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OKTÓBER. 04.
Lecsófőzőverseny, közben érdekes programok,  11-20 óráig
– bábelőadás 10 órakor
– népitánc- a falu apraja-

nagyja

–népzene
– csuhézás

Fantasztikus nyeremények, a versenyhez ingyen alapanyagok.
Helyszín:  Kacatos Presszó, Bethlen u. 11.
Jelentkezni lehet a Vali Boltban, vagy a 06-70-945-3917 
telefonszámon

OKTÓBER 11.
– Szüreti mulatság
– délelőtt felvonulás
– 15 órától az óvoda

udvarán és környékén
változatos műsorok

– tánc
– Bányászzenekar

– Berze Nagy János
népdalkar

– Óvodások műsora
– Iskolások műsora
– Körhinta, légvár
– Kézműveskedés
– Vattacukor, Borkóstoló

21 órától Bál a Bányászotthonban

OKTÓBER 19. 
Märcz Róbert nemzetközi gyaloglóverseny
Helyszín. Berze Nagy János Művelődési Ház – Kút utca 

5 és 10 km-es táv
Külön verseny amatőröknek 1 és 2 km-es távon
nevezés a helyszínen 9.00 órától, 

nevezési díj 200 Ft
Minden résztvevő jutalomban részesül!

OKTÓBER 29. 18. ÓRAKOR
Önök kérték, mi teljesítjük!
Kérje kedves versét, és személyesen 

Önnek adják elő a Somogyi Kulturális 
és Környezetvédő 
Egyesület Irodalmi Szakkörének tagjai. 
Kérését leadhatja a 06-20-545-9530-as telefonszámon, 
a mihir2007@freemail.hu címen, vagy személyesen 
a vasasi, somogyi gyógyszertárban október10-ig.

Helyszín: Kacatos Presszó, Bethlen u. 11.

Mediterrán ősz  Vasason

„Miért rohanna, ha gyalogolhat is?!”

 Märcz Róbert Nemzetközi
Gyalogló Emlékverseny

Pécs-Vasas, 2014. október 19.,
vasárnap 10 óra

Berze Nagy János Kultúrház 
Felnőttek 5 és 10 km-es gyaloglóversenye

Utánpótlás korúak 3 és 5 km-es gyaloglóversenye
Amatőr iskolai és felnőtt 1 és 2 km-es versenyek

Nevezési díj:  1000 m amatőr:  200,- Ft
2000 m amatőr:  300,- Ft

Családi 2 fős váltó, családonként:  300,- Ft
Felnőtt 2 fős váltó, csapatonként:   500,- Ft

Minden induló ajándékcsomagot kap
a beérkezés után.

Mert gyalogolni jó!

Tisztelt Honfitársaink!
Október 12-én szavazhatunk a következő 5 év önkor-
mányzati képviselőire és városunk polgármesterére. 
Lakóterületünkön a következő jelöltek közül választ-
hatunk! Éljen mindenki a választójogával, ne legyünk 
közömbösek a saját jövőnkkel kapcsolatban!

Polgármester jelöltek:
1. DR. KERESZTERS LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP), 2. CSERTAINÉ DR.
KOVÁCS ÁGNES (FÓRUM-MSZP-EGYÜTT PM), 3. HARASZ-
TY GÁBOR SÁNDOR (Független), 4. KŐVÁRI JÁNOS (ÖPE), 5. 
PÁVA ZSOLT (FIDESZ-KDNP), 6. GYIMESI GÁBOR (Jobbik), 7. 
TUKORA GÁBOR (MOMA)

Egyéni választókerületi Képviselő-jelöltek: 
1. HUBA CSABA (FIDESZ-KDNP), 2. TAKÁCSNÉ PÉTERMANN

ÉVA ANETT (Szociáldemokraták), 3. KÁLÓCZI RUDOLF (Job-
bik), 4. PEJ DÁNIEL LÁSZLÓ (LMP), 5. TAMON ZSOLT (DK), 
6. HORVÁTHNÉ HORVÁTH KÁTAI ILDIKÓ (MOMA), 7. HOR-
VÁTH ATTILA (FÓRUM-MSZP-EGYÜTT PM), 8. BERÉNYI 
ZOLTÁN (ÖPE)
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2  2014. októberSok Hírünk Van

Előttünk áll a múltunk
A településrészi önkormányzatokat létrehozó közgyű-
lési határozat óta (1994. 11. 04) eltelt húsz év alatt, 
legfeljebb a hatáskörét szűkítő és működési feltételeit 
korlátozó intézkedésekre emlékezhetünk. Az első köz-
gyűlés még támogatta létrejöttét, mert ezzel sikerült 
háttérbe szorítani a leválás mellett érvelőket, a máso-
dik már a megalakulásakor korlátozta jogi és gazdál-
kodási kereteit. Ekkor még a vezetőt a polgármester 
jelölte ki, de a tagokat  a helyben lakók választották 
meg a helyi jelöltek közül.

Nem kis felháborodást váltott ki, amikor 2006-ban 
a polgármester nem a körzetben győztes képviselőt 
jelölte ki a részönkormányzatok vezetőjének, hanem 
az önkormányzatba listáról bekerült elvtársát. Akkor 
azt a jelenlegi polgármester még a demokrácia meg-
csúfolásának tekintette. Persze változnak az idők és 
változnak a vélemények!  A „fülkeforradalmárok soha 
nem látott választási győzelme” után már másként vé-
lekedik a demokráciáról és önrendelkezésről. Talán itt 
is érvényes M. Gandhi  bölcs megállapítása, hogy: „A 
hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek 
siketekké és vakokká válnak.  Nem látják többé azt,  
ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülük-
be harsog.”

Bizonyára ennek tudható be, hogy a  közgyűlésnek 
a 2013. 12. 18-tól hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatban  megfogalmazott  rendelete nyílt táma-
dás a részönkormányzatok ellen.  

61. § (1)15 A Közgyűlés – a polgármester ajánlása 
alapján – megválasztja:

a) a települési képviselők közül a településrészi 
önkormányzat vezetőjét, valamint képviselő tagjait,

b) a településrész választópolgárainak jelölése 
alapján a településrészi önkormányzat nem képvi-
selő tagjait.

(2)16 A településrészi önkormányzat nem képvi-
selő tagjaira a településrész választópolgárai a pol-
gármesterhez, vagy a településrészi önkormányzat 
vezetőjéhez benyújtva írásban tehetnek javaslatot.

Értelmezzük az új rendelkezést: – A polgármester ki-
jelöli, szerencsés esetben a választókörzetben győztes 
képviselőt és mellé még két másik képviselőt, akik 
lehetnek más körzet képviselői vagy a listáról a köz-
gyűlésbe került képviselők is. A nem képviselő tagok 
közül pedig olyat választanak akik „nem nehezítik a 
konstruktív képviselői munkát”! Adott esetben kije-
lölhetnek a '70-es évek szocialista autóinak közkedvelt 
utasai (bólogató kutyus) közül kettőt és már fel is áll-
hat az új részönkormányzat. 

Persze lehet a két nem képviselő tag, akár két harcos 
lokálpatrióta is, a három képviselő, akiket köt a pártfe-
gyelem vagy a költségvetési irányelvek, bármikor csírá-
jában fojthatnak el minden helyi kezdeményezést! Va-
jon miért támogatna egy másik körzetből ide delegált 
képviselő bármilyen helyi kezdeményezést, amikor az 
erre fordítandó pénzt akár az saját körzetében is elkölt-
hetnék? Tökéletes intézkedés a működésképtelenség-
hez! Így a következő ciklus alatt valóban nem történik 
a településeken semmi. A ciklus végén viszont kezde-
ményezni lehet a részönkormányzatok megszüntetését!

Kíváncsi lennék arra, hogy a közgyűlés tagjainak, 
a részönkormányzatok vezetőinek valóban ez volt a 
szándékuk a rendelet elfogadásával vagy fogalmuk 
sem volt arról, amiről szavaztak? Pedig egy rendeletet 
elolvasás és értelmezés után illene támogatni! Mond-
hatják azt is, hogy lehet módosítani az elfogadott ren-
deletet. Talán igen, ha meglesz a következő közgyűlés-
ben a szándék és a szükséges többség a módosításhoz! 
Ellenkező esetben igencsak elkeserítő helyzetbe ke-
rülnek az itt élő emberek. 

Amennyiben Ön ezt nem szeretné, úgy október 
12-én a szavazófülkében véleményt mondhat a pol-
gármester és a képviselők négy éves munkájáról. Mert 
nem árt tudni, hogy :

„A világot nem a gonosz fogja elpusztítani, hanem 
azok, akik végignézik a gonoszságot, és nem csinál-
nak semmit!” (Albert Einstein)

< Pataki>

Múzeumok, könyvtár nyitva tartása
NÉPRAJZI MÚZEUM 
Pécs-Somogy, 
Búzakalász u. 3-5. 
Előzetes egyeztetés alapján. 
Hámori Istvánné: 72/239-814 
Vókó János: 72/337-076

ISKOLATÖRTÉNETI ÉS
BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Kodály Művelődési Ház 
Pécs-Somogy, Bányatelep 3.
Tanítási idő alatt: 9.00–12.00 
Hétfő és péntek: 15.00–18.00

VASASI KÖNYVTÁR 
Vasas, Bencze J. u. 6. Minden 
szerdán 17.30–19.00-ig Várunk 
minden érdeklődőt! Fuchs Ká-
roly: 20/546-4570, Lobodáné 
Somlai Erika: 70/386-7790

SOMOGYI KÖNYVTÁR 
Somogy, Búzakalász u. 47.
Tel.: 337-838
Minden csütörtökön 17-18-ig
Várunk minden érdeklődőt!
Kovács Györgyné, Babi néni
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Márai Sándor

Mennyből az angyal
MENNYBŐL AZ ANGYAL – 
MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról. 

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett – 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 

És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer. 

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” 

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
                            mennyből az angyal 

New York, 1956.

Megemlékezés október 23-án a vasasi templomkertben lévő 
56-os kopjafánál.

  9,45 vasasi templomkertben térzene  Vasasi Bányász Fúvós Zenekar
10,00 Katonai díszjel az 56-os lobogónak  Vasasi Bányász Fúvós Zenekar
 Himnusz     Vasasi Bányász Fúvós Zenekar
 Köszöntés     Ruzsicsics Ferenc

Ima a Hazáért! Kövesi Ferenc plébános
Vers
Ünnepi beszéd

 Népdalcsokor     Berze Nagy János népdalkar
 Koszorúzás     Induló
A megemlékezés virágait és a kegyelet gyertyáit az 56-os kopjafához helyezzük. 
 Szózat      Vasasi Bányász Zenekar

Rendező:  a Vasasi Szent Borbála Egyesület.
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– Kérlek mesélj arról hol születtél, 
gyermekkorodról, és hogy mióta lak-
tok Hirden?

1952-ben születtem Pécsen, az általá-
nos iskolámat Fazekasbodán majd a 
körzetesítés után Püspöklakon fejeztem 
be. 1966-ban a legkézenfekvőbb volt , 
hogy egy kis településről a hagyomá-
nyokat követve (édesapám is bányász 
volt) a tovább tanulásomat az 508 sz. 
ipari iskolában vájár tanulóként kezd-
tem meg. Mivel a vájár képzést 1967-
ben Pécsen megszüntették a továbbiak-
ban Komlón az 501 sz. Szakmunkás 
Képző Intézetben és az ott működő Tan-
bányában tanultam tovább. A vájár is-
kola befejezése után 1969-ben már dol-
goztam a Mecseki Szénbányák Vasas 
Bánya Üzemében, de csak 2 hónapig, 
mivel előfelvételt nyertem a tatabányai 
Péch Antal Bányaipari Aknászképző 
Technikumba, amit természetesen sze-
rettem volna elvégezni, így 4 évre Tata-
bányára költőztem. A technikumi évek 
alatt minden nyári szünetre kötelező 
gyakorlati munkát írt elő számunkra az 
iskola, azt mindig Vasas Bányán végez-
tem el, mely egy kis pénz keresetet is 
biztosított a következő tanulmányi évre.

– Hány évet dolgoztál a bányában, és 
milyen beosztásokban?

Az igazat megvallva 1973-ban a tech-
nikum befejezése után nem volt elsőd-
leges szándékom mélyművelésű szén-
bányában munkát vállalni. A siklósi 
márvány bányánál lett volna lehetősé-
gem elhelyezkednem. Mivel már elmúl-
tam 20 éves a katonaság már augusztus 
hónapban igényt tartott volna a szolgá-
lataimra. Ezt elkerülendő mentem visz-
sza a gyakorlati munkavégzésem erede-
ti helyszínére Vasasra. Itt mint vájár 
kezdtem meg az előkészítő körletben a 
munkámat 1973.06.19-én.

A majd 25 éves bányabeli tevékenysé-
gemet mind itt a Mecsekben szénbá-
nyászként töltöttem el. Időrendi sor-
rendben a következő beosztásokban 
dolgoztam: vájár, biztonságtechnikai 
aknász, előkészítő aknász, termelő ak-
nász, gázkitörés elhárítási aknász, mun-
kavédelmi aknász, munkavédelmi veze-
tő, szállítási körlet vezető, robbantás 
vezető. Az utolsó két beosztásomat már 
össze vontan láttam el. A bányabeli 
munkavégzésemet egy sajnálatos szem 
sérülésem, majd az 1994 évi bánya bezá-
rás szüntette meg.

– Egy alkalommal mikor az V/a szin-
ten mozdonyoztam, akkor ott te egy sike-
res gázkifúvással járó provokációs rob-
bantást hajtottál végre, és mivel nagyon 
szigorúan vetted a biztonsági előírásokat, 
senki sem sérült meg. Az élet minden te-
rületén ugyanilyen maximalista vagy?

Amit csinálok azt szeretem mindig 
jól csinálni. Valóban 1981 de cember 22-
én az V/a szinti feltárási tevékenységnél 
gázkitörés veszélyes környezetben kel-
lett robbantási tevékenységet végezni. A 
robbantás elvégzését komoly biztonsági 
előírások szabályozták. A munkahely és 
környezete nem utalt arra , hogy ott 
esetleg valami szokatlan történjen, talán 

a közeli vágat elágazástól számított 30,5 
m hosszban a nagyobb főte nyomás. A 
vágat szelvény 95%-a trachidolerit volt, 
a fennmaradó 5%-ot tette ki kokszoso-
dott anyag. A vágat hajtás folytatása 
megkövetelte a szigorú előírásokon ala-
puló provokációs robbantás végzését. A 
megfelelő robbanó anyag és gyutacs fel-
használásával és az előírt robbantási tá-
volság betartásával sikerült baleset 
mentesen végre hajtani egy munka fo-
lyamatot, ahol kb. 57 000 m3 metángáz 
és 1100 csille porszén szabadult fel a 
robbantást kővető pár percen belül. Azt 
hiszem , hogy a több hónapja együtt dol-
gozó és egymást jól ismerő dolgozók 
együttes érdeme egy gázkitörés baleset-
mentes megélése. Itt kell megjegyez-
nem, hogy tudomásom szerint előtte 
lévő 25 évben nem volt hasonló ese-
mény Vasas Bányaüzem életében.

– Mit gondolsz, szerinted van arra 
esély, hogy valaha újra meginduljon a 
termelés Petőfi-aknán?

A véleményem alapján ezen a bánya 
telken mélyművelésű szénkitermelés az 
elkövetkező évtizedekben nem lesz. Egy 
új mélyművelésű bánya megnyitása ha-
talmas pénz befektetést igényel, mely 
nem áll az állam rendelkezésére, megje-
gyezve az utolsó mélyművelésű szénbá-
nyát Márkus Hegyet ez év végén szán-
dékoznak végleg bezárni. A külfejtés 
megnyitását nem látom lehetetlennek, 
csak a megfelelő piacot és erős pénzügyi 
támogatót kell megtalálni hozzá.

– Hogy ment az átmenet a munka-
helyváltásban a bánya bezárása után?

A bányától a bányász dolgozók egész-
ségkárosodási járadékát vettem igénybe, 
mely ellátás engedélyezte a további 
munkavégzést bizonyos feltételek meg-
tartása mellet. Sok lehetősége egy csak 
bányászati végzettséggel rendelkező 
csökkent munkaképességű munkaválla-

A politika nem az én világom…
A bánya sok embernek adott munkát, köztük Winkler Jánosnak is, aki már sokféle bánya munkában kipróbál-
hatta magát. Volt vájár, aknász, robbantó mester, munkavédelmi vezető, bányamester, szállítási körlet vezető, 
jelenleg pedig egy homok- és agyagbánya szakmai felügyeletét látja el, mint felelős műszaki vezető. Sokoldalú-
ságát az is bizonyítja, hogy '98-ban a helyi önkormányzati választáson mint képviselő jelölt is indult. Úgy gondolom 
a Hirdi lakosok közül sokan ismerhetik őt. Életéről és bányászéveiről kérdezem.

SHV_2014-10.indd   4SHV_2014-10.indd   4 2014.09.28.   18:33:402014.09.28.   18:33:40



 2014. október További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 5

KoBeKo szolgáltatások
IRODA: Spirálozás, iratfűzés: (Az ár a spirált az elő,- hátlapot tartalmazza.)Vékony = 300 Ft; Közepes = 500 
Ft; Vastag = 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft A/4 = 100 Ft A/5 = 50 Ft  (minimum 2db esetén) A/7 = 20 Ft  
(minimum 5db esetén) Nyomtatás:  = Oldalanként = Fekete-fehér: A/4 = 10 Ft A/4 kép = 50 Ft A/3 = 20 Ft A/3 
kép – 100 Ft = Oldalanként = Színes:  A/4 – 50 Ft Fénymásolás: A/4 – 10 Ft A/4 lap – 15 Ft A/3 – 20 Ft A/3 lap 
– 30 Ft Szkennelés:  (pdf formátumba) A/4 = 25 Ft/ oldal  A/3 = 50 Ft/ oldal Fax fogadása és küldése: Belföld: 
200 Ft/1. oldal (100Ft minden további) Külföld: 300 Ft/1. oldal (150Ft minden további) Igazolványkép készítés: 
(Kép után szerkesztése + 100 Ft) 250 Ft Internet használat: (Könyvtártagoknak napi 1 óra ingyenes!)  150 Ft/
óra Géphasználat, dokumentumok szerkesztése:  100 Ft/óra Iskolai jegyzetek digitalizálása: (begépelése 14-
es betűméretben)  200 Ft/ oldal  CD- írás, másolás:  Hozott cd-re  =  200 Ft  Cd – vel  =  400 Ft Karrier Önélet-
rajz írás és tanácsadás =  1000 Ft  Motivációs levél írás és tanácsadás =  1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47., 10:00-17:00,
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

Az irodai szolgáltatások igénybe 

vehetők 13:00 – 17:00 között

Köszöntő
Az Idősek Napja alkalmából nagyon sok szeretettel és tisz-
telettel köszöntünk minden „szép – korút”.

a MSZB Vasasi Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége
„Legyenek boldogok s élvezzék az életet,
  A Jó Isten adjon még számtalan sok évet.
  Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
  A szeretet lángja töltse be szívüket. ”

MEGHÍVÓ
A Vasasi Nyugdíjas Szakszervezet meghívja tagjait az

IDŐSEK VILÁGNAPJA
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Időpont: 2014. október 16-a, csütörtök, 14 óra 30 perc
Helyszín: a BÁNYÁSZOTTHON.

Szeretettel várjuk: a MSZB Vasasi Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége. 

1949-ben végzett
nyolcadikosok fi gyelem!

Az idei (65.) találkozónk
elmarad. Figyeljétek az

„Önök kérték”
televízióműsort! Erzsi és Klári

lón volt. Sokszor sok helyen próbálkoz-
tam, ajánlatom volt belföldi és külföldi 
munkavégzésre is, de a szem sérülésem-
ből adódó problémák meghiúsították a 
felvételemet. Később egy találkozás egy 
régi ismerőssel változtatta meg az élete-
met. Kisebb homok és agyagbányák mű-
szaki irányítására adott ajánlatot és le-
hetőséget. Ezt kihasználva kerültem 
kapcsolatba az autópálya építőkkel, ahol 
célkitermelő helyek felügyeletét kellett 
ellátni.

– Ha jól emlékszem egy régebbi ön-
kormányzati választásnál indultál a 
képviselőségért, idén is megpróbálod?

Az 1998. évi önkormányzati válasz-
táson indultam mint képviselő jelölt. A 
sok szabad időmet akartam valami 
hasznosra felhasználni. Rá kellett jön-
nöm a politika nem az én világom, így 

nagyon gyorsan be is fejeztem ez irányú 
tevékenységemet.

– Milyennek ítéled Hird mostani 
helyzetét?

Én még akkor kerültem Hirdre , ami-
kor önálló település volt. Mindene meg-
volt a falunak a további fejlődésre, de va-
lamilyen érdekek a városhoz való csatolást 
eredményezték, mely a véleményem sze-
rint nagy hiba volt. 1992 körül lett volna 
lehetőség a változtatásra, de a település 
nem élt vele. Az azóta megkapott telepü-
lésrészi önkormányzat megalapítására 
lehetőség sem hozta az elvárásokat, mert 
a város nem ad lehetőséget a településré-
szi önkormányzat kiteljesedésére. A mai 
napig azon a véleményen vagyok, amit 
1992-ben is képviseltem, hogy vissza kell 
térni az önálló település státuszhoz.
– Családodról mondanál pár szót?

1975-ben nősültem és egy törzs gyöke-
res hirdi leányt vettem feleségül. Lassan 
40 éve élünk együtt. Egy lányom szüle-
tett, aki megajándékozott egy csodálatos 
lány unokával. Nálunk már megvalósult 
a kormányzat hosszú távú elképzelése, 
hogy a családok újra a szülőkkel és nagy-
szülőkkel egészüljenek ki egy nagyobb 
lakásban. Nálunk jelen pillanatban 4 ge-
neráció lakik egy fedél alatt.

– Terveid a jövőre nézve?
Lassan elérem az öregségi nyugdíj 

korhatárt, ennek ellenére tovább szeret-
ném folytatni a meglevő munkámat. 
Szeretném még látni, hogy az unokám 
majdan a választott szakmájának vagy 
képesítésének megfelelő állásában itt 
Magyarországon megbecsült és jól fize-
tő biztos munkahelyet talál magának.

Bocz József

Szüreti felvonulás Hirden
2014.10.11.

felvonulás kezdete:12.00. Kenderfonótól
este bál 20.00-tól a Kenderfonó éttermében

zenél a Show-Haj zenekar.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Kossuth Művelődési Házban lévő Somadrin sószoba meg-
közelíti a sóbányák hatásfokát, és hogy mi mindenre jó, ar-
ról már az újság korábbi számaiban részletesen beszámol-
tunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen 
felfedezték, jönnek kipróbálni, és kedvező tapasztalatokról 
számolnak be. Több vendégünk visszajelzése alapján 
komfortossá tettük (sólámpák, sótéglák, festés, képek), és 
feltett szándékunk, hogy a további igényeknek megfelelően, 
min den vendégünk számára megfelelő kikapcsolódást, 
gyógyulást biztosítsunk.

Akiknek ajánljuk: légúti megbetegedésben szenvedők-
nek, asztmásoknak, köhögés miatt rosszul alvóknak, de 

mindazoknak is, akik a friss tengeri levegőhöz hasonló él-
ményre, egy kis pihenésre, felüdülésre vágynak. Jótékonyan 
hat: asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc-és homloküreg-gyul-
ladás, krupp, nátha, pollenek okozta allergiában szenvedőknél.

A sószoba látogatása ingyenes, és a Kossuth Művelődési 
Ház nyitva tartási idejében látogatható, illetve telefonos 
bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban.

Jöjjenek, próbálják ki és használják, és amennyiben úgy 
gondolják osszák meg velünk tapasztalataikat, javaslatai-
kat, hogy minél jobban megfeleljünk gyógyulni-pihenni 
vágyók igényeinek.

Nyitva tartás: H-P: 10-19, ha bejelentkezne telefonon: 
337-838, vagy e-mailben: info@kobeko.hu

A KoBeKo csapata

Megújult a sószoba!

Boldogság – tettünk érte! Csatlakozz Te is!
Örömmel adjuk hírül, hogy szeptember 26-án 6 fő je-
len lévő taggal megalapítottuk  a helyi Boldogság Klubot. 
Mint arról a korábbi számban hírt adtunk egy országos 
mozgalomról van szó, melyhez eddig több mint hatezer 
ember, 200 feletti iskola és száznál is több klub csatlako-
zott. Az első klubfoglalkozáson, mely a programot meg-
álmodó énekesnő, Bagdi Bella által összeállított program 
alapján zajlott, értékeltük az első hónap boldogságfokozó 
technikájának (a hálának) gyakorlási tapasztalatait, meg-
osztottuk egymással az ezzel kapcsolatos élményeinket, 
felismeréseinket. Ezt követően a következő hónap témáját 
az optimizmust jártuk körül. Átbeszéltük, hogy a  pozitív 
gondolkodás mit jelent számunkra, majd a klubvezető se-
gítségével megismerkedtünk a tudósok álláspontjával, az 
ezzel kapcsolatos kutatások tapasztalataival. Megtudtuk, 
milyen egyszerű technikák alkalmazásával ismerhetjük fel 

a negatív programjainkat, mintázatainkat (nem érdemes, 
buta vagyok, nem vagyok képes…) és hogyan írhatjuk 
felül őket, hogyan láthatjuk meg a dolgok „napos oldalát”.  
Hangulatos páros gyakorlatokban  mindjárt alkalmazhat-
tuk is a tanultakat.

A programhoz és a klubhoz bármikor lehet csatla-
kozni, de ne halogass! Tedd meg mindjárt az első lé-
pést, a többi már könnyű és garantáltan örömteli lesz. 
Regisztrálj az alábbi linken http://jobbveledavilag.hu/
boldogsagprogram és keress bennünket, a Pécs-Vasasi ” 
Jobb Veled a Világ” klubot.  Már most írd be a naplódba: 
a következő klub időpontja 2014.10.31 péntek este fél hat. 
Rendezd úgy a dolgaidat, vetítsd a jövőbe, hogy semmi nem 
jön közbe, ott leszel. Várunk szeretettel a boldogságra vá-
gyók és azért tenni is akarók körébe. 

Napüdvözlet Egyesület, Pécs, Vasas, Bethlen G.u.8.

Segítség a Kárpátaljai magyaroknak
Segítséget kérünk, azzal az adománygyűjtéssel kapcsolatosan, amit a határon túl élő magyarokkal foglalkozó 
Rákóczi Szövetség, Pécsi Tudományegyetemen működő csoportja szervez a kárpátaljai magyarok számára, a 
jelenlegi ukrajnai helyzetre való tekintettel.

Az adományokat konkrétan Rahóra és Karácsfalvára, az ottani magyar általános iskoláknak és líceumoknak 
fogjuk küldeni.

Amit várunk :
– Tartós élelmiszerek (pl.: cukor, liszt, konzervek, stb.)
– Meleg/téli ruhák (leginkább gyermekeknek)
– Magyar nyelvű tankönyvek és magyar nyelvű ifjúsági irodalom
– Taneszközök (füzetek, tollak, ceruzák, vonalzók, radírok, körzők, stb.)
– Játékok
Köszönjük, hogy támogatják a kezdeményezést, minden apró eszköz, amit fel tudnak ajánlani, az ott élő ma-

gyarok helyzetét javítja.

A gyűjtést a Gazdaboltban fogadjuk és köszönjük.
Ruzsicsics Ferenc
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Nesze semmi fogd meg jól !
„Mivelhogy már sokat szaladtunk, azt 
hittük, hogy sokat haladtunk.” (József A.) 

Közeledünk a választási ciklus vé-
géhez és már olvashattuk a képviselői 
számvetést. A beszámoló indulhatott 
volna az ismert Madách-i gondolattal 
is , „Be van fejezve a nagy mű, igen. A 
gép forog, az alkotó pihen.” de még-
sem, mert „Ezt a négy esztendőt az ön-
kormányzat életében a pénztelenség, 
az átörökölt hitelek szorítása, az eladó-
sodottság jellemezte. Ezt a feszültséget, 
lehetetlen helyzetet oldotta fel az Orbán 
kormány, amikor az önkormányzatok 
adósságát átvállalta.” Tudjuk meg a 
számvetésből.

Azokban, akik értik is azt amit olvas-
nak, számtalan kérdés fogalmazódhat 
meg már a felvezető kapcsán! Nyilván-
való, hogy egy képviselői számvetés 
nem világíthatja meg a háttérben folyó 
politikai alkuk, kompromisszumok lé-
nyegét, de azt, hogy az Orbán kormány 
az „önkormányzatok adósságát átvál-
lalta” a magyar nyelvben hazugságnak 
nevezik. Mondhatjuk azt, hogy szétte-
rítették az ország valamennyi adófize-
tőjére! (Lévén a kormány, a parlament 
és az önkormányzatok elosztói és nem 
termelői a befizetett adóknak!) Az, hogy 
kik voltak azok a „gonosz manók” akik 
felhalmozták ezt a hatalmas adósságot, 
nem feltétlen kell tudnunk, (gondolják 
azok akik a beavatásunk nélkül dönte-
nek a sorsunkról) legfeljebb azoknak a 
„jó tündéreknek” a nevét ismerhetjük az 
önkormányzati kampány anyagokból, 
akik megoldották ezt a megoldhatatlan-
nak látszó problémát !

„No, akinek volt türelme a fenti rövi-
dített, ám de mégis hosszúra sikeredett 
beszámolót elolvasnia, láthatja, hogy 
ebben a négy esztendőben volt mit ten-
ni.” – zárja beszámolóját a képviselő . 

A beszámoló rövid értékelését innen 
kezdeném, mert így a kiragadott néhány 
példákból is érzékelhető, hogy mennyi 
is a valóságtartalma a felsorolásban sze-
replő munkáknak. Tudjuk jól, hogy a 
sok vagy kevés viszonylagos fogalmak! 
(Egy szál haj egy kopasz fejen kevés, 
egy tányér levesben viszont sok!)

 Így az, hogy hányszor és hol szórtak 
ki X m3 kavicsot, kitöltheti a beszámoló 
felét és fölemésztheti a rendelkezésre 
álló keret jókora hányadát, a probléma 
viszont nem oldódott meg, amíg a fel-
színi vizek elvezetését nem rendezik! 
Elég megnézni a felsorolt helyszínek 
bármelyikét, hogy meggyőződjünk er-
ről. A leszórt kavics akár be is gyűjthető 
egy-egy komolyabb eső után a mélyeb-
ben fekvő területekről. Ahol voltak 
ilyen munkák, abban sem volt sok kö-
szönet! Részben azért, mert a megkez-
dett munkákat vagy be sem fejezték és 
a kitermelt és el nem szállított föld oko-
zott újabb dugulásokat vagy a ki nem 
helyezett közlekedésbiztonsági jelzések 
hiányával hoztak létre komoly baleseti 
forrást. (Hird, Vöröshegy utcai árok.) 

Az nem derül ki a számvetésből, hogy 
a felszíni vizek elvezetésének megoldá-
sára volt-e valamilyen kezdeményezés, 
javaslat a képviselő részéről az elmúlt 
négy vagy nyolc évben? Már szinte hal-
lom az ellenérveket, hogy „nincs rá pénz, 
nem szerepelt a költségvetésben...”. 
Arra ugyan várhatunk az idők végeze-
téig, hogy az önkormányzatnál valaki 
kezdeményezi a probléma megoldását 
és pénzt biztosít erre, ha a terület képvi-
selője, (akinek ugye ez lenne a feladata) 
nem teszi ! Vajon mi lehet az oka, hogy 
az elmúlt húsz évben egyik képviselő 
sem kezdeményezte a részönkormány-
zat pénzügyi keretének vagy hatáskö-
rének bővítését? Ennyire elégedettek 
voltak ezzel az állapottal vagy önös ér-
dekből jobbnak látták nem konfrontá-
lódni a mindenkori vezetéssel? Már a 
1994-es határozattal előirányzott 10-10 
millió forinttal is sokkal jobb helyzetben 
lehetnénk, hogy az önálló pályázati lehe-
tőséget ne is említsem! 

 Nem elég várni a teremtő közele-
dését, tenni kell feléje időnként egy-
egy lépést is. 

 A részönkormányzatok képviselői 
sokat tudnának mesélni arról az érzés-
ről, amikor minden ésszerű és meg-
valósítható javaslatra reflexből jött a 
képviselő válasza, hogy „nincs rá pénz”! 
Nyilván egyszerűbb és kényelmesebb 

lepattintani a felvetést mint bajlódni, 
dolgozni vele. Nincs feladat, akkor nem 
kell nyűglődni az előkészítéssel, ellen-
őrzéssel, elszámolással. 

Bár lehetne tovább elemezni a beszá-
molót, de talán hosszabb lenne mint a 
képviselői számvetés, így inkább a ta-
nulságot szeretném összegezni azzal, 
hogy szervezettséggel és a részönkor-
mányzati képviselők javaslatainak meg-
fontolásával, támogatásával a felsorolt 
munkáknál több is megvalósulhatott 
volna fele ennyi idő alatt! 

 Talán érdemes elgondolkodni azon 
is, hogy mire számíthatunk az októberi 
választás után. 

Amennyiben újra választják a mos-
tani képviselőt erre az alig értékelhető 
teljesítményére, akkor biztosra vehető, 
hogy a következő öt évben aligha lesz 
elmozdulás ebből a dagonyából! (Ugyan 
minek erőltetné magát új ötletekkel, fel-
adatokkal, ha ez a teljesítmény is elég 
volt az újra választásához!) 

Eléggé el nem ítélhető stratégia, ha 
egy törvény magyarázatának kiragadott 
részletével próbálnak manipulálni egy-
szerűbb embereket és kibújni az alapos 
elemzéssel járó munka nehézségei elől! 
Önös érdekből elveszik a lehetőséget 
azoktól, akik tudnának és akarnak is 
tenni a települések fejlődése érdekében. 

Ezzel szemben egy új jelölttől joggal 
várhatunk egy új szemléletet a képvi-
seletben és a részönkormányzati kap-
csolatokban. Reménykedhetünk abban 
is, hogy végre számokkal, költségvetési 
adatokkal alátámasztva láthatjuk, hogy 
mennyit költ a városi önkormányzat a 
három település működtetésére és mi-
lyen bevételek származnak innen. Amíg 
ez nem derül ki, addig csak a süketek 
párbeszéde folyik a leválás támogatói 
és ellenzői között !

Mint tudjuk: A győzelem azoké, 
akik készek megfizetni az árát! Félre 
hát a fanyalgással és kishitűséggel. Ma-
gad légy a változás amit a világban látni 
akarsz ! Menjen el szavazni október 12-
én mindenki és szavazzon a változásra! 

< Pataki Ferenc >
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Tisztelt Hirdi, Vasasi, Somogyi Polgárok!
A hirdi településrészen nincsenek köztéri szobrok. 
Kivételt képeznek ez alól a településen és annak hatá-
rában, az 1800-as években felállított keresztek. Ezeket 
sajnos az évek viharai jelentős mértékben megron-
gálták. Felújításukra szeretnénk a jóérzésű emberek 
segítségét kérni. Ezért létrehoztunk a Mecsek Taka-
réknál egy számlát, melynek száma felhívásunk végén 
megtalálható!

Minden jó szándékú támogatást szeretettel és kö-
szönettel fogadunk. Hálából az adakozók neveit fel-
tüntetjük a felújított korpuszok talapzatain.

A régi, lezárt sírkertben található és a 6-os út mel-
letti kereszt felújítására ajánlattételeket várunk. A 

munka beindításának feltéte-
le, a bekerülési költség felének 
megléte.

Kutas József, Tömör Balázs

Számlaszám:
50300037-10604519

Elérhetőség: 
esti órákban Kutas József
  +36 30 846 02 94
Tömör Józsefné
 +36 72 267 296

Hird Polgárőrség hírei
Idén Július 5.-én is megtartottuk a Polgárőr-
napunkat, melyet Csőkör Lajos emléknappá 
nyilvánítottunk. Tiszteletére emléktáblát 
helyeztünk irodánk homlokzatára és a te-

metőben is megemlékeztünk róla.

Ezúton is szeretnénk, mindenkinek megköszöni azok-
nak, akik az előkészületekben segédkeztek. Köszönjük a 
Hirdi fúvószenekar reggeli ébresztőjét, és az őket szállító 
lovas kocsisoknak, a Power Gym erősemberek bemutató-
jukat, Závor Máté, Vörös Blanka és Vörös Boglárkának a 
hangszeres fellépésüket, Füziné Kajdy Zita Orfűi polgár-
őrség elnökének emléktábla avatását, a Hirdi asszonykó-
rus előadását, a  Go-Dance band zenekar fellépését. Külön 
köszönjük a Magic Team támogatását, a rendőrség, a ka-
tasztrófavédelem bemutatóját, a Magyar Vöröskeresztnek 
hogy eleget tettek meghívásunkra, és akik vérüket adták 
azért, hogy életet mentsenek, a Hirdi iskolának hogy a vér-
adásra a helyet biztosították, és mindenkinek, akik jelen-
létükkel részt vettek és támogatták Egyesületünk.

Augusztusban a Kenderfonó utcában sikerült 2 Hosz-
szúhetényi motor tolvajt elkapni, kik a gyanús viselke-
désükkel hívták fel magukra a lakosság és a polgárőrök 
figyelmét.  A személyeket a Pécsváradi rendőrségnek át-
adtuk és kiderült, hogy már nem ez volt az első esetük és a 
rendőrség kereste őket.

A Pécs-somogyi
Polgárőrség hírei

Egyesületünk tagsága 2014 szeptembe-
rében 136 óra szolgálatot teljesített. Több éjszakai 
járőrszolgálatot szerveztünk, melyeken emelt lét-
számmal, 5 fővel őriztük településünk biztonságát. A 
szolgálati időn kívül az Újhegyi Napok elnevezésű, 
nagy sikerrel zajló rendezvényt biztosítottuk 3 fő 
részvételével, további 5 tagunk autóverseny biztonsá-
gos, problémamentes lebonyolításában segédkezett.  

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a településün-
kön elszaporodott betörésekre, lopásokra! Kérjük 
Önöket, vigyázzanak értékeikre! 

A Pécs-somogyi Polgárőr Egyesület vezetősége 

Szeptember 13.-án Egyesületünkből 3 fő Vörös Gá-
bor, Bólyi Tibor, Takács László egy csapatot alkotva részt 
vettek a Szebényben megrendezett járőrversenyen ahol 
a III. helyezést nyerték el. Ezen a napon egyesületünk 
többi tagja a falunap rendezvénybiztosításában vettünk 
részt.

Egyesületünk
továbbra is várja

a lakosság észrevételeit 
a nap 24 órájában a 

+36 30 6218314-es 
telefonszámon.

 Pécs-Hird, 2014. 09. 22.
Tisztelettel: Pécs-Hird 

Polgárőr Egyesület

SHV_2014-10.indd   8SHV_2014-10.indd   8 2014.09.28.   18:33:402014.09.28.   18:33:40



 2014. október További képek, videók hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 9

Kinyitottam egyszer a vasasi Bányász-
otthon vendégkönyvét és az első olda-
lon egy levél másolata volt látható, 
amelyben Alapi Salamon Sándor szol-
gabíró alázatosan jelenti a Helytartó-
tanácsnak, hogy a pécsváradi alapítvá-
nyi uradalomhoz tartozó Vasas falu 
határában bőven van kőszén. A szenet 
könnyen kitermelik és a pécsváradi 
kovács már használja is műhelyében.

Ez a bejegyzés is szimbolizálja, hogy 
minden kulturális tevékenység ettől az 
időtől erre a kőszénre alapozódik.

Huszár Zoltán szerint1 „a művelő-
dés az elemi iskolák köré szervező-
dött, míg a falu társadalmi élete bele-
értve a szórakozást is, a templom és a 
kocsma köré”. Ez utóbbi a környezet 
és a nyelvi nehézségek miatt a konflik-
tusok forrása is volt. Fokozott mérték-
ben így lehetett ez 19. század második 
felében. A nyelvi sokszínűségből eredő 
ellentétek csak a 20. sz. elején oldód-
tak, mikorra felnőtt az a nemzedék, 

1 Huszár Zoltán: Integrációs kísérlet a Duna- 
medencében a 19. század végétől a második 
világháború kezdetéig. Az Első Dunagőz-
hajózási Társaság(DGT/DDSG) története, pécsi 
bányászata, különös tekintettel a Társaság 
pécsi szociális és oktatási infrastruktúrájára= 
Doktori (PhD) disszertáció. Pécs 2007. 235. p.

amely már zömében magyar nyelvű 
oktatást kapott az elemi iskolában.

Vasason a vallás csak korlátozott 
mértékben szólhatott bele ebbe a fo-
lyamatba, mivel a településnek 1927-
ben lett csak római katolikus templo-
ma.

A Vasasi Kultúr Egyesület élete 1895 
őszére nyúlik vissza. „Néhány kultúr-
rajongó akik a bányászelődeinknek és 
a többi dolgozónak társadalmi életét 
akarták felemelni, elhatározták, hogy 
dalárdát alakítanak” írja az Egyesület 
megalakulásának ötvenedik évfordu-
lójáról szóló jegyzőkönyv. 

Elnökének Nejedló Ferenc műveze-
tőt, titkárának Nikolausz József kán-
tortanítót, karmesternek pedig Kun-
delein Péter aknászt választotta meg 
az első közgyűlés. Alapszabályát 1896. 
május hó 19-én – az akkori törvényes 
rendnek megfelelően a belügyminisz-
ter hagyta jóvá.

1904-ig csak a Dalárda működött. 
Próbáit ebben az első időben a Fischer 
kocsmában tartották. Ezt követően a 
Wiesner aknai villamos gépházban ta-
lálkoztak, amikor viszont az áramter-
melést az Újhegyi Erőműbe koncent-
rálták, az épületet élelmitárrá 
alakítottak át. Ettől kezdve rendre fel-
merült az igény, hogy saját helyiségük 
legyen.

Az 1970-ben megjelent Mecseki 
Tükör szerint nemcsak a dalokkal fog-
lalkoztak, hanem itt tárgyalták meg 
azokat a nehézségeket, amelyekkel a 
munkájuk során az aknán szembe kel-
lett nézni. Egyre többen csatlakoztak 
hozzájuk és az összejövetelek politikai 
tartalmat is kaptak2.

Az 1900-as évek első évtizedének 
közepén a Dalkör mellett megalakí-
tották az olvasó-kört is. A telep lakói 
ezek után nemcsak a Dalkör, hanem 
irodalmi művek olvasásán keresztül, 
2 Békés Sándor:Vasasi leporelló=Gyevi Károly: 
Mecseki Tükör. Pécs, 1970. 436-437. p.

hanem a színi-egylet előadásaiban is 
élvezhették. 

Az első világháborút követően új 
vezetőség vette kezébe a kulturális élet 
szervezését. Már nem felelt meg nekik 
a gépház nyújtotta lehetőség. Ismét a 
Fischer kocsma lett a találkozók és az 
évi két-három színi előadás helyszíne, 
ahol saját erőből színpadot is építet-
tek. 

A DGT is felfigyelt erre és igyekezett 
átvenni a kezdeményezést, az ellenőr-
zést ezek felett a társas összejövetelek 
felett. 1922. július 26-án létrehozták – 
hasonló céllal – a Levente(Turul) 
Egyesületet. 

Pécs, 2014. szeptember 8.
Dr. Biró József

Kulturális élet a 19. század végén
és a 20. század elején, Vasason
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H I T É L E T

Baptista Istentiszteleti rend
(minden hét)
Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00 ; 16.30 Istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30 – 10.00
Minden hónap 4. vasárnap 9.30 – 11.00

Református Istentisztelet
Hirden a református templomban minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet

Evangélikus istentisztelet
Vasason az evangélikus templomban október 12-én 
és október 26-án 11.00 órakor Istentisztelet

Somogy Vasas Hird

Szombat (10.04.)
Vasárnap (10.05.) 

16.00 liturgia

–

–

11.30 Liturgia

–

8.30 Mise

Szombat (10.11.)
Vasárnap (10.12.)

–

11.30 Mise

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.18.)
Vasárnap (10.19.)

16.00 Liturgia

–

–

11.30 Mise

–

8.30 Liturgia

Szombat (10.25.)
Vasárnap (10.26.)

–

11.30 Liturgia

16.00 Liturgia

–

–

8.30 Liturgia

októberi miserend www.pecssohiva-pleb.mlap.hu

RUHAVÁSÁR
Kedves vásárlók!

Sok szeretettel várjuk

újabb ruhavásárunkra!

Helyszín: Pécs-Somogyi

Baptista Imaház Csap u. 10-12.

Időpont:

2014. október 15:    8-18-ig

2014. október 16:    8-18-ig

Gyermek, női, férfiruhák

nagy választékban!

100 Ft/db.

A „Napsugaras Ősz” Asszonyklub
a 2014. évben

„RETRÓ” kiállítást
rendez a Hirdi faluházban.

/2014.október 18-november 16-ig/ 
Kérjük, ha kiállítási anyaggal

rendelkezik /1940-től napjainkig 
ruhanemű, fényképek, eszközök stb. / 

azt 2014. október 14-től-17-ig 
17-órától leadhatja a faluházban.

Várjuk segítségüket.
Asszonyklub tagjai.

Új klub a Berzében!
Október első felében új klubbal bővül a Berze N. J. Művelődési Ház. Hering Gyula 
vezetésével darts, ping-pong és tea-házba várjuk a fiatalokat.

Természetesen továbbra is várunk mindenkit ugyanitt szerda délutánonként a 
Baba-mama klubba, KoBeKo ban a tea-házba és a Férfiak Főző-klubjába egyaránt. 

A fentiekről és az új klub indulásáról további részleteket a www.kobeko.hu web-
oldalon, Facebook oldalon, illetve a 72/337-838-as telefonon kaphatnak az érdek-
lődők.                   Berényi Zoltán

FELD KERT élesben!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a város 
képviselőtestülete döntése megszületett 
arról, hogy egyesületünk használatba 
kapja a volt gyakorlókertet és azt újra a 
tanulók gyakorlati ismereteinek bővíté-
se szolgálatába állítsa. A terveink szerint 
tehát októbertől indulhat a kert rendbe 
tétele, melyhez az Önök/Ti segítségére is 
számítunk. Él tehát az alábbi adomány-
számla, melyre várjuk a (bármilyen össze-
gű) befizetéseket: Mecsekvidéke Takarék-
szövetkezet 50300082-55100296. Azért 

nyitottunk külön számlát, hogy a nyil-
vánosságnak az utolsó fillérig el tudjunk 
számolni a befizetésekről. Várjuk a kétke-
zi segítséget, a kertészünknél lehet jelent-
kezni (Kovács Ágnes tel.: 06/30/9108315 
és a tárgyi adományokat (magokat, szer-
számokat, szalmabálát, trágyát, festéket, 
bármit ami hasznosítható). A kert átadása 
és Feld Tanár Úr emléktáblájának avatása 
2014. december 21-én vasárnap lesz.

Bízva a tisztelet és az összefogás ere-
jében számítunk Önre, Rád is!

Napüdvözlet Egyesület 
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S P O R T H Í R E K

Foci hírek
Egy pont szeptemberben 
Túlzás nélkül állítható, hogy volt már 
eredményesebb hónapja is a Vasasi Bá-
nyásznak, mint az idei szeptember: ebben 
a hónapban valahogy nem jött ki a lépés a 
csapatnak, a jó kezdés után kissé visszaes-
tek a vasasiak a bajnokságban. Csordás 
Attila és Sipos Zsolt sérülés miatt jó ideig 
harcképtelenek lesznek, így a következő 
meccsek is nehéznek ígérkeznek.

2.forduló:
Bányász TC – Ivándárda SE 2-2 

(1-2)
Gólszerző: (Veres 33’, 56’)

3. forduló:
Nagyárpádi SK – Bányász T 6-1 (2-1)
Gólszerző: Veres (10’)

4. forduló:
PFC Versend – Bányász TC 7-3 (3-3)
Gólszerző: Smudla (8’), Horváth 

(36’), Veres (39’)
5. forduló:

Bányász TC – Olaszi SE 0-4 (0-2)

6. forduló:
Sátorhelyi SE – Bányász TC 3-0 
(a vendégcsapat nem jelent meg)

Az októberi program:
10.05.: Bányász TC – Kisnyárádi SE  

15:00
10.11.: Pécsbánya SE II. – Bányász TC 

15:00
10.19.: Bányász TC – Székelyszabar 

SE 14:30
10.26.:Bári SE – Bányász TC 13:30

Köszönjük a Vasasi Gyógyszertár, a Vali Bolt, a 
Csaba Szóda és a Vasasi Gazdabolt támogatását!

Régi és új félmaratonisták Budapesten
Szeptember 14-én a 29. budapes-
ti nemzetközi fél ma raton ver-
senyen a több ezer futó között a 
mi településeinket is képviselték 
néhányan, igen jó eredménnyel. 
A leggyorsabb Papp Ferenc volt, 
ő 1 óra 31.45 perc alatt tette meg 
a 21 097 métert. Schneider Pál 

sérülten 1.38.30-at futott. Külön 
öröm, hogy három új ember is tel-
jesítette a távot: Hartung Katalin 
fi gyelemre méltó 1.48.52 idővel, 
ami még sok jó eredményt vetít 
előre, Schenk Ottó 2.10.18-at ért 
el – mindketten hirdiek – Bodor 
Miklós vasasi futó pedig 1.56.33 

alatt ért célba. Minden résztvevő-
nek gratulálunk!

Schneider Pál sérülése elle-
nére két héttel később még egy 
félmaratont teljesített  Verőce/Hor-
vátország/  és Barcs között 1.45. 
alatt, ez a negyedik helyet jelentette 
számára!      Taar Ilona

E lap hasábjain már nagyon sok szép 
eredményt olvashattak a gyaloglóink-
ról. De bizonyára nagyon sokan van-
nak, akiknek nem sok ismeretük van 
az atlétika e nehéz ágáról. A gyaloglást 
a 19. század közepén angol postások 
találták ki, s alkották meg első szabá-
lyait, melyek nagy vonalakban a mai 
napig meg vannak. Ezek szerint a gya-
loglásnál nem lehet repülő fázis (egyik 
lábnak mindig érintkezni kell a talaj-
jal), a talajfogásnál a térdnek nyújtott-
nak kell lennie. Ebből adódik a kissé 
furcsa mozgásuk. Meg kell jegyezni, 
hogy minden eddigi Olimpiai játékon 
szerepelt a gyaloglás.

A magyar sportolók is több kima-
gasló eredményt értek el: a Helsinki 
olimpián Róka Antal 50 km-en 3. lett, 
Mexikóban Kiss Antal 2. helyezést ért 
el, Montrealban Sztankovics Imre 20 
km-en lett 7. Moszkvában 20 km-en 
Szálas János 6., 50-en Sátor László 4. 
helyet ért el. De volt Róka Antal és Ha-

vasi István személyében világcsúcs tar-
tónk is az ötvenes években, hogy csak a 
leg jobb eredményeket nézzük. Szű-
kebb hazánkban is voltak kiváló gya-
loglók: Balajcza Tibor részt vett a Ró-
mai Olimpián, az ő megyei csúcsait 
döntötte meg a hatvanas évek végén 
Marcz Róbert, aki a Somogy bányatele-
pi iskolában kezdte pedagógus pálya-
futását. Következett Srp Gyula több-
szörös magyar bajnok és válogatott 
versenyző, aki Komlón, majd Pécsen 
edzősödve adta és adja át tudását. Első 
női válogatott versenyző megyénkből 
Alföldi Andrea, aki a Barcelonai Olim-
pián vett részt. És elértünk szinte nap-
jainkig az átmenetet Czukor Zoltán 
képviseli aki 1983-ban volt először vá-
logatott, s utoljára 2012-ben húzhatta 
magára a címeres mezt. Közben pedig 
a nemzetközi versenyek” Ungarn 
Legend”-je lett. Három olimpia, s meg-
számlálhatatlan Európa és Világkupa 
viadal résztvevője. Napjainkban is ver-

senyez de „csak” az extra hosszú verse-
nyeken indul. Legutóbb a Colmár–Pá-
rizs (442 km) versenyen lett 4. A 
Rebaux-ban rendezett 28 órás verse-
nyen pedig 2. helyezést ért el.És akkor 
a mi fiaink a fiatalok: Srp Miklós apja 
nyomdokaiba lépve sorra nyeri a kor-
osztályos bajnokságokat , Világ kupa , 
Európa kupa  versenyeken ért el érté-
kes helyezéseket. Récsei Rita 12 évesen 
kezdte a sportolást s minden korosztá-
lyos bajnokságán dobogóra tudott áll-
ni, legtöbbször legfelülre. A korosztá-
lyos világversenyeken is eredményesen 
szerepelt Testvére Petra csak 20 évesen 
kezdett el gyalogolni, de így is komoly 
eredményeket tudott elérni, többszö-
rös magyar bajnok csapattag, utánpót-
lás bajnok, többször szerepelt a váloga-
tottban. Mayer Marcell  több dobogós 
helyezés után junior magyar bajnoki 
címig jutott, de sajnos felhagyott a 
sportolással.Nem sokára hazai pályán 
is láthatjuk a fiataljainkat versenyezni, 
egy remélhetően rangos versenyen.

Srp Gyula

Egy kis sport történelem
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MIKLÓS FODRÁSZAT
Vasas,Szövetkezet u 16.
06-30/452-4160
Női hajvágás (szárazon): 1000 Ft!!!

Férfi hajvágás: 1000 Ft!!!
hívhat házhoz is!
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A kihelyezett szerkesztőségi postaládák
ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett infonnációkat, 

adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 

nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek 

tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

APRÓ

Méz akció:
Akác: 1700 Ft/kg, hársméz:1600 Ft,
repce: 1300 Ft/kg, vegyes: 1300 Ft/

kg, Schweitzer Antal,
Vasas, Berkenyés u. 32. /focipálya felé/
06-72-337-034 , 06-30-9392-842

Weboldal tervezés – készítés.
Honlap karbantartás.

Számítógép javítás.
Reklám, program,

plakátok grafikai megtervezése.
Telefonszám: 0620/248-4293   

Email: tobi.antal.akos@gmail.com

ERIKA FODRÁSZAT,

MANIKŰR, PEDIKŰR
72/267-723, 06-30 824-5663
MŰSZAKI VIZSGA

gyors és korrekt ügyintésése
72/267-723, 0630/824-5661

Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Vállalom társas vállalkozások

és egyéni vállalkozók 

könyvelését, bérszámfejtését, 
Csaba Eszter

Mérlegképes könyvelő, Mérnök, 
Felszámolási Szakközgazdász

Pécs-Vasas,Bethlen Gábor utca 53.
Tel.: 06/308205590

mail:cseszti@freemail.hu

A VASASI PATIKA
szombaton is nyitva van! 

    7.30‒11.00
72/537-033

  

SZÉPSÉGSZALON
nyílt Hirden! 

– manikűr – pedikűr 
– műkörömépítés – fodrászat 

Bejelentkezés:
06/30 267 46 83

VASASI
GAZDABOLT KFT.
P U R I N A  M Á R K A B O L T

KEDDI NAPOKON
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
- Purina takarmány, Mol Pb gáz, 

fabrikett, tartós élelmiszerek.

FABRIKETT, 
ALÁGYÚJTÓS,

KOROMTALANÍTÓ.
FÜSTCSÖVEK,

KÉMÉNY KOTRÓK.
GYERTYÁK, MÉCSESEK,

KOSZORÚK.

VIRÁGOK SZÉLES VÁLASZTÉKA.

Hétfő-péntek: 8.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

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

EZERMESTER SZAKSZOLGÁLTATÁS
Háztartási gépek, hűtők, villany-

tűzhelyek, hőtárolós kályhák,
villanybojlerek, nyílászárók, zárak, 

csaptelepek javítása és cseréje.
Kisebb asztalosipari munkák elvégzése.
FATÉR GYULA, 06/30/9276-187

TURUNI VEGYESBOLT
Hird, Zengő utca 49.

Megkezdtük a komlói
RIEGER PÉKSÉG

termékeinek forgalmazását.
Fehér kenyér 1 kg: 240 Ft

Kifli, zsemle: 23 Ft
Kukoricás kenyér 0,75 kg: 280 Ft
Teljes kiőrlésű kenyérre, rozske-

nyérre rendelést felveszünk.
AKCIÓ!

Zsemlemorzsa 0,5 kg 129 Ft.
06-20-2385873

A Kacatos Presszó
Vasason a Bethlen Gábor 

utcában a Kacatos Presszó 
szeretettel várja régi és új 
vendégeit minden héten 
csütörtöktől vasárnapig!
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