaró,
sértõ cselekményekrõl.

• • •
Felhívjuk továbbá minden kedves a

tevékenységünk, valamint a közbizton-
ság iránt érdeklõdõ helyi lakos figyel-
mét, hogy amennyiben tenni is kész
azok érdekében, a megadott számon
belépési szándékát is jelezheti. Elsõsor-
ban fiatal, valóban tenni kész hölgyek
és urak jelentkezésére számítunk.

• • •
Egyesületünk járõrei továbbra is

idejükhöz mérten járják Vasas területét
általában éjszaka, gépkocsival illetve
gyalog hetente minimum 2-3 alka-
lommal.

Garai Attila
Pécs Keleti Városrész Polgárõr

Egyesület 7691 Vasas Fenyõ u. 1
Telefon: 30/753/68-10

Email: a.garai@freemail.hu

Aranyoklevél Szondi Józsefnénak
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BARNASZÉN 1900.-FT
/35 KG 4600 KCAL/

FABRIKETT  750.-FT
/14 KG 3600 KCAL/

PB CSERE  4570.- FT

A DECEMBER HAVI
TOMBOLA SORSOLÁS

NYEREMÉNYEÍT A GAZDA-
BOLTBAN ÁT LEHET VENNI.

Figyelje a bolt elõtt lévõ
akciós hirdetõ táblánkat!.

Hétfõ-péntek 8.00–16.00
Szombat 8.00–12.00

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

MIKLÓS FODRÁSZAT
VASAS, SZÖVETKEZET U. 16.

06-30/452-4160
Akciós árak:

Nõi hajvágás: 1800Ft
Férfi hajvágás: 800Ft

hívhat házhoz is!

WWW.SHVONLINE.HU

EZERMESTER
SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hûtõk, villanytûzhelyek, 
hõtárolós kályhák, villanybojlerek, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.

FATÉR GYULA 0630/9276-187

Víz-Fûtés-Szerelés
Wolf Zoltán

0670/881-8938

A vasasi patika
szombaton

is nyitva van!
7.30–11.00
72/537-033

A hirdi református gyülekezet
ezúton fejezi ki köszönetét 

Hajas József 
vasasi lakosnak 

a karácsonyra felajánlott 
szép fenyõfáért.

A megszokott
árukkal együtt,
friss zöldséggel,
felvágottakkal,

tejtermékekkel és a
pécsváradi Arany Cipó

termékeivel várja kedves
vásárlóit a Vali- Bolt

Vasas, Bethlen u. 30.
H–P: 6–16.30 Szo: 6–12

Recept
GÖRÖGDINNYE

CSEMEGE
A különbözõ adventi-karácsonyi rendezvé-

nyeken már sokan kóstolták és dícsérték a
következõ mutatós, finom sütit, ezért köz-
kívánatra közreadjuka receptet.   

Hozzávalók a dinnye belsejéhez:
20 dkg porcukor, 5-6 cl sárgadiny-

nye vodka /vagy rumaroma/, 1 piros
ételszínezék, 1 Ráma margarin, 50
dkg darált keksz, 1 cs. tortadara
/kicsit összetörve/

A porcukrot elkeverjük az aromával és
a piros ételszínezékkel, majd a kicsit meg-
lágyított Rámával, a tortadarával, és 4-
5 evõkanál melegvízzel együtt a darált
keksszel összegyúrjuk, 8 részre osztjuk, és
golyókat formálunk belõle.

a dinnye külsejéhez:
25dkg darált keksz, 12,5 dkg Ráma

margarin, rumaroma, 15 dkg porcu-
kor, 1 zöld ételszínezék.

A zöld maszához való anyagokat 2-3
kanál vízzel összegyútjuk. 8 felé osztjuk,
kör alakúra lapítjuk. Minden piros go-
lyót beburkolunk zöld külsõvel, fél napra
hûtõbe tesszük. Utána cikkekre vágva
tálaljuk

Beküldte: Köves Péterné, Vasas    

Köszönjük! Jó étvágyat!


