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Ismét adventi hangverseny a vasasi
katolikus templomban

Advent harmadik vasárnapján 2008.
december 14-én délután felhangzik a
zene, az énekszó a templomban.
Idén tizedik alkalommal rendezi meg az
Egyházközség és a Vasasért Egyesület hagyományos hangversenyét jótékonysági célból.
A hangversenyek rendezésének gondolata
két igénybõl alakult ki: az egyik gondolat,
világi, a jó szándékú segítség, nevezetesen a
templom épülete meglehetõsen rossz állapotban volt, van.
A templom tetõzete és tornya is felújításra szorult. Az elsõ hangversenyt ezért szerveztük, hogy a hangversenyen gyûjtött
adományokkal hozzájáruljunk a felújítás tetemes költségeihez, amelyet az Egyházközség egyedül nem tudott elõteremteni.
A másik, lelki igény, ami mindenkiben él
és közelebb visz Advent idején a karácsony,
a születés misztériumához – Jézus megszületéséhez.
Ezek a gondolatok indították a Vasasért
Egyesület akkori vezetõjét és feleségét arra,
hogy a hangverseny megszervezésével a
templomunk rossz állapotán javítsunk és a
lelki várakozást méltó módon ünnepeljük
meg. Az Egyházközség Testülete örömmel
fogadta a kezdeményezést és a Püspöki Iroda Vezetõje engedélyezte a templomi hangversenyt.
Azóta kilenc sikeres és emlékezetes adventi mûsor segítette a közönséget és a résztvevõket lelkileg felkészülni az igazi karácsonyra,.
Többször fellépett a Vasasi Általános
Iskola énekkara, szerepeltek Pécs középiskoláinak kórusai, a Kontrasztok Zeneiskola
tanárai és növendékei. A Pécsi Nemzeti
Színház mûvészei jöttek el énekkel,, verssel
és prózával. És még sokan mások…
Láttuk, éreztük – a hangverseny utáni
szeretet vendégségben, hogy mindenki
szívesen jött hozzánk szerepelni, segíteni.
Mindenkinek, szereplõknek, szervezõnek,
közönségnek köszönjük az eddigi segítségét.

A hangversenyek másik célja az anyagi
gondok enyhítése sem maradt el. Az adományokból befolyt összegbõl lehetett megoldani 2006-ban a karzaton és a függesztõmûvön keletkezett veszélyhelyzet azonnali elhárítását, kétszáz ezer forint értékben.
Megtörtént a toronybelsõ teljes felújítása,
a karzat fölötti mennyezet helyreállítása,
szigetelése, a faszerkezetek védelme, festése.
A toronytõnél lévõ beázásokat megszüntettük, a tetõ törött paláit kicseréltük, az ereszcsatornákat felújítottuk. Ezek a munkák
körülbelül két millió forintba kerültek.
A munkálatok során felajánlásokból is megvalósultak majd négyszáz ezer forint értékben.
Összefoglalva, az eddigi hangversenyek
ilyen értékeket teremtettek.
A belsõ értékek születése minden ember
lelkében természetesen más és más.
Karácsony közeledtével, az adventi várakozással ezt bízzuk a megszületõ Megváltóra.
A bennünk rejlõ jóság kibontásáért magunknak kell cselekednünk.
Forr János


MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT,
ÉS SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK: A SZERKESZTÕSÉG

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
1929
EVANGÉLIKUS TEMPLOM ALKALMAI
A hirdi református templomban istentisztelet december 25-én 10.00.
Minden vasárnap 10.30-kor istentisztelet
December 21-én ádvent 4. vasárnapján a szokásos pénz-és természetbeni
adománygyûjtés a pécsi Baldauf
Gusztáv Ev. Szeretetotthon javára.
December. 24. 15.00 áhitat
December 25. 10.30 úrvacsorás
istentisztelet
Január 1. 10.30 istentisztelet
A KATOLIKUS TEMPLOM ALKALMAI
December 24: 19.30 Somogy
21.00 Vasas
22.30. Hird
December 25: 8.30. Hird
16.00 Vasas
December 26. 16.00 Somogy
December 31. Mise és évvégi hálaadás
15.00 Vasas
16.00 Hird
Január 1.
14.30 Somogy
17.00 Hird
2008. novembertõl Kövesi Ferenc atya
Pécs-Gyárvárosi plébános is. Ezért nem
minden misét tud személyesen megtartani
körzetünkben, esetenként vendégatya segítségét kéri.
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Közeledve az év végéhez, mindenki
igyekszik némi számvetést készíteni az
év során elvégzett munkáiról, sikereirõl
és kudarcairól. Én is megteszem ezt
most néhány sorban, talán így
átgondoltabban, összeszedettebben
tudom átadni Önöknek az
információkat, mint egy lakossági
fórum keretében, és így talán
mindenkihez eljut. No lássuk! Elõször
talán a Somogyi Részönkormányzat
munkájáról számolnék be:
A Részönkormányzat ez évben
2.372.000 Ft támogatást kapott a várostól, melyhez hozzáadódott 2007. évi
maradvány összegként 158.000 Ft.
(Összesen: 2.530.000 Ft)
A részönkormányzat fenntartási
költségei (közüzemi számlák, telefon,
iroda és tisztítószer, koszorúzások stb.)
november hónapig 194.915 Ft volt.
Somogy település közterületeinek
fenntartására 400.000 Ft átadása megtörtént a közmunkások részére, melybõl a település zöldterületeinek gondozását végezték (üzemanyag, damil,
gépjavítás, szállítási költségek stb.),
további 40.000 Ft-ot a közterületek virágosítására fordítottak. A részönkormányzat 480 eFt-al támogatta a település tíz civil szervezetét programjaik
megvalósításában. 150.000 Ft támogatásban részesült a somogyi óvoda is, itt
további szülõi segítséggel és egy helyi
vállalkozó jelentõs adományából két
foglalkoztató teremben fából készült,
tetszetõs beltéri játszó-mászó galériát
alakítottak ki a gyermekek számára.
A somogyi iskola a 370 eFt-os támogatásból fedett kerékpár tárolót épített,
elkészültek az iskolában a falburkolatok, megtörtént a folyosók és lépcsõház meszelése és kicserélték az egyik
osztályterem padlóburkolatát. Az iskola, a civil szervezetek és az részönkormányzat eddig nem rendelkezett mobil, szabadtéren használható hangosító
berendezéssel ünnepségeik, rendezvényeik megtartásához, ezért vásároltunk
egy korszerû berendezést (hangfalak, erõsítõk, mikrofonok, állványok) 341.160 Ft
értékben közös használatra. A somogyi
iskola pedagógusait támogattuk még
110 eFt összegben egy olyan számító-
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SZÁMVETÉS – 2008
gépes program vásárlásával, melynek
segítségével a gyermekek tanulmányi
munkájának szöveges értékelése hatékonyabban, eredményesebben és gyorsabban elvégezhetõ. A Muromban lakók kéréseit sem felejtettem el, és a
somogyi részönkormányzat is igyekszik gondjaikon segíteni. 200 eFt pénzeszköz átadásával, és a Pécs Holding
Zrt. 200 eFt-os hozzáadásával rövidesen meg fog történni a 6-os úti bejáró
és a kereszt közötti útszakasz, illetve a
kereszt és a somogyi temetõ közötti útszakasz mart aszfalttal történõ javítása,
kátyúzása. Természetesen nem feledkeztünk meg a település idõsebb korosztályáról sem, hiszen 94.425 Ft
összegbõl megrendeztük az Idõsek
Világnapját a Bordalnokok vendégszereplésével és a december 17.-i karácsonyi ünnepségekhez is már elkülönítettünk 100 eFt-ot. A mûsort meglepetésnek szánom, ezért errõl most csak
ennyit közlök.
Ez évben is rendelkeztem 1MFt
képviselõi kerettel, igyekeztem ezt célirányosan felhasználni. Úgy gondoltam, hogy mindhárom településen
jelenleg ISPA beruházások folynak, és
ezért a közterületek felújítása most
nem aktuális, inkább a gyermek intézmények támogatása, „megerõsítése”
lenne célszerûbb, ezzel is talán elõ
tudom segíteni, hogy gyermekeink
helyi iskolába és óvodába járjanak a
jövõben, hogy az intézmények gyermek létszámát meg tudjuk õrizni.
A vasasi óvoda 30 eFt értékben játékokat vásárolt, a vasasi iskola ebédlõi
és osztálytermi bútorait újította fel
200 eFt értékben. A hirdi iskola világítás korszerûsítésére 100 eFt támogatást
kapott. A hirdi óvodában már régóta
gyûjtöttek a szülõk az udvari játékok
felújítására. Ezt értékelve az összegyûjtött összeget 250 eFt-al kiegészítve sikerült beszerezni egy gyönyörû, minden
igényt kielégítõ csúszdát a gyerekek
részére. A Hirdi Református Egyházközség részére 100 eFt támogatást
adtam bútorzatra, hiszen nyáron a
gyermektábor beindításához erre volt
szükségük. A Kéz a Kézben a Jövõért
Roma Közhasznú Egyesület 50 eFt tá-

mogatásban részesült jól elõkészített,
Vasason tartott rendezvényük megszervezéséhez. 100 eFt pénzösszeget átadtam a Pécs Holding Zrt. részére a buszmegállóink részleges javítására. És
végül, de nem utolsó sorban 140 eFt-al
támogattam a népszerû Sok Hírünk
Van c. ingyenes közéleti, információs
újságot, melynek sorait éppen most
olvassa. Ezúttal is szeretném megköszönni a szerkesztõk, cikkírók önzetlen, kitartó és pontos munkáját.

A számszerû eredményeken túl
beszámolnék további, elõkészítés
stádiumában vagy folyamatban lévõ
fejleményrõl is:
A településeken befejezéshez közeledik az ISPA csatorna hálózat kiépítése.
Várhatóan 2009. tavaszán a lakosság rá
tud kötni a hálózatra. Sikerült elérni,
hogy településeink útjainak egy része
megújuljon. Számos esetben, több-kevesebb sikerrel tudtam rendezni a
lakosság kívánságait, illetve reklamációját.
Ugyancsak sikerült elérni, hogy a
jövõ évben induló ISPA III. projekt
keretében a vasasi „R” és „S” utcák
csatornázását is el fogják végzik, továbbá Somogyban a Barát köz új vízellátása és a Sas-Csap utcai átkötés is elkészül.
Nagy eredménynek könyvelhetjük
el, hogy településeink közül Vasast és
Somogyot sikerült bevonni a szociális
városrehabilitációs programba, sajnos
Hird a jobb szociális mutatói miatt
nem felelt meg a pályázat követelményeinek, így kimaradt ebbõl a projektbõl. A program elõkészítése a szakmai
hátteret biztosító konzorcium segítségével jelenleg is folyik, a települések
néhány területének, közösségi terének
megújítása, a civil szféra megerõsödése
várható a következõ években zajló
programtól. Itt szeretném megragadni
az alkalmat, hogy a program lebonyolításához kérjem a késõbbiek során a
helyi civil szervezetek segítségét, hiszen
aktív közremûködésük nélkül a program nem megvalósítható.
Ugyancsak nagy eredménynek számít, hogy Pécs Városa ismét elindítja
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5,3 milliárd forint hitelbõl a Sopianae
programot, melybõl településeink is
részesülni fognak. Várhatóan tavasszal
megújulhatnak a település azon utcáinak burkolatai, melyek az ISPA beruházás során nem kerültek felújításra.
Néhány kavicsozott út is szilárd
burkolatot fog kapni. A Kút utcai
veszélyes, gyalogos híd elbontásra
kerül, helyette tetszetõs, a környezethez illõ fahíd fog létesülni.
Nagyon bízom benne, hogy a közeljövõben sikerül lebontatni azt a magántulajdonú romos, környezetét
csúfító, életveszélyes épületet, mely
Vasason az Iskola köz és a Nevelõ útja
sarkán áll. Az önkormányzat jogászai
másfél esztendõ óta dolgoznak azon,
hogy megteremtõdjenek a jogi feltételek ahhoz, hogy az épületet le lehessen
bontani.
Somogyban, az orvosi rendelõvel
szemben lévõ buszmegálló egy magánház kapubejáratánál volt, mely sok
problémát okozott. Novemberben elkészült egy új buszmegálló, remélem
mindenki megelégedésére.
A somogyi rendõrségi körzeti megbízotti iroda állmennyezete leszakadtak,
ezáltal a helyiségben nagy károk
keletkeztek. Sikerült a helyiséget a Pécs
Holding Zrt. közremûködésével helyreállíttatni.

A Kommunális Bizottsági keretbõl a
somogyi Gát utcában közvilágítás bõvítést értünk el, a közeljövõben megtörténik az oszlop állítása és a lámpatest
felszerelése.

A Csarnok közben lévõ partfal omlást egy támfal megerõsítéssel sikerült
megoldani az önkormányzat vis major
keretébõl.
A somogyi Bányatelepen a játszótérre
vezetõ, balesetveszélyes lépcsõt felújították.
Sikerült elérni, hogy a folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos
rendelet megváltozzon, és így ezután
csak az elszállított szennyvíz mennyi-
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ség után kelljen díjat fizetni. Módosító
indítványomra a Közgyûlés határozatában kérte fel a Pécsi Vízmû vezérigazgatóját, hogy tegyen javaslatot a kibocsátott számlák visszavonásának lehetõségérõl és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedésekrõl.
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A választási ciklus feléhez érkeztünk.
A választási kampány során nem tettem semmiféle ígéretet, csak annyit,
hogy igyekszem erõmhöz, képességeimhez mérten dolgozni a településekért. Azt hiszem szerénytelenség nélkül
elmondhatom, hogy ezt az ígéretemet
nem szegtem meg.
Persze azt, hogy munkámnak milyen
volt az eredményessége, azt Önöknek
kell eldönteni.
Szeretném megköszönni a részönkormányzatok tagjainak, továbbá a területet fenntartó közmunkásoknak és
vezetõjüknek a 2008-as évben végzett
munkájukat.
Lévén, hogy ez évben már nem jelenik
meg több újság, így szeretném megragadni
az alkalmat, hogy a közelgõ karácsonyi
ünnepek alkalmából kívánjak valamennyi
vasasi-hirdi-somogyi lakosnak békés, boldog
karácsonyt és eredményes új esztendõt.
Huba Csaba – képviselõ


NÕEGYLETI HÍREK
A Hirdi Nõegylet 2008. december 20-án, szombaton 14 órakor felállítja a
mindenki karácsonfáját a templomkertben. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a
felnõtteket, hogy együtt díszíthessük fel e szép ünnep jelképét.
Békés boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendõt kíván Hird,
Vasas és Somogy minden lakójának a Hirdi Nõegylet
•••
2008. november 17-én a “Napsugaras Õsz” egyesület vendégai voltunk.
Heiszler Istvánné elmondta az egyesület eddigi életét és kölcsönös bemutetkozás
után kellemes astét töltöttünk együtt. Köszönjük a szeretettelljes fogadtatást,
nagyon jól éreztük magunkat és szeretnénk hamarosan viszonozni e kedves
gesztust. Hirdi Nõegylet
•••
2008. november 18-án a Dunántúli naplóban nyomtatási hibával jelent meg
a Nõegylet életét bemutató újságcikk.
A mondat helyesen így hangzik:
“Családjainkkal együtt nagyon sokat dolgoztunk a Harangláb utcai faluház
elsõ felújításán.”
Az érintettektõl elnézést kérünk! Hirdi Nõegylet

A Vasasi Gyógyszertár
szombaton is nyitva tart
7.30–11.00 óráig.
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Budai - Városkapu Óvoda
és Általános Iskola Somogy Óvodája
Pécs – Somogy, Bányatelep u. 19.

Tisztelt Szerkesztõség!
Tavasz óta nem írtam a helyi
„hírmondó” újságunknak, pedig az
eltelt fél év bõvelkedett tennivalókban, újításokban, jeles eseményekben.
Igyekszem idõrendi sorrendbe venni
az eseményeket.
A március 15.-ei megemlékezés sorozatunk kapcsán, írtam a hazafias nevelés fontosságáról a kisgyermekek érzéseire, élményeire alapozva.
Tavasszal valóságos ünnepözön vette
kezdetét, hiszen vártuk a húsvéti nyuszit, élõ nyulat gondoztunk, szeretgettünk, Pavlovics Zsomborék jóvoltából.
A kisfiúk szorgalmasan locsolták a
kölnit, hogy el ne hervadozzunk.
Majd köszöntöttük az édesanyákat
és nagymamákat, egy kellemes hangulatú teadélután keretében.
Ezt követte a gyermeknapi nagy kirándulás, a Galamb-kilövöhöz, és az
Állatkertbe, majd elbúcsúztunk a nagycsoportosainktól. Az érzelmes órákat
követte a Majális rendezvényünk, melyet harmad ízben szerveztünk, és
nagyon jól sikerült. Akik részt vettek a
vidám, játékos, izgalmas délutánon,
mosolyogva búcsúztak el. Meghívott
vendégeink voltak a dzsúdó szakosztály
edzõi és tanítványai, a kutya iskola tanítói és okos négylábúi, a rendõrségtõl
sok ajándékkal érkezett két tiszt munkatárs. Rejtvény feladványok helyes
megválaszolásával lehetett megnyerni a
közlekedési szabályokat bemutató kiszínezõket, kártyákat, matricákat.
Peti Laci bácsi, óriás trambulinnal
tette emlékezetessé, még az apukák, és
óvodai munkatársak számára is a
súlytalanság és szabadesés élményét.
Röpültünk, estünk, keltünk, mint a
„kelj fel Jancsik”.
Itt szeretném megköszönni a segítõkész Szülõknek és a falu lakóinak,
hogy a „Legyen az állatoknak is karácsonya” címû felhívásunkra rengeteg
1-2 forintost /több, mint 40 kg-ot/
gyûjtöttek, amit két részletben sikerült
elvinni a Misina Egyesületnek, ahol a

gyerekek egy tanulságos, kirándulással
egybekötött délelõttöt töltöttek el, az
állatok társaságában.
A tikkasztó nyár is adott munkát bõven! Ekkor került sor óvodánk tisztasági festésére, a kisszékek mázolására, melyet karbantartónk Márkus János végzett el. A tornaszoba szép napsárga színû lett, és új olajlábazat védi a falakat.

Az iskolába is több hétre „kölcsön
adtuk” õt, így most ott is elkészült
néhány terem és folyosó.
A daduskáknak, nagyrészt kijutott a
takarítási munkákból, hiszen a zárva
tartás két hetében végezték a teljes játéktár lefertõtlenítését, a szõnyegtisztítást, a rengeteg mosást, az ablaktisztítást, a festés utáni nagytakarítást. Köszönjük ezúton is munkájukat, vigyázzunk a tisztaságra!
Átültettük a cserepes virágokat, melyek meghálálják a törõdést, új hajtásokkal, virággal szépítik környezetünket.
Régi, nagy álmunk vált valóra, ugyanis a nyár végén Herger Zoltán asztalosmester és csapata, beépítette a két
csoportszobánkba a beltéri galériát.
Nagyon praktikus, mert jobban el lehet „kuckósítani” a játszó területeket, s
a gyerekek kevésbé zavarják egymás
tevékenységét. Széppé, újszerûvé varázsolta a szobák hangulatát.
Az építményekre, mint fejlesztésre, a
Somogyi Részönkormányzat Vezetõjétõl Huba Csaba úrtól /Önkormányzati képviselõnk/, kaptunk jelentõs
pénzösszeget. Segítettek az adakozó
Szülõk, aki csak tehette hozzátett
csoport szinten. Köszönet illeti Kovács
Csaba urat –kolléganõnk férjét–, amiért ismételten, nagy összeggel finanszí-

rozta terveink megvalósítását. Több
szobabútort is kaptunk Kovács úrtól,
melyek a nagyok szobáját gazdagítják.
/polc, íróasztal, székek/
A középsõs és nagycsoportos Szülõk
és kolléganõk, már két éve gyûjtögettek
az ünnepi vásárokból, és a Majális bevételébõl is kiegészítettük annyival a
pénzt, hogy új függönyök és szõnyegek
kerültek a szobákba.
A régi épületrész vizesblokkját, sikerült új mosdókagylókkal felszerelni,
mintegy 50.000Ft értékben.
Aki most belép hozzánk, õszinte
elismeréssel nyilatkozik a látványról,
hiszen ilyen színvonalon felszerelt és
esztétikusan berendezett óvoda, a
belvárosban is ritka! Forgatott nálunk
a városi TV, igaz a szelektív hulladékgyûjtést propagáló mesejáték kapcsán,
de õk is csodálkoztak, hogy az erdõ alja, milyen szép óvodát rejt. Örömmel,
és elégedetten vették birtokba szeptemberben az óvodásaink, a tiszta, otthonos, játékokkal telerakott szobákat.
A jövõ terveiben szerepel udvarunk
felújítása, homokcsere, és homokozó
eszközök vásárlása. Szeretnénk egy
munkaszombatot szervezni, melyre
Apukák és dolgos Nagypapák segítségét
kérjük, hogy a feltöredezett beton
járdát, lépcsõt megjavíthassuk, és a babaház aljzatát is beton védje a portól.
Májusban tetszést aratott a búcsúzó
nagyok évzáró mûsora, mely pünkösdi
népszokást elevenített fel a mai gyerekek számára élvezetes módon. A sikeren felbuzdulva szeretnénk a néphagyomány ápolásának nagyobb teret adni,
okt. 11.-én szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt a Szüreti mulatságra.
Büszkék vagyunk arra, hogy szép
környezetben dolgozhatunk, szívesen
járnak óvodába a gyerekeink, vigyázzunk közösen rá, neveljük egymást a
szép megbecsülésére, hiszen évente,
több százezer forintot nem tudunk elõteremteni.
Üdvözlettel: Szabóné Pécsi Éva
óvodavezetõ
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2008. december 10-én
szerdán délután
15.00–18.00 óráig
a somogyi Kolping házban
ingyenes ruhaválogatás lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

képviselõ mondott beszédet. Mindketten kiemelten szóltak Wass Albert
nemzetegyesítõ erejérõl, azon túl, hogy
írói-költõi nagyságát, illetve szellemi
örökségét méltatták. Igazi „tarka-magyar” sokadalom volt jelent az ünnepi
megemlékezésen, hiszen egyházi személyektõl kezdve, a vitézi rendek képviselõitõl a Magyar Gárdán át, számtalan szervezet, egyesület képviseltette
magát. Örömünket fejezzük ki, amiért
oly sokan tartották (és tartják) fontosnak, hogy jelenlétükkel is kifejezzék
nemzeti elkötelezettségüket hazánk
múltjával és jövõjével kapcsolatban.
Egyesületünk következõ rendezvénye a
november 15-én tartott Szkítia és
Ismerõs Arcok koncert volt, melyrõl
az SHV lapjain is értesítettük az érdeklõdõket. Mindkét zenekar az emlékmû
felállításának költségeire, utólagosan
ajánlotta fel bevételét. A legnagyobb



In memoriam
Wass Albert...

Vasasi Szent Borbála Egyesület
több, mint egy évet dolgozott
azon, hogy emlékmûvet állítson
a magyar irodalom egyik kiemelkedõ alakjának, gróf czegei
Wass Albertnek.
Rengeteg akadályt kellet leküzdenünk azért, hogy álmunk megvalósuljon. Erkölcsi és anyagi jellegû
buktatókra egyaránt gondolok. Sokszor onnan jött a segítség, ahonnan
nem is vártuk volna, és gyakran azok
gördítettek elénk köveket, akikrõl ezt
el sem tudtuk képzelni. Így vagy úgy:

az emlékmû áll. A Pécsi Református
Kollégium Gimnáziuma és Általános
Iskolája (Engel J. út 15.) udvarán bárki
megtekintheti. Az avató ünnepségre
október 11-én, délután került sor.
Tervezett vendégünk Orbán Viktor,
volt miniszterelnök nem vállalta a
nyilvános szereplést, annak ellenére,
hogy – bár számtalan alkalommal
kérték fel mások is Wass Albert
emlékmû átadásra – még soha nem
tett eleget egyetlen hasonló kérésnek
sem. Házigazdaként Hoppál Péter
fõigazgató, fõvédnökként pedig De
Blasio Antonio európai parlamenti

összeggel a Kárpátia zenekar segített,
de jelentõs támogatást kaptunk az
Európai Néppárttól, valamint magánszemélyektõl is. Ezúton is köszönjük
nagylelkûségüket!

„Véren vett ország ez az ország,
önnön vérünket adjuk érte, s addig
fog bennünk egyre nõni, amíg telik
még könnyre, vérre.”
A Vasasi Szent Borbála Egyesület
nevében kívánok az olvasóknak szebb
jövõt!
Palancsa Gábor
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ÜNNEPI PROGR AMOK
A VASASI SZENT BORBÁLA EGYESÜLET 2008. DECEMBER 7.-ÉN,
SZENT BORBÁLA NAP TISZTELETÉRE BÁNYÁSZ EMLÉKPARKOT AVAT VASASON,
A RÉGI WIESNER AKNA HELYÉN. AZ ÜNNEPSÉG KEZDÉSI IDÕPONTJA: 14,00-ÓRA.
Esõ esetén az ünnepség a vasasi kultúrotthon dísztermében lesz megtartva.

ÜNNEPI MÛSOR:
TÉRZENE – Vasasi Bányász zenekar
KÖSZÖNTÉS – Ruzsicsics Ferenc
HIMNUSZ – Vasasi Bányász zenekar
BÁNYÁSZ HIMNUSZ – Berze Nagy János népdalkar
SZENT BORBÁLA NAPI VERS ÉS ÉNEK – Berze Nagy János népdalkar
DZSIDA JÓZSEF: MEGSZÛNT A BÁNYA – Róth Zsanett 5. oszt. tanuló
TISZTELET A BÁNYÁSZ SZAKNAK – Berze Nagy János népdalkar
BÁNYÁSZ EMLÉKPARK AVATÁSA – Csethe András MSZB Vezérigazgató
BÁNYÁSZ INDULÓ – Vasasi Bányász zenekar
IMA A BÁNYÁSZOKÉRT – Bartó Nikolett 7. oszt. tanuló
BÁNYÁSZ EMLÉKPARK FELSZENTELÉSE – Kövesi Ferenc plébános
VASASI ÁLT. ISK. KRISTÁLY MAZSORETT CSOPORTJA TÁNCOL
BÁNYÁSZ HIMNUSZ – Vasasi Bányász zenekar
A verset mondó diákok felkészítõ tanára: Majorosi Istvánné Gizike
A Kristály mazsorett tánccsoport vezetõje: Kelemen Csilla
A Berze Nagy János népdalkar karnagya: Fábián János
A Bányász zenekar karmestere: Gothár Imre

MEGHIVÓ
A Bányász Nyugdíjas alapszervezet
2008. december 4-én csütörtökön 14.30-kor
tartja éves beszámoló taggyûlését, valamint Borbála -napi
megemlékezését a vasasi Bányászotthonban.
Tagságunkat tisztelettel meghívjuk. Jó szerencsét!
Baumgartner Sándorné – elnök

December 21-én 15 órakor
a hirdi református templomban adventi mûsoros délutánt rendezünk.
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
RÉSZÖNKORMÁNYZATI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK
Vasas: december 13. Bányászotthon
Somogy: december 17. Kodály Mûvelôdési Ház
Hird: december 12. 15.00 órakor Faluház

Karácsonyi bál
a Joker zenekarral
a vasasi Bányászotthonban

december 25-én.
Asztalfoglalás:
30/ 452-4160

Karácsonyi
recept
Arab krémtorta

Ezt a nagyon finom és szép
süteményt Linglné Klier Éva ajánlja
mindenkinek karácsonyra!
Hozzávalók: a tésztához: 6 egész
tojás, 25 dkg cukor, fél citrom
reszelt héja, 7 púpos evokanál liszt,
1 kávéskanál õrölt kávé, 5 dkg reszelt csokoládé, fél csomag sütõpor.
A krémhez: 5 tojás sárgája, 1 egész
tojás, 15 dkg porcukor, 1 cs. vaníliáscukor, 1 evõkanál, 2 dl hideg tej,
5 dkg étcsokoládé, 1 adag kávé, 20
dkg vaj, 10 dkg cukor.
Elkészítés. A tojást a cukorral, citromhéjjal habosra keverjük, hozzáadjuk a lisztet, õrölt kávét, reszelt csokit, és a sütõport, jól kidolgozzuk, és megsütjük.
A krémhez a tojást, a sárgáját, cukrot, és
vaníliát gõz fölött összekeverjük. Hozzáadjuk a lisztbõl, tejbõl fõzött krémet, közben hozzáadjuk a reszelt csokit és a kávét.
A vajból és a porcukorból habos anyagot
keverünk és a kihûlt krémhez keverjük.
Ezzel kenjük meg a tortát, a tetejére
vágott diót szórhatunk.

Váljék egészségedre!

8-as WCpapír

AZ AKCIÓ IDEJE
DECEMBER 1-TÕL
DECEMBER 10-IG

Barlen tészta 0.5kg
Bambi szörp 2l

SPORTOLÁSI LEHETÕSÉGEK
A TÉLI HÓNAPOKBAN
Asszonytorna Somogyban a Kossuth
Mûvelõdési Házban:
hétfõ és csütörtök 17.45—18.45 óráig.
Aerobic Vasason az iskolában:
kedd 18.00—19.00 óráig,
csütörtök: 18.30—19.30 óráig.
Gyógytorna Hirden a Faluházban:
kedd 16.30—17.30 óráig.

155 Ft

1tek. 19 Ft

180 Ft

1kg360 Ft

180 Ft
1l 90 Ft

Kriszta papírzsepk. 100db 79 Ft/cs
1db 0.79 Ft

Adrenalin energiaital 0.5l 150 Ft/db
Müller szalvéta 100 db-os

1l 300 Ft

79 Ft

1db 0.79 Ft

szaloncukor nagy választékban
kapható az ünnepekre
Köszönjük egészéves vásárlásukat!
Áldott békéskarácsonyt és egészségben
gazdag új esztendõt kívánunk minden
kedves vásárlónknak!
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Bányász portré



Szeretnénk hagyományteremtõ céllal,
a múltat nem elfeledni, életben tartani,
ezért minden hónapban más bányász emberrel készítünk
riportot akik Vasasbányán dolgoztak.
Visszaemlékezés SZANDA LÁSZLÓ
hõsi halált halt fejtési csapatvezetõre.
Az utolsó bányászportrét olyan
emberrõl irjuk, aki sajnos már nem
tud személyesen mesélni nekünk életérõl és munkájáról, de éppen ezért különösen méltó a megemlékezésre.
A Szent Borbála Híradó utolsó vendége Szanda Lászlóné, Marika néni.
– Marika néni köszönöm, hogy
elvállalta ezt a beszélgetést Laci bácsiról,
tudom hogy nem könnyû még ennyi év
után sem a sebeket feltépni, és a múltra
emlékezni. Mesélne egy kicsit a kezdetekrõl?
– Apu, ahogy a férjemet mindig is
szólítottam, 1937 áprilisában született
Szolnok megyében, Szelevényen. Általános iskoláit itt végezte. Kiskorában
mindig a kecskékre kellett vigyáznia,
haragudott is rájuk, mert soha nem ott
legeltek ahol játszani szeretett volna.
A szakmunkásképzõt Pesten végezte.
Ezután egy építõipari céghez ment
dolgozni Kazincbarcikára, majd pedig
Kecskemétre. Itt találkozott a toborzókkal, akik a Mecseki Szénbányákhoz
kerestek embereket. Az tetszett meg neki, hogy nem kellett katonának menni.
1958-ban István aknán kezdett, majd
59-ben került Vasasbányára. Úgy kezdte mint mindenki más, csillés, segédvájár, vájár. 1960-ban ismerkedett meg
velem bányásznapkor, majd két évi
udvarlás után megkérte a kezem és
1962-ben a vasasi templomban volt az
esküvõnk. Házasságunkból egy gyermek született Valika. Õt gondolom,
sokan ismerik, a boltból, meg egyébként is sok barátja, ismerõse van. Édesapja mindig is nagyon büszke volt a
lányára, imádta. Ha lehetett volna a
tenyerén hordozza, ha valami rosszat
csinált, akkor is segitett neki jóvátenni,
megúszni a büntetést, néha egész furcsa módon. Egyszer, mikor nem voltam otthon, odaadta a kislánynak a

gyöngysoromat játszani. A nagy játékban a gyöngysor, valahogy kiesett az
ablakon – a tetõtéri szobából –, lecsúszott a tetõrõl, egyenesen az ereszcsatornába. Volt nagy ijedtség, hogy lehetne onnan kiszedni, mielõtt én hazaérek!. Azt találták ki ketten, és meg is
csinálták, hogy Valika kimászott az

ablakon, lehasalt, az apja tartotta a
bokájánál fogva, és úgy kihorgászta a
csatornából a gyönygyöt! Mikor ezt
utólag bevallották, mondanom sem
kell, majd el ájultam. Így éltünk a C
utcai házban békességben, szeretetben
vidámságban. Férjem jó munkáját
többször elismerték, a bányászati érdemérem mindhárom fokozatát megkapta. Szerette a bányát, nagyon jó
viszonyban volt mindenkivel. Rengeteg pótmûszakot teljesített, mindig voltak céljai és nagyon szerette a családját.
Mikor Valika kezdett iskolába járni, az
õ kedvéért elment éjjeles mûszakba
dolgozni, hogy mire hazajön a kislány,
otthon lehessen vele. 13 évig járt állandó éjjelesbe. Lányom házassága után
segítettük a gyerekeket az építkezésben.
Az én férjem éjjel dolgozott, reggel
már várta a kõmûves. Délután mikor
mentünk hazafelé mindenki már na-

gyon fáradt volt, de az én férjem csak
azt mondta: „olyan kellemesen elfáradtam.” Nagyon szeretett dolgozni.
Szerette a szórakozást és a barátokat is.
Sashegyiékkel és Szalaiékkal jártunk
bálokba, nagyon jól megértettük egymást. Minden brigádkiránduláson és
rendezvényen részt vettünk, olyanok
voltunk mint egy nagy család.
Mikor beindult a bányánál a GMK,
sokat járt oda is. Mikor születtek az
unokák alig lehetett vele bírni. Elõször
Levi majd pedig Máté.”– Anyu én úgy
szeretem ezeket a gyerekeket” – mondta. Sajnos harmadik unokáját Ágit már
nem ismerhette, de biztos vagyok benne, hogy onnan föntrõl reánk tekint és
vigyáz családunkra.

Sokszor késõbb jött haza munkából
mint a többiek. Kérdeztem mi ennek
az oka. Válasza az volt, hogy a kaparót kellett javítani. Mikor harmadszorra
is ezt felelte begurultam és azt
mondtam. A fene vigye el azt a kaparót, nem lehetne valami másra kicserélni? Jót nevetett rajta és amikor a bányában elmesélte munkatársainak hogy
mit mondott az asszony, mindenki mosolygott, mert a fejtésben az volt a
szállító eszköz.
Voltak akik különcnek nevezték,
mert télen is kiskabátban járt dolgozni.” Magyar ember nem fázik, csak érzi
a hideget. Én egy tõrõl metszett igazi
alföldi parasztgyerek vagyok!” – voltak
a mondásai.
– Marika néni! Beszélne nekünk arról a
bizonyos napról?
– 1986 februárját írtuk, hideg idõ
volt. Férjem beteg volt, köhögött, folyt
az orra, teljesen berekedt. Kértem menjen el az orvoshoz, kúrálja ki magát.
Mondtam neki, csak nem mész betegen dolgozni? Anyu te ezt nem érted.
Mit szólnak a többiek? Olyan körülFolytatás a 7. oldalon
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VISSZATEKINTÉS
S P O R T H Í R E K
TIZEDIK

HELYEN ZÁRTA AZ ÕSZI IDÉNYT A

BÁNYÁSZ!

Union Himes - Bányász TC 1-3 (0-2)

Himesháza 150 nézõ, 2008. november 2., Megyei III. osztály Mohácsi csoport
12. forduló
B: Bárhoff–Papp T., Csonka, Róth, Pataki Z.–Vörösvári, Guhr, Sipos, Márk (Pataki
V.)–Pataki J., Kovács P. Edzõ: Szabó József • G.: Márk, Sipos (11-esbõl), Kovács P.

Bányász TC-Bár 3-1 (1-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2008. november 9, Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 13. forduló
B: Bárhoff–Papp T., Csonka, Róth, Pataki Z.–Kanizsa (Csopek), Vörösvári, (Pataki
V.), Guhr, Sipos,–Pataki J., (Tóth P.), Kovács P. (Schmidt), edzõ: Szabó József • G.:
Sipos, Schmidt, Kanizsa
2008.

NOVEMBER

16-ÁN

ELLENFÉL NEM ÉRKEZETT

ÚJMOHÁCS ELLENI MÉRKÕZÉS ELMARADT, MIVEL AZ
MEG, ÍGY 3-0 GÓLKÜLÖNBSÉGGEL A BÁNYÁSZ TC KAPTA
A 3 PONTOT.
AZ

Ivándárda - Bányász TC 2-0 (2-0)

Ivándárda 100 nézõ, 2008. november 23., Megyei III. osztály Mohácsi csoport
15. forduló
B: Bárhoff–Papp T., Csonka, Róth, Pataki Z. (Pataki V.)– Kanizsa, (Pataki J.),
Guhr, Sipos, Márk–Vörösvári (Tóth P.), Kovács P., edzõ: Szabó József
A

10. HELYEN VÉGZETT
3 DÖNTETLEN 5 VERESÉGGEL
32-24 GÓLKÜLÖNBSÉGGEL

CSAPAT AZ ÕSZI IDÉNYBEN A
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GYÕZELEM

Köszönet a támogatóknak:
az AUTÓPARK Kft.-nek és a CSABA Szódának.

További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

DIKÓ ÉLELMISZERBOLT

Vasas, Hajadon u.2. /régi gyógyszertárral szemben/ 72/337-950
ÜNNEPEKRE TORTA, FÉLKÉSZ TORTA, SÜTEMÉNY rendelést felveszünk!
Nyitva tartás: hétfõ-péntek:13-20-ig, hétvégén és ünnepnapokon:10-20-ig
SZERETETTELJES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK MINDENKINEK

VASASI
GAZDABOLT KFT.
PURINA MÁRKABOLT
Minden ami a csatornázáshoz kell!

AKCIÓ!

a decemberi hónapban:
Nes 1 Barnaszén 3800 kcal 1550.-/35 kg
Nes 2 Barnaszén 4500 kcal 1700.-/35 kg
Nes 3 Feketeszén 5200 kcal 2190.-/35 kg
Zsákos darabolt keményfa

1050.-/25 kg

10 zsák szén után 1 zsák fa ajándékba!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kutyakonzerv 1240 gr. 235.-/db
Macskakonzerv 400 gr.
99.-/db
Kutyatáp 10 kg
1450.-/db
BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY.
Hétfõ-péntek 8.00–16.30
Szombat 8.00–12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

Minden eddigi és leendõ
vevõnknek áldott, békés Karácsonyt és eredményekben gazdag, szebb, boldogabb új
esztendõt kívánunk !

HITELEK
•

személyi kölcsön 500e Ft-ig
akár 1 nap alatt
•
hitelkártyák
•
jelzáloghitelek:
szabadfelhasználásra,
lakásvásárlásra
•
BAR végrehajtás
ingatlanhitel esetén nem akadály
•

A Kolping Család
látogatása Nördlingenben 20/4964-644



A Somogyi Kolping Család Egyesület 2008. szeptember 17-21.-ig a
németországi Nördlingenbe látogatott
az ottani testvér egyesület meghívására.
Küldötteink 20 fõvel utaztak.
Felejthetetlen vendéglátásban volt
részük.
Színes programok fogadták õket:
városnézés Nördlingenben és környé-

kén, fõpolgármesteri fogadás az õsi
városban, a környék nevezetességeinek
megtekintése a tartományi gazdasági
miniszter özvegyének kíséretében.
A vendéglátók a baráti, kedves
fogadtatáson túl, adományként kerekesszékeket, járókereteket, vérnyomásmérõket és egyéb egészségügyi eszközöket adtak át a küldöttségnek.

Az 5 napos kirándulás zárásaként
Kolping Családunk tagjai magyaros
vacsoraesttel kedveskedtek a vendéglátóknak.
A rendezvénynek nagy sikere volt.
Baráti kapcsolatunk tovább épült.
Készülünk fogadásukra, melyet a
Somogyi Kolping Család megalakulásának 20. évfordulóján szeretnénk
megrendezni számukra.
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Folytatás az 5. oldalról

mények között kell most dolgozni az
embereknek, hogy nekem is ott kell
lenni velük. Nagyon jó vezetõ volt.
Csak olyat kért a munkatársaitól, amit
õ maga is vállalt. Recsegett, ropogott
azokban a napokban a bánya, de
nagyon kellet a szén, és mindannyian
biztak a „jó szerecsében”. Az élete volt
a bánya, és a halála is ez lett. Úgy köszöntem el tõle mint mindig: Szia Apu
siessél haza! Sicht (mûszak) elõtt mindig megpuszilta a családot, elköszönt,
mert ez minden bányász emberben
benne volt, hogy elbúcsúzik, mert lehet hogy többé már nem látja a családját. Mégis ez más volt mint a többi,
mintha érezte volna, hogy ez az utolsó.
Valami vibrált a levegõben. Hosszan


Sok Hírünk Van
néztem utána az ajtóból és megborzongtam, gondoltam a hideg idõ.
Reggeles mûszakból mikor hazajöttem
a munkahelyemrõl, a TV bemondta:
Vasasbányán omlás volt a fejtésben.
Kétségek közt gyötrõdve, vártam az
újabb híreket és közben imádkoztam.
Valika ment fel férejével Leventével az
üzembe, hogy tájékozódjanak az omlás
felöl. Este fél tízkor nyílt az ajtó és
elõször Lippert Józsi, majd pedig egy
orvos lépett be a lakásba. Kissé oldalra
pillantottam, miért nem az én férjem
jön elõre, és kíséri be a vendégeket? Ekkor mondták, hogy a férjem az omlás
alatt maradt.
Nagyon nehéz idõszak következett.
Ott maradtunk hirtelen férj, apa,
családfõ nélkül. A félig elkészült ház is

BÁNYÁSZ EMLÉKPARK
AVATÁSA VASASON

A Vasasi Szent Borbála Egyesület
2006 decemberében azzal a fõ céllal
alakult, hogy a vasasi bányász múltat
ápolja és ezzel Vasas település értékeit
növelje. Nevünket a bányászok védõszentjérõl vettük fel. Szeretnénk minél
szélesebb körben megismertetni településünk több mint 200 éves bányász
múltját, hagyományait. Ennek érdekében úgy gondoltuk, hogy közösen,
összefogva a településen élõ volt bányász kollégákkal létrehozunk egy bányász emlékparkot. Mint a mellékelt
képen látható úgy képzeltük el, mintha a régi Wiesner akna függõleges metszete lenne. Abból jönnek a vízszintes
szintek és abból az osztó vágatok. Ezek
szimbolikus képek. A második cikkelybe helyeztük el elsõ bányatörténeti
kiállítási darabunkat, mely áll Th
vasakból összerakott vágatból, benne
vasúti sínen álló bánya csillébõl és a
firstnibe fölfogatott lutniból (légcsõ).
Ehhez egyesületünk nagyon szerény
anyagi lehetõségekkel, de annál nagyobb tenni akarással rendelkezett.
Sajnálatos módon nem érezte szíve
ügyének sem a vasasi részönkormányzat sem a pécsi önkormányzat, mert.
anyagilag nem támogatták elképzelésünket. Az emlékpark létrehozásával nem csak szûkebb környezetünk,
hanem Pécs 2010 Európa kulturális fõ-

városa program keretének szélesítéséhez is hozzá szeretnénk járulni. Most
bizonyítékát tudjuk annak adni, hogy
széles körû összefogással meg lehet ezt
valósítani. A bányában életünket adtuk volna egymásért, etnikai hovatartozástól és pártállástól függetlenül. Az
emberi élet és a bányász összefogás
mindennél többet ért. Úgy voltunk
mint egy nagy család, mintha testvérek

lennénk. Településünkön szinte nincs
olyan család, aki valamilyen formában
ne kötõdött volna a bányához. A Vasasi Szent Borbála egyesület 2009-ben
kezdeményezni fogja, hogy a bányász
emlékparkot Bányász térré nevezzék
ki, hogy ezáltal is minél tovább fennmaradjon a bányász kifejezés. A másik
ok, hogy Vasasnak nincs egyetlen egy
tere sem.
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mindig Rá emlékeztetett. Úgy terveztük, ha nyugdíjasok leszünk, bemegyünk Pécsre lakni. A gyerekeknél alul
kialakítottunk egy szobát, hogy majd
ha kijövünk látogatóba ott fogunk
aludni. Sajnos ez a lehetõség csak nekem adatott meg.De ha százszor születnék akkor is csak vele szeretnék élni!
– Marika néni! Köszönöm, hogy
megosztotta velünk az emlékeit! Én is nagyon szerettem és tiszteltem Laci bácsit.
A Szent Borbála Híradó ezzel az utolsó
riporttal befejezte tudósítását a bányász
múltról, köszönöm a jó szavakat a bíztatást és az építõ kritikát.
JÓSZERENCSÉT!
Ruzsicsics Ferenc vájár


A Vasasi Szent Borbála Egyesület
2008. DECEMBER 7.-ÉN, Szent
Borbála nap tiszteletére Bányász emlékparkot avat Vasason, a régi Wiesner
akna helyén. Az ünnepség kezdési
idõpontja: 14,00 ÓRA. Esõ esetén az
ünnepség a vasasi kultúrotthon dísztermében lesz megtartva.
Nagy erõfeszítések árán, önerõbõl,
önkormányzati támogatások nélkül
létre tudtuk hozni közösen, összefogva a vasasi bányász emlékpark elsõ szeletét. Köszönet a volt bányász munkatársak önzetlen segítségéért.
Sashegyi József bányamester, Bakó József
aknász, Lovász Géza aknász, Orosz Ferenc
vájár, Mag József vájár, Pataki Ferenc
vájár, Finak János vájár, Lesnik Tamás
vájár-lakatos, Ruzsicsics Ferenc vájár.
További támogatóink: Calamites Kft.,
Gergõ György, Vörös György, Pavlicsek Géza,
Lukács és társa Kft, KÕKA Kft, Pozsár
Sándor, Ámann József, Kis Bocz Levente,
Ragács György, Gábor Miklós, Schön Gyula,
Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, Vértes
Erõmû zRt. Márkushegyi Bányaüzeme, Dr.
Hoppál Péter Református Gimnázium
Fõigazgatója, valamint a Sok Hírünk Van
újság és a Vasasi Gazdabolt Kft.
JÓSZERENCSÉT!
Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnök


APRÓHIRDETÉS
Számítógépek javítását, internet telepítését,
levelezõ beállítását vállalom Somogyban,
Vasason, Hirden
70-318-6610

Sok Hírünk Van
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Recept

„Újévi korhely-leves
Vitéz Mihály módra”
Hozzávalók: 1 kg pulykaaprólék,
só, karikára vágott debreceni kolbász,
2 nagy sárgarépa, 1 fehérrépa, 1 zeller,
1 karalábé, 0.4 kg savanyúkáposzta,
40g vaj, 3 dl tejföl, 1 csokor kapor,
csípõs mustár, õrölt bors, kevés cukor,
kevés tárkonyecet, petrezselyemzöld
Ezt a levest a debreceni papok találták
ki az „Ihatnám Pajtás”-nak, Csokonai
Vitéz Mihálynak. Mikor a poéta úr
valamely év végi mulatságból/ ahol étel és
bor mellet, zenének hanginál mindent
felejtett/ hajnalban hazatántorgott, a derék
papok már vágták a pulykát.
Miután az aprólékot feldarabolták, s hideg
vizzel felöntötték, ágyba dugták a nótázó,
dülöngélõ Vitézt. Ezután felforralták az aprólékot, és elsõ levét leöntötték. Újra vizet adtak
hozzá, sózták, és lassan puhára fõzték. Közben
az összes zöldséget megtisztították, és nagyon
vékony karikára szelték. a pulykához adva, az
egészet teljesen megfõzték. A savanyú káposztát rövid szálakra szabdalták, ha kellett át is
mosták, és vajon, puhára párolták fedõvel lefedve, utána a zöldséges pulykalevesbe keverték. A levest félretették, hogy az ízek összeálljanak, és õk is lepihentek kicsit. Mikor Mihály
úr nem éppen kakasszókor magához tért, a papok karikára vágott debrecenivel, mustárral,
borssal és ecettel, kaporral, tejföllel forralták fel
a levest.Egész kevés cukrot adtak hozzá, mert a
macskajaj és az édes õsi ellenségek. Végül friss
petrezselyemmel szórták meg a levest, és „Ihol
ni uccu!” felkiáltással tálalták a zákányos fejû
Csokonainak, aki pár kanál után mosolyogva
mondta: „Óh pulykaleves, korhelnek a remény,
kétes kedvet mért csepegtetsz még most is
belém?”

Váljék egészségedre!

KARÁCSONYI TOTÓ
1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten
elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak
jövendölt Jézus eljövetelérõl, hanem találkozott is vele. Ez a próféta volt:

1. Zakariás
2. Izajás
X. Keresztelõ János
2. Jézus születését Gábriel fõangyal adta hírül
Máriának. Hol tudta meg Mária az örömhírt?

1. Jeruzsálemben
2. Názáretben
X. Betlehemben
3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik
uralkodó rendelte el a népszámlálást?

1. Augusztusz rendelte el, hogy írják
össze a földkerekséget
2. Tibériusz, uralkodásának 15. évében
X. Heródes rendelte el a gyermek mészárlás elõtt
4. „Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul
nektek, és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok”. Kiknek adta hírül az
angyal -e szavakkal a Megváltó születését?

1. A napkeleti bölcseknek
2. A pásztoroknak
X. A többi angyalnak
5. A Kisdedet elõször köszöntötték:

1. Az egyszerû pásztorok
2. Agg Simeon
x. A napkeleti bölcsek
6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul. Mi a tömjén?

1. Nemesfém
2. Különleges keleti csemege
X. Fehéres-sárgás színû gyanta, füstölögtetésével áraszt jó illatot
7. „Dicsõség a magasságban Istennek és a Földön békesség az Istennek tetszõ embereknek”.
Kik imádkoztak így?

1. Az angyalok serege
2. A pásztorok
X. A napkeleti bölcsek

Minden kedves Megrendelõmnek
boldog ünnepeket kívánok!

8. Hol született Jézus?

1. Betlehemben, József rokonainál
2. Betlehemben egy istállóban
X. Názáretben

Víz, fûtésszerelés
vegyestüzelésû kazánok
beépítése házhozszállítással
szennyvízcsatorna bekötés
anyagbeszerzéssel,
földmunkával, helyreállítással, költségvetéssel,
részletfizetéssel.

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT

Köszönöm bizalmukat,
eddigi megrendeléseiket!

Vasas, Szövetkezet u.16.
72/337-366•30/564-4176

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán

kreatív festés
és melir technikák
tartós dauer, modern
hajvágás, kontyfésülés

2008. december

9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a
két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk december 28. -án. Hogy nevezzük õket?

1. Aprószenteknek
2. Mindenszenteknek
x. Apró vagy Mindenszenteknek
10. Heródes haragja elõl a Szentcsalád elmenekült. Hova menekültek?

1. Erzsébethez és Zakariáshoz
2. Egyiptomba
X. Názáretbe
11. A Karácsony ünnepe:

1. December 24
2. December 26
X. December 25
12. Jézus születése után a nyolcadik napon volt
a névadás ünnepe. A Jézus név értelme:

1. Megváltó
2. Felkent
3. Elõhirnök
13. Születése után negyven nappal Jézust bemutatták a templomban. Ekkor jelen volt két
idõs ember is:

1. Zakariás és Erzsébet
2. Ábrahám és Sára
X. Agg Simeon és Anna
13+1. Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a
Kiskarácsony és Nagykarácsony. A Nagykarácsony elnevezés magát a Karácsony ünnepét jelenti. Melyik ünnep a Kiskarácsony?

1. Új Év
2. December 25.
X. December 6.

A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK:
a mihir2007@freemail.hu e-mail
címen, vagy a hirdi-somogyi-vasasi
patikában, telefon: 72/537-033
A múlt havi rejtvény nyertese:
Vetró Éva, Vasas.

GRATULÁLUNK!

