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November

Sokszáz kis imbolygó gyertyaláng
idézi valaha élt emberek emlékét. A
megrokkant halmok, mint hajlott hátú
emberek állnak egymás mellett, õrizve
örömet, bánatot, sikert, kudarcot, küzdést; egy-egy életet. Õrzik õseink, honfitársaink, elmúlt emberek álmát, fiatalon
derékba tört életek beteljesületlen
céljait.

Emlékeinkkel üzennek nekünk, sírjaikhoz lehajló utódoknak, intenek a jóra,
óvnak, bíztatnak, vígasztalnak. Érezzük
szeretetüket.
Pihenni tért szeretteinket idézõ
gondolataink között emlékezzünk meg
azokról is, kikkel emlékek nem kötnek
össze, ám múltból visszhangzó tetteik,
életüket áldozó hazaszeretetük és
hõsiességük példája örök kapocs, ahhoz
méltónak lenni örök feladat mindünk

számára. Hajtsunk fejet elõttük, hogy
egymásra emelt fõvel tekinthessünk!
Feltámad az õszi szél, rázza, tépi a fák
koronáját, követeli lombjuk ezüstjét,
aranyát.
– Adós fizesssss! – suhogja konokul.
S a nyír, a cser, a tölgy megadón bólogatva mind-mind fizet, átadva élettõl
elhagyott leveleit. A szél eliramlik színpompás kincsével, de aztán megáll, és
díszes takarót terít belõle a szürke
novemberi ködben didergõ tájra.
Elül a szél, csend mindenütt, gyertya
kanóca serceg, gondolatunk messze
száll. Ez a hónap is elballag, elviszi
szomorúságunkat, s az Idõ folyójában
görgõ emlékeinkrõl lassan lekopik a
fájdalom. De a múltat feledni nem
szabad; számos adósságunkból valamit
törleszteni az emlékezés ad erõt.


ÉRTESÍTÉS
Mint ismeretes, kisgyermekkorban a pneumococcus fertõzések okozzák a mandula-tüdõ-agyhártya-középfülgyulladés túlnyomó többségét.
Most lehetõség nyílt a megelõzésre az ingyenesen igénybevehetõ védõoltással, melyért a
gyermekorvosi rendelõben lehet jelentkezni,
mindazon szülõknek, akiknek gyeremekeik
2006. szeptember 30. után születtek.
Védjük gyermekeinket az influenza elleni
védõoltással, mely már 6 hónapos csecsemõkortól adható.
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A Közgyûlés október 30.-án második
napirendi pontként másfél órás vitában tárgyalta a települési folyékony
hulladék elszállításáról, illetve annak
díjáról és a közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl szóló 35/2007.(08. 02)
sz. rendelet módosítását.
Mint ismeretes, a rendelet azt a kötelezettséget írta elõ, hogy egy évet
vizsgálva az elfogyasztott vízmennyiség 40%-a és az elszállított szennyvíz
mennyiség közötti különbözet után a
Pécsi Vízmû számlát bocsát ki a
fogyasztó részére. A lakosság az így
kiküldésre került, több tízezer forintos
számlákat jogtalannak és méltánytalannak tartotta, hiszen az el nem végzett
munkáról szólt. Petíciók átadásával,
két Széchenyi téri tüntetéssel, lakossági
fórumokon történõ véleménynyilvánítással igyekezett a lakosság jogos
követeléseinek érvényt szerezni.
A 30.-i közgyûlési elõterjesztésben
már az állt, hogy ezt a 40%-os limitet
20%-ra kívánja csökkenteni az elõterjesztõ. Ezt továbbra is elfogadhatatlannak tartottuk, ezért két módosító indítványt adtam be. Az elsõ azt tartalmazta a jövõre nézve, hogy kizárólag
az elszállított szennyvíz mennyisége
után történjen a számlázás. A második
indítványban kértem, hogy a Közgyûlés határozatában kérje fel a Vízmû
vezérigazgatóját, hogy tegyen javaslatot
a kiküldött számlák visszavonásának
lehetõségérõl és az ehhez kapcsolódó
szükséges intézkedésekrõl. A szocialista frakcióból Dr. Tóth Bertalan, Tóth
Mihályné és Hering Gyula képviselõk
közösen ugyancsak módosító javaslatot nyújtottak be, melynek tartalma
megegyezett az elsõ indítványom tartalmával. A Közgyûlés egyöntetû
IGEN szavazatokkal megszavazta a
módosító javaslatokat, illetve a rendelet módosítását.

Most már fellélegezhetünk, követelésünk beteljesült.

2008. november

Már nem szivatnak a
szippantással
Engedjék meg, hogy az ügy kapcsán
személyes megjegyzést is tegyek. Megválasztásom óta lehetõségeimhez mérten mindig igyekeztem több-kevesebb
sikerrel segíteni a településeinken élõket abban, hogy problémáik megoldódjanak. Most viszont nekem volt
szükségem segítségre, egyedül az ügy
megoldásához kevés voltam. Ezt a segítséget a lakosságtól most megkaptam. Köszönöm.
Örülök a nem elõször megmutatkozó lakossági összefogásnak, erre
bizony a továbbiakban is nagy szükségünk lehet. Remélem, elõbb-utóbb
bekövetkezik majd az az idõszak, mikor nem azért kell küzdenünk, hogy
mi ne történjen meg településeinken,
hanem azért, hogy mi épüljönszépüljön.
Huba Csaba




Köszönet

A Vasasért Egyesület, és a demonstrációk szervezõi nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
valamilyen módon hozzájárultak a
sikerhez. Mindenkinek, aki aláirást
gyûjtött, aki aláírta a lapokat, aki
panaszlevelet írt a Vízmûnek, Közigazgatási Hivatalnak, önkormányzatnak
stb. Mindenkinek, aki újsághoz, TVhez fordult. Mindenkinek, aki részt
vett a tüntetésen, nem szégyellte a wc
pumpát lengetni, és mindenkinek, aki
itthon addig a tüntetõk helyett dolgozott.
Elértük a fõ célunkat, és mellékesen
azt is, ország-világnak megmutattuk, a
somogyi-hirdi-vasasiakkal nem lehet
vég nélkül packázni. Olyan összefogás
jött létre, amiért büszkék lehetünk
magunkra, lehet, hogy máskor is
szükség lesz rá. Ugye érdemes volt?

FOGADÓÓRA
HUBA CSABA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
2008. NOVEMBER 17.-ÉN, hétfõn
fogadóórát tart:
HIRDEN, 16.00 és 17.00 óra
között a Harangláb utcai közösségi
házban,
SOMOGYBAN, 17.15 és 18.15 óra
között a Településrészi Önkormányzat irodájában (Búzakalász u. 3.)
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között a Berze Mûvelõdési Házban.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük a közgyûlés tagjainak és
vezetõinek, hogy a józan eszükre
hallgatva keresték és meg is találták a
mindenki számára elfogadható
megoldást.
Taar Ilona   
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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.
A

SZENT

BORBÁLA HÍRADÓ
KÖVETKEZÕ VENDÉGE SZABÓ LÁSZLÓ
MOZDONYSZERELÕ.
Laci bácsi! Mesélne nekünk a bányaéveirõl?
1942. július 5.-én Szekszárdon születtem. Édesapám 2 hónapos koromban
hõsi halált halt a 2. világháhorúban.
Nõvéremmel együtt édesanyám egyedül nevelt fel bennünket. Általános
iskolát Hosszúhetényben, majd pedig
a szakközépiskolát a pécsi 500-asban
végeztem el. 1961-ben vonultam be
katonának Szombathelyre. Itt a két év
alatt hivatásos jogosítványt szereztem.
Ennek köszönhetõen leszerelés után a
sütõipari vállalatnál tudtam elhelyezkedni, mint hivatásos gépkocsivezetõ.
1965-ben nõsültem meg, Vasasra
költöztem. Házasságomból 1 fiú és 1
lánygyermek született. Azóta már boldog nagypapa vagyok, mert van 1 fiú
és 1 lány unokám is. Feleségem Mária
a bányánál dolgozott, mint mûszakjegyzõ. Ennek köszönhetõen 1968-ban
mentem a bányához a mozdonyszerelõ
mûhelybe. Fontosnak tartottam a
munkahely közelségét és nem utolsó
sorban a jó kereseti lehetõséget. A szakma csínját-bínját Kraft Ferenc mûvezetõtõl és Weibl József csoportvezetõtõl
tanultam meg. Szeretettel gondolok
rájuk. Munkafeladatom volt a bányában lévõ mozdonyok karbantartása,
javítása, átvizsgálása a biztonságos
szállítás érdekében. A föld alatt lévõ
mozdonygarázsban kellett ezeket a
feladatokat megoldanunk. Olyan elõ
sem fordulhatott, hogy a mozdonyok
nem mûködnek. Azoknak mindig
menniük kellett. A termelésbõl nem
eshettek ki. Eleinte BND 30-as mozdonyokat használtunk, melyek szerelése
nagyon komplikált volt. A javításuk
komoly fizikai munkát igényelt. Ha
nem volt szintre kapcsolás, volt hogy

léggurítón kellett levinnünk a meghajtóláncot és úgy tudtuk csak üzemképessé tenni a mozdonyt. Ezután jöttek
be a DH 15-ös mozdonyok, melyek
már korszerûbbek voltak elõdeiknél.
A mi dolgunk is könnyebb lett,
ritkábban romlottak el. Mikor behozták ezeket az új mozdonyokat, két

munkatársunkat kivittek Csehszlovákiába a mozdonygyárba, hogy betanítsák õket. Szecsõdi Lajos és Müller
János kollégánk elsajátította az új
technológiát, és hazatérve átadta
nekünk. Megmutatták, hogy mik a
gyenge pontjai a mozdonyoknak és
mire kell fokozottabban odafigyelnünk. Ezután már zökkenõmentesebben ment a szállítás Vasasbányán.

Szívesen emlékszem vissza az itt eltöltött évekre. Nagyon szerettük a brigád
kirándulásokat, mert azoknak közösség
összekovácsoló szerepe volt.
Elmesélnék egy vidám történetet ebbõl az idõbõl. Egyik ünnep alkalmából
3 napos kiránduláson vettünk részt
Igalon. Sátrat vertünk és az éjszaka
közepén ordibálásra keltünk. Egyik
társunk sátra a családra borult. Jót derültünk rajta és segítettünk neki a sátor

újra felállításában, hogy nyugodalmas
éjszakája legyen. Ilyen alkalmakkor jó
barátságok kötõdtek nemcsak a bányásztársak hanem a feleségek részérõl
is. Van egy szomorú történetem is ,
mely 1986-ban történt a fejtésomlás
következtében. Futárral riasztottak, az
elsõk között voltam a bányánál, mert
szinte a legközelebb laktam hozzá.
Minden épkézláb embert riasztottak,
mert nagy volt a baj, omlás történt.
Feszült idegzettel szálltunk le a
bányába. Az én feladatom volt Dr. Pál
Tibor üzemorvos beszállítása a 4. szinti döntõig. Mindketten nagyon izgultunk, mert nem tudtuk, hogy hány bányász van még életben az omlás alatt..
16 órás ügyeletet adtunk a föld alatt,
ugrásra készen álltunk, hogy sérült
munkatársainkat mielõbb kihozhassuk a bányából. 36,5 évet töltöttem folyamatosan a bányánál, mindvégig
mozdonyszerelõként. Mielõtt még
bezárták volna a bányát létszám-leépítés miatt nyugdíjba küldtek, mivel én
álltam a legközelebb ehhez. Bányabezárás után háztájival kezdtem el
foglalkozni. Elõször csak egy fóliasátorral, mára már háromban termesztek
zöldségeket. Nyugdíjaztatásom után is
tartom a kapcsolatot a volt bányász
kollegákkal, szívesen nosztalgiázunk a
rég történt dolgokról. Sajnos már
többen nem élnek közülük. Bányász
éveim alatt kaptam kiváló dolgozó
kitüntetést és a bányászati szolgálati
érdemérem mindhárom fokozatát
bronz-ezüst és arany. Büszke vagyok
rájuk. Még mindig fájó szívvel
gondolok vissza a bányánál eltöltött
évekre. Olyanok voltunk, mint egy
nagy összetartó család. Hiányzik. Ez
így volt Laci bácsi. Köszönöm, hogy
együtt felelevenítettük a közös bányász
múltat. Jószerencsét !
Ruzsicsics Ferenc
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Harcmûvészeti
világkupa 2008

Szeptember 27.-én, Szerbiai
Szabadkán rendezték meg a GKF
HACHI-O-KAI világszövetség,
világkupáját.
40 ország, 1020 versenyzõje indult a
következõ versenyszámokban:
• karate- kumite (küzdelem ),
• karate-kata (formagyakorlat ),
• judo,
• martial arts (páros-önvédelem ).
Magyarországot, budapesti, szombathelyi, barcsi és pécsi egyesületekbõl
álló versenyzõk képviselték,
Sihan Sey Gábor (6. dan karate)
vezetésével, valamint a Pécs-Somogyi
Környezetvédelmi és Kuturális Egyesület, (és a hosszúhetényi általános
iskola) Jiu-Jutsu clubja, Sensei Peti
János (4. dan Jiu-Jutsu) vezetésével.
A Környezetvédelmi és Kulturális
Egyesület versenyzõi, nagysikerû önvédelmi bemutatót tartottak,
Kancho Takemasa Okuyama (9. dan
karate) a világszervezet vezetõjének felkérésére.
A bemutatóhoz a díszvacsora után a
Japán konzul személyesen gratulált, kiemelve a csapat technikai felkészültségét.

A világkupán a következõ
eredmények születtek, martial arts
(önvédelem) kategóriában:
SERDÜLÕ KOROSZTÁLY:
I. helyezés: Krasznai Valentin,
Orbán Roland, (Hosszúhetény),
II. helyezés: Krasznai Kristóf,
Orbán Roland, (Hosszúhetény),
III. helyezés Brauner Márk,
Bánkuti Róbert, (Somogy, Hetény),
JUNIOR KOROSZTÁLY:
I. helyezés: Erõs Tamás,
Csémi Dezsõ (Somogy).
Ezúton szeretném megköszönni a
támogatást:
Kisfaludy Attilának, Pécs-Somogyi vállalkozó,
Pannon Hõerõmû Zrt.-nak.

A PÉCS-SOMOGYI
EGYESÜLET KORÁBBI
NEMZETKÖZI EREDMÉNYEI:
IRIG NEMZETKÖZI VERSENY 2007
Junior, I. helyezés Csordás György,
Senior, I. helyezés Peti János.
PÉCS EURÓPA KUPA 2006:
Serdülõ, I. helyezés Krasznai
Valentin, Orbán Roland
II. helyezés Mayer Tamás,
Krasznai Kristóf,
Felnôtt, II. helyezés Mayer Gábor,
Peti János,
Senior, I. helyezés Peti János.
Csapatversenyben II. helyezést ért
el az Egyesület.
PÉCS EURÓPA KUPA 2007:
Serdülô, I. helyezés Krasznai
Kristóf, Orbán Roland,
II. helyezés Bánkuti Róbert,
Krasznai Valentin.
SPORTKITÜNTETÉSEK
Baranya Megye Kiváló Serdülô
Sportolója cím, Csordás György,
Baranya Megye Kiváló Edzõje cím,
Peti János.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk,
az edzéseinken 7 éves kortól.
Az edzések helyszíne:
Pécs-Somogy, Kossuth Mûvelõdési Ház
H, Sz, P: 17.00–18.30 gyerekek,
18.30–20.00-ig felnõttel részére.
Hosszúhetény, Általános Iskola,
K, Cs: 16.00 órától.
Sensei Peti János
GKF HACHI-O-KAI vezetõedzõ 4.dan



ISKOLÁRA HANGOLÓ
Ebben a tanévben is játékos iskolaelõkészítõ foglalkozások indulnak a
Hirdi Általános Iskolában.
A foglalkozások minden csütörtökön 15 óra 30 perckor kezdõdnek.
Szeretettel várjuk a három településrész nagycsoportos óvodásainak
érdeklõdõ szüleit és a gyermekeket.
A foglalkozások ingyenesek.
Érdeklõdni az iskola telefonszámán
lehet: 537-063

ÚJRA INDUL A ZENEOVI FOGLALKOZÁSSOROZAT IS A HIRDI
ISKOLÁBAN.
Ezek a foglalkozások is ingyenesek,
minden szerdán 15 óra 30 perckor
kezdõdnek.
Szeretettel várjuk az óvodáskorú
gyerekekeket. Érdeklõdni a fenti
telefonszámon lehet.
A Hirdi Iskola nevelõi

VASASI
GAZDABOLT KFT.
PURINA MÁRKABOLT
Minden ami a csatornázáshoz
szükséges.(csövek, idomok)
Keddi napokon INGYENES
házhozszállítása 5000.-Ft felett.

AKCIÓ!

a novemberi 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 8.00–17.00
Szombat 8.00–12.00

Vasas, Bethlen G. u. 21.
72/337-776
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Megemlékezés Vasason az
56-os kopjafánál

A Vasasi Szent Borbála Egyesület
október 19.-én megemlékezett az 56-os
forradalomról és szabadságharcról.
Ünnepi mûsorunk a Himnusszal
kezdõdött. Köszöntöttem az ünneplõ
sokadalmat és méltattam 56 szellemét.
Azért jöttünk össze ezen a napon, hogy
megemlékezzünk a magyar történelem
egyik legszebb pillanatáról.. Mert
emlékezni kell, el kell mondani
gyermekeinknek, unokáinknak hogy
apáink, nagyapáink milyen hõstettet
hajtottak végre 1956-ban.
A bevezetõ után Bárdos Sándor
versmondótól egy 1956-ban íródott
verset hallhattunk melyet két bebörtönzött 56-os elitélt írt, Szarka Árpád
és Szalma Ferenc. A vers címe: Parancsnoki kihallgatás. Ezután ünnepi beszédet mondott Németh Zsolt a pécsi
Jobbik elnöke. A gyújtóhangú beszéd
után ismét egy verset hallhattunk Aracs

A Vasas-Somogy Egyházközség, és a
„Tegyünk Egymásért” Egyesület október 18-án, szombaton délután emlékezett meg az ’56-os forradalom és szabadságharc hõseirõl és áldozatairól.
Az ünnepi megemlékezés szentmisével
kezdõdött a somogyi Jézus szíve templomban, melynek zárásaként Petõ Sándor a Pécs-Baranyai ’56-os Szövetség
elnöke ’56-os lyukas zászlót adományozott templomunknak. A zászlót
Kövesi Ferenc plébános úr vette át és
áldotta meg, melyre a hozzátartozók
szalagot kötöttek az elhunyt forradalmárok tiszteletére és emlékére. A megemlékezés a templomkertben az ’56-os
emléktáblánál az Absolute kürtkvártett

Bianka középiskolai tanulótól. Petõfi
Sándor: A Magyar nemzet. Ezután a
megemlékezõk virágot és koszorút
helyeztek el a Történelmi Vitézi Rend
Egyesület felvezetésével a kopjafa elé.
A koszorúzás után egy verssel tisztelegtem a hõsök elõtt.

Dömötör Tibor:
Egy pesti srác dala(1996)
Feljöttem én a sírvilágból,
Lássam mi történt negyven év után.

térzenéjével folytatódott. Ezután Aracs
Bianka Petõfi Sándor Magyar nemzet
címû versét szavalta el a szép számban
megjelent emlékezõknek. Idén az ünnepi beszédet Czukor Antal somogyi
’56-os forradalmár mondta el. Beszédében hangsúlyozta a forradalom tisztaságát, név szerint emlékezett meg
somogyi bajtársairól, Borbás Jánosról,
Lukács Mihályról, Molnár Györgyrõl,
Bencze Józsefrõl, akik sajnos már
nincsenek közöttünk. Beszédét egy
idézettel zárta,
„Hiszek egy Istenben,
hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.”

A tanulságos és lélekemelõ beszéd
után került sor a hozzátartozók, a
körünkben megjelent Történelmi
Vitézi Rend Egyesület Dél-Dunántúli
Törzsszék Baranya megyei csoportjának, valamint az egyesületek és civil
szervezetek koszorúinak, illetve a
megemlékezés virágainak elhelyezésére
az emléktáblánál.

A vérem most is a kõre folyva lángol,
Amint a sortûzre lassan elbukám.
Látom, hogy mennyi áruló és hóhér
Sikálja most tisztára sírkövem,
Hiába haltam igazért és jóért,
Ha minden ilyen simán megy nélkülem.
Akitõl féltünk egykor visszajöttek,
S 1956 fegyverére sarat, betont
Nem halmoztak többet…
Alföldbe búvik újabb 40 évre.
Feljöttem én a sírvilágból,
S látom mindent tönkre tettek.
A vérem most is a kõre folyva lángol,
Pirul, szégyenkezik helyettetek.

Ünnepi megemlékezésünk végén
közösen elénekeltük elõször a Székely
Himnuszt, majd pedig a Szózatot.
Adjon az Isten szebb jövõt mindenkinek!
Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület elnöke


A koszorúzás megható percei után
közösen vonultunk át a Kolping
Házba, ahol a hagyományokhoz híven
a somogyi Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulóinak színvonalas megemlékezõ mûsorát tekinthették meg az
egyesületünkkel együtt ünneplõk.
Köszönjük az iskola vezetésének támogatását, a gyerekek osztályfõnökének
felkészítõ munkáját, és a szülõk segítségét, hogy lehetõvé tették gyermekük
szereplését megemlékezésünkön.
Sajnos a jelenlegi magyarországi gazdasági, politikai helyzetet ismerve, felmerül a kérdés: ugye, eleink nem hiába
ontották vérüket a Fõváros, a vidék
városainak, falvainak utcáin, terein,
kínzókamrákban, nem hiába vonultak
számûzetésbe, éheztek, robotoltak
munkatáborokban?
Ugye nem hiába álmodtak egy demokratikusabb világot, s haltak meg érte?
Ébredjünk, és adjuk méltón tovább
gyermekeinknek elõdeink hagyatékát!
Kocsisné Nagy Margit
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ISPA HÍREK

„Vakondtúrás”



az ISPA/KA Projekt
újabb rendezvénye gyerekeknek

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ISPA/KA Csoportja
által elindított „Vakond rendezvénysorozat” 2008. májusában vette
kezdetét. Az ISPA Csoport célja volt,
hogy a projekten keresztül hangsúlyozza a környezettudatos nevelés, és szemlélet fontosságát, eljuttatva ezt a szellemiséget a legfogékonyabb célcsoporthoz, a gyerekekhez. Rajtuk keresztül
pedig a családokat, felnõtteket is
könnyebben lehet „terelgetni” a környezetvédelem irányába.

A „Vakondtúrás” elnevezésû
kirándulással egybekötött szemétszedési akció a 2008. õszén valósult
meg. Akciónkat az ISPA/KA Projekt
II/A üteme által érintett munkaterületek iskolái számára hirdettük meg,
melyek közül a Budai-Városkapu
Óvoda, Általános Iskola tagiskolái
közül a Somogyi Általános Iskola, és a
Hirdi Általános Iskola vett részt.
A Hirdi Általános Iskola önállóan
bonyolította le a szemétszedést, mivel
ebben az általános iskolában csak alsó
tagozatos kisgyerekek tanulnak, és csak
kisebb területet tudtak bejárni. Ezért
számukra biztosítottuk a szemétszedéshez szükséges eszközöket; zsákokat,
kesztyûket, illetve minden kisgyerek
kapott jutalmul csokit, ISPA/KA
Vakondos kitûzõt, és az osztályokat
külön emléklappal jutalmaztuk.
A Somogyi Általános Iskolában a
gyerekek számára feladatokkal, és részletes programmal készültünk. Az intézményvezetõ, Szende Csabáné jóvoltából a kirándulás napján a gyerekek
utolsó óráik elmaradtak, és ebéd után
már az iskola udvarán gyülekeztek a
gyerekek. Az összes napközis részt vett
a kiránduláson, de a nem napközis
diákok közül is sokan maradtak, vagy
visszajöttek az iskolába. Több mint
100 tanuló vett részt, és minden osztályt osztályfõnöke vezette a szemétszedés során.

Délután egy órakor már gyülekeztek
az osztályok az udvaron. Az osztályok
két-két csapatra osztották magukat és
csapatukat el is nevezték (Sólyom,
Vakondok, Vakond lány…). Minden
csapat, még indulás elõtt kapott egy
hulladék tesztet, melyet kitöltöttek
tanáraik segítségével.
Mindenki kapott ISPA/KA Vakondos kitûzõt, amiket feltûztünk a ruhájukra, és természetesen haza is vihették
az ajándékot, aminek nagyon örültek.
Mindenki kapott kesztyût és zsákokat
a szeméthez.

lékesen sok szemét is összegyûlt a nap
végére.
A szeméthez a konténert a Környezetünkért Közalapítvány szállíttatta, és
minden szükséges eszköz anyagi
fedezetét a II/A ütem kivitelezõje a
Hídépítõ Zrt. biztosította.
Kirándulásunk céljául tûztük ki,
hogy eltöltsünk egy vidám, mozgalmas
délutánt a gyerekekkel és tanárokkal,
és felhívjuk a figyelmet arra, hogy
mennyire fontos a mindennapi életben környezetünk megóvása és az,
hogy tiszta környezetben éljünk. Úgy

Az elsõ és második osztályosok az
iskola területén maradtak, és azt
tisztították meg, a többi osztály pedig
a szervezõk és a tanáraik kíséretével
elindultak az úgynevezett Sün tanösvényen. Ezt az ösvényt használja az iskola arra, hogy a gyerekek itt gyûjtsenek
leveleket, terméseket, melyekbõl dekorációt készíthetnek, illetve megtanulják, hogy melyik levél milyen fa levele.
Tehát ezt az ösvényt jártuk végig, és
tisztítottuk meg, illetve még az útba
esõ utcákat is.
Az ösvény egyes állomásain különbözõ szelektív hulladékgyûjtéssel és
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak.
Délután 3 óra körül érkeztünk vissza
az iskolába, ahol a gyerekeket uzsonnával várták. Az uzsonna után mindenkinek csokit osztottunk szét jutalmul,
hiszen minden gyerek nagyon aktívan
vett részt a programban, és nem mel-

gondoljuk a délután után, és a gyerekek, tanárok visszajelzései alapján is,
hogy célunkat elértük ezzel a programmal, és tettünk egy újabb lépést környezetünk védelméért.
A program szervezõi: Szende
Csabáné, létesítményvezetõ, Lépold
Edit, Tímárné Réti Tímea, Mátyás
Szilvia, Czuczor Katalin, Bársony
Zsuzsanna, és az iskola tanárai.
Reméljük, hogy rendezvénysorozatunk további állomásai, a rajzpályázatunk és mese és esszéíró pályázatunk is
hasonló kedves és lelkes fogadtatásban
fog részesülni, mind a gyerekek, mind
pedig a felnõttek részérõl.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatást a II/A ütem kivitelezõjének, a Hídépítõ Zrt.-nek, illetve köszönjük továbbá a részvételt a Somogyi
és Hirdi Általános Iskolák tanárainak
és tanulóinak.
Üdvözlettel: a Pécsi ISPA/Kohéziós
Alap Projekt Menedzsmentje
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HITÉLET
ÜNNEP A VASASI
EVANGÉLIKUSOKNÁL
Október 25-én zsufolásig megtelt a vasasi evangélikus templom,
ahol hálaadásra gyûltek össze, megemlékezve a harangszentelés és a
templomépítés évfordulójáról.
A helyieken kívül Pécsrõl, Pécsváradról jöttek ünneplõk, és megtisztelték jelenlétükkel a hirdi református gyülekezet tagjai is.
Az oltáron ott volt a fekete
gömbszén, és a nemzetiszínû szalaggal átkötött kalászcsokor, jelezve,
hogy hálával tartozunk a hazáért, s
mindenért, amit a föld terem, és a
föld mélye ad.
Igét hirdetett Aradi András,
Missura Tibor, a szolgálatban segítségükre volt Monus Györgyi és
Németh Zoltán lelkész is.
A kovács házaspár verse és éneke
a „Bolgogmondások”-ról, valamint
Bódi Mihályné verse, amit a lánya
mondott el, emelte az ünnep fényét.
Befejezésül teritett asztalok mellé
hivogatták a megjelent vendégeket.
Korcsmár Istvánné
November 29-én szombaton
a hirdi református templomban este 18 órakor a „ Keresztyén életutak...” sorozatban
DOBOS LÁSZLÓ katolikus teológiatanár beszél életérõl, munkájáról.
Mindenkit szeretettel várunk!

Egy szál gyertya, avagy
zarándokút a vasasi temetõben
Meggyújtom az emlékezés hófehér
gyertyáját s elindulok az oldalsó bejáraton. Apró, kicsi sírok. A keresztelõjükre õk is kaptak ilyen fehér gyertyát.
Ki kellett volna tartania évtizedeken át,
de jött a betegség, se gyógyszer, se orvos, és õk visszaröppentek oda, ahonnan nemrég eljöttek. Nincsenek sokan,
mert a fájó szívû családok itt is magukhoz ölelték õket s csak a kriptákon
olvasható: élt 1 évet, 2-t, néhány hónapot.
Nem messze tõlük két katona
alussza örök álmát. A háború vihara
sodorta ide õket, több ezer kilométerrõl, hogy idegen földben találjanak
nyugalmat.
Sötét márványkõrõl fiatal lány néz
rám. Ifjú volt és szép, szülei öröme; a
sors szele letörte, mielõtt kivirágozhatott volna. S ott a társa is, meg
mégegy.... Volt, akit menyasszonyi
ruhában temettek el, pedig a szerelem
örömét meg sem ízlelhette. S vannak
táncos lábú ifjak, akiknek arcáról
lehervadt a mosoly, kétségbeesésbe
döntve az ittmaradtakat.
Díszes nagy sír, a falu hajdani bíráját
takarja. S egész dinasztiák, a nehéz
köveken sorakoznak az ismert nevek.
Összehaló sírok: elment a férj, s az
asszony bánatában utána sorvadt. Férfiak, kiknek kezébõl kihullott a kasza,
kiesett a csákány, asszonyok, akiknek a
felesben megdolgozott föld, a nagymosás, a meszelés hozott kis keresetkiegészítést, míg bele nem roppantak.

Aztán régi, rozzant kõkeresztek.
Rajtuk idegennek tûnõ írás. Õsök,
akik messze tájról jöttek ide jobb
megélhetésért, s lám ittragadtak, itt
találtak otthont és hazát. Nagygazdák,
akiknek mindenük volt a föld, most
csak annyi maradt, ami betakarja õket,
és csak a sirhalom néz a földekre,
szõlõkre, ami valamikor az övék volt.
A temetõ közepén, árnyas fák alatt
nyugszik a falu papja. Élete itt folyt
közöttünk, végsõ nyughelye is a hívei
között maradt.
S a tanítók? Emlékeznek-e rájuk,
kiket betûvetésre, számtanra tanítottak? A pékek, akiknek tenyerébõl
gurultak ki a hófehér zsömlék, a kereskedõk, akiket mindenki ismert, s õk is
ismertek mindenkit. Békességben fekszenek egymás mellett.
Lassan elfogy a gyertya, én kifordulok a fõútra. A bejáratnál nagy fekete
kövek, majdnem olyan nagyok, mint,
amik rájuk szakadtak, hiába volt a sikoly, az özvegyek, árvák sírása, a bánya
drágán adta kincseit.
Csonkig égett az emlékezés gyertyája
az út mentén álló kereszt lábához
teszem. A kereszt két karja átölel élõt,
és holtat.
Halottak napja van. Emlékezzünk!
Korcsmárné Weyse Klára
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A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREI
MEGTÖRTÜK

A LISTAVEZETÕ

NAGYÁRPÁD

LENDÜLETÉT!

Versend - Bányász TC 4-2 (3-2)

Versend 100 nézõ, 2008. szeptember 28., Megyei III.
osztály Mohácsi csoport 6. forduló
B: Pataki V. – Csonka, Schmidt, Pataki Z. - Róth (Dömse) ,
Papp T., – Kanizsa (Pataki J.), Guhr, Sipos, – Vörösvári,
(Kovács P.) Márk (Forr J.). Edzõ: Szabó József • G.: Sipos (2)

Pogány II - Bányász TC 4-1 (1-0)

A CSAPAT MÉRKÕZÉSEI NOVEMBERBEN:
November 2-án 13.00
November 9-én 13.00
November 16-án 13.00
November 23-án 13.00

Pogány 100 nézõ, 2008. október 12., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 8. forduló
B: Pataki V. (Bárhoff) – Csonka, Schmidt, Róth (Dömse),
Pataki Z. – Papp T., Guhr, Sipos, Márk (Forr J.) – Vörösvári,
(Tóth P.), Kovács P. Edzõ: Szabó József • G.: Márk,

Bányász TC-Sátorhely 3-3 (2-2)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2008. október 19,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 9. forduló
B: Pataki V. (Bárhoff) –Papp T., Csonka, Schmidt, (Dömse),
Pataki Z. (Forr J.) – Kanizsa (Csopek), Guhr, Róth, (Tóth P.)
Márk – Vörösvári, (Kovács P.), Sipos. Edzõ: Szabó József
• G.: Guhr (2), Sipos

Union Himes – Bányász TC
Himesházán
Bányász – Bár Parcsinban
Bányász TC – Újmohács
Parcsinban
Ivándárda – Bányász TC
Ivándárdán

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

További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel
és szívesen vesszük!

REJTVÉNY

Nagyárpád - Bányász TC 1-1 (0-1)
Nagyárpád 100 nézõ, 2008. október 23., Megyei III.
osztály Mohácsi csoport 10. forduló
B: Bárhoff – Papp T. Csonka, Pataki Z. – Róth (Pataki J.),
Dömse, – Kanizsa (Tóth P.) Vörösvári, Guhr, Márk (Forr J.) –
Kovács P. Edzõ: Szabó József • G.: Kovács P.

Öszzedõlt a
kártyavár.
Milyen
sorrendben
borultak össze
a lapok?

Bányász TC-Kölked 0-0
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2008. október
26., Megyei III. osztály Mohácsi csoport 11. forduló
B: Bárhoff – Papp T., Csonka, Dömse, Pataki Z. – Kanizsa
(Tóth P.), Guhr, Róth, Márk (Csopek) – Vörösvári, (Pataki J.),
Sipos. Edzõ: Szabó József
MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT

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

Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

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

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán

Köszönöm bizalmukat,
eddigi megrendeléseiket!

A Vasasi Gyógyszertár
szombaton is nyitva tart
7.30–11.00 óráig.

A MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK:
a mihir2007@freemail.hu e-mail címen,
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikában,
telefon: 72/537-033

