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"Álljunk ki a jogainkért!"
Kedves Olvasók!

Szeretnék hozzászólni a Pécsi Vízmû
Zrt. által 2008. 06. 16-án kiküldött „a
folyékony hulladék elszámolásáról” szóló
tájékoztató leveléhez.
A Közszolgáltató honlapján ez a
tájékoztatás állt:„..35/2007. (08.
02.) számú önkormányzati
rendelet szerint a város azon
területein, ahol még nem
épült ki a közmûves
csatornarendszer,
a
szennyvízhálózat üzembe helyezéséig az ingatlantulajdonosok a tározójukból kiszippantott és elszállíttatott
szennyvíz mennyisége alapján fizetnek
a szolgáltatásért.

A rendeletnek megfelelõen a
szolgáltató évente egyszer
kiszámolja, hogy az ingatlanról
elszállításra került-e a vízfogyasztás legalább 40%-a.
Amennyiben ennél kevesebb volt az
elvitt szennyvíz mennyisége, a vízmû
kiszámlázza az elszállított mennyiség és
a vízfogyasztás 40%-a közötti különbözetet”.
Ezzel ellentétben a tájékoztató levélben hivatkozásként szereplõ 35/2007.
(08. 02.) számú „a települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl” szóló, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlés által kiadott rendelet 9. § (16)
bekezdésében ez szó szerint így áll: „A
Közszolgáltató a 7.§(4), (5) és (6)
bekezdése szerint folytatott adatkezelése
alapján naptári évente egy alkalommal
legyûjti a nyilvántartásából azon ingatlantulajdonosok személyes adatait, akik
a tárgyidõszakban (12 hónap) megálla-

pított vízfogyasztásuk 40%-át el nem
érõ mennyiségû folyékony hulladékot
adtak át kezelésre a tárgyidõszakban a
Közszolgáltató részére. A kötelezõ
közszolgáltatás igénybe vételét
megsértõ ingatlantulajdonosok részére a Közszolgáltató a
tárgyidõszak vízfogyasztása 40%-nak alapulvételével
állít ki számlát a közmûves
csatornahálózattal el nem
látott településrészeken
keletkezett települési folyékony hulladékra érvényes
díjtétel mellett. Az átalánydíj
alapja a tárgyidõszak vízfogyasztása 40%-ának és a Közszolgáltató
által ténylegesen elszállított folyékony
hulladékmennyiség különbsége.”
A kettõ között én látok értelembeni
különbséget! A Pécsi Vízmû Zrt. által
kiadott tájékoztató nekem azt sugallja,
hogy ha nem került elszállításra a vízfogyasztás 40 %-a, akkor fizetni kell és
számlázhatnak! Ellenben a fent említett
önkormányzati rendelet azt írja, hogy a
fizetési kötelezettség arra az ingatlantulajdonosra vonatkozik, aki a kötelezõ
közszolgáltatás igénybe vételét
megsértette. Bennem számos gondolat felmerült az üggyel kapcsolatban:
1.Ha a Pécsi Vízmû Zrt. egy adott rendeletre, vagy jogszabályra hivatkozik,
a legelemibb dolog, hogy mellé zárójelben feltûntesse annak elérhetõségét!
2.A rendeltben nincs leírva, hogy nekem állampolgári kötelességem a vízfogyasztásom 40%-nak megfelelõ
települési folyékony hulladékot elszállíttatni! {Minden egyes háznál, ill.
területnél különbözõ adottságoktól
(hõmérséklet, talajtípus, vízzáróság
stb.) függ a rothadás mértéke.}.
Folytatás az 5. oldalon

Demonstráció!
2008. szepA Vasasért Egyesület (2
tember 11., október 9. és október 30-rra 15 és 18 óra között)
három napos csendes tiltakozó demonstrációt szervez a városháza elé, a Vasas,
Somogy, Hird településeket hátrányosan
érintõ 35/2007-es települési folyékony
hulladékszállítást szabályozó önkormányzati
rendelet alkalmazása ellen. Az önkormányzat döntése alapján sok háztartás ivóvízfogyasztásának 40%-át kell a normál vízdíjon felül megfizetni.
Várjuk nem csak az érintett lakosokat,
hanem minél több vasasi, hirdi és somogyi
lakost, hogy a megmozduláson való részvételünkkel minél többen fejezzük ki e plusz
sarc elleni tiltakozásunkat.
Érdeklõdni: 20/324-3391 mobilszámon.
Vasasért Egyesület
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A szociális városrehabilitáció
program körvonalazódik

Mint már a korábban ezen újság
hasábjain jeleztem, sikerült elérni,
hogy Somogy és Vasas települések bekerüljenek a város szociális városrehabilitációs programjába, mely Pécs
keleti városrészeit érinti. Erre 1,5 milliárd Ft áll rendelkezésre. Röviden ismét információkkal szeretnék szolgálni ezzel kapcsolatban.
Augusztus 25-én újabb egyeztetõ
ülést tartott az elõkészítõ bizottság.
A megbeszélésen jelen voltak az
érintett keleti városrészek önkormányzati képviselõi, Gonda Tibor
alpolgármester és a pályázatot elõkészítõ konzorcium négy tagja. A konzorcium az ütemterv szerint elkészítette a Pécs-Kelet szociális városrehabilitációs koncepció tervezetét, mely
megvitatásra került.

Az anyag jórészt az általunk benyújtott kérések, programok figyelembevételével készült. A fejlesztések helyszíneit illetõen több probléma is felvetõdött, ezek tisztázása folyamatban van.
Az eddigi elképzelések szerint
Somogyban 107 MFt értékben teljes
felújításra és kisebb átalakításra kerül
a Kodály Zoltán Mûvelõdési ház és az

Idõsek Napközi Otthona, illetve
annak környezete. A buszfordulónál
lévõ játszótér is átépítésre kerül.
Hasonlóképpen megújul a mázsaházi
játszótér és annak környezete is. A
Misina Egyesület bejáratánál játszótér
létesülhet. Szóba került ezen kívül
több Somogyot érintõ kisebb fejlesztés is, de ezek még nem tisztázódtak.
Vasast illetõen még nem körvonalazódtak pontosan a fejlesztés irányai,
számos „problémaegyeztetésre” vár.
Szóba került a Kultúrotthon felújítása, a kollégium épületének szociális
bérlakásokká történõ kialakítása, a régi gyógyszertár és szolgálati lakás épületének szociális alapellátást szolgáló
központjává történõ átalakítása, a
volt óvoda épület közösségi házzá
alakítása, a Vasasért Egyesület épületének felújítása, a Berze Nagy János
Mûvelõdési Ház elõtti füves terület és
játszótér megújítása. Valószínûleg
elvégezhetõ lesz a vasasi templom toronysüvegének felújítása, a Kultúrotthon melletti területen a Szent Borbála
Egyesület közremûködésével bányász
emlékpark létesítése, a focipályához
vezetõ lépcsõ és járda felújítása.

"Álljunk ki a jogainkért!"
A másik problémám a „megsértõ”
szó. Eljárásjogilag meg kell állapítani, ha én valamilyen törvényi elõírásnak nem teszek eleget. A megállapításhoz pedig egy arra feljogosított
szerv vizsgálata szükséges, aki az eljárás végén határozatban megállapíthatja, hogy én mulasztást vagy
szabálysértést követtem el, mert
megsértettem a jogalkotó idevonatkozó rendelkezéseit! Viszont még ekkor is jogom van a jogerõre emelkedést megelõzõen 15 napon belül
fellebbezni! A Pécsi Vízmû Zrt. az
adatok legyûjtésére és (a kötelezõ
közszolgáltatás igénybe vételének

megsértése esetén) számlázásra kapott jogalapot, és nem annak megállapítására!
3.Tehát felmerült bennem a kérdés, hogy
akkor milyen jogon akarnak velünk
fizettetni? Egy államnak van jogrendje, amit kikerülni nem lehet, még akkor sem, ha a közgyûlésben leintik
az érdekeinket képviselõket, illetve,
ha egyesek sajátos módon értelmezik
a jogszabályi elõírásokat!
Kedves Olvasó, a Magyar Köztársaság Alkotmányának két paragrafusával
zárnám gondolataimat: „A Magyar
Köztársaságban mindenkinek joga van

A pályázat benyújtásához számos
feltételt, kötöttséget kell teljesíteni.
A program kivitelezésénél szükség
lesz civil szervezeteink aktív közremûködésére is, de ennek formájáról ma
még ne tudok beszámolni. A fejlesztés
pontos helyszíneit, irányait illetõen a
közeljövõben várható döntés.
Huba Csaba • képviselõ


FOGADÓÓRA
HUBA CSABA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

2008. SZEPTEMBER 10.-ÉN,
szerdán 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 Bethlen
Gábor utcai „Kacatos” presszóban.

Folytatás az 1. oldalról
a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat
megismerje, illetõleg terjessze”, valamint „mindenkinek joga van arra,
hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt
terjesszen az illetékes állami szerv elé.”
Álljunk ki jogainkért, hiszen mi vagyunk a nép, mi választottuk képviselõinket, mi adtunk a kezükbe hatalmat, hogy szolgálják az érdekeinket!
Közös összefogással látok esélyt az ügy
megoldására!
Tisztelettel:
Horváth Katalin
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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 Pavlicsek Géza volt
körletvezetõ, jelenleg a Somogyi
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
elnöke.
– Géza bácsi, igaz hogy a ti családotokban a nõkön kívül mindenki bányász volt?
– Igaz. 1944. február 11.-én láttam
meg a napvilágot Somogyban. Bányász
családba születtem, a nõkön kívül a
felmenõim mind bányászok voltak.
Édesapám, nagyapám és három nagybácsim mind bányászok voltak. A somogyi általános iskolában jártam ki a
8 osztályt. Ezután a pécsi Nagy Lajos
Gimnáziumban végeztem. 1963-ban
nõsültem. Szerelmünkbõl 1 lány gyermek született, aki a somogyi általános
tagiskola vezetõje. Büszke vagyok rá.
Érettségi után István aknára kerültem
dolgozni. A föld alatt kezdtem, mint
forpás (elõvájási) csillés, Pernecker
Gyula szakvezetõ vájár szakjában. Náluk tanultam meg a vágatbõvítés
szakmai részét. Nem sokkal késõbb segédvájár lettem, majd 1965-ben sikeres
vájár vizsgát tettem. Ezután lehettem
csak bányamentõ, melyre a mai napig
szívesen gondolok vissza. Még ebben
az évben folytattam a tanulmányaimat
a pécsi Bányaipari Technikumban,
ahol 1969-ben sikeresen vizsgáztam
aknászként. Ez idõ alatt lettem szakvezetõ vájár, majd pedig csapatvezetõ
vájár. Ezután mint rajparancsnok én
feleltem társaim biztonságáért, életéért.
Helytállásomért a késõbbiekben elõléptettek osztag parancsnoknak, ami
nagyobb felelõsséggel járt, mert 2 bányamentõ rajért voltam egyszerre felelõs. Ebbõl az idõszakból szeretnék egykét történetet feleleveníteni.
István II. aknában az 5. és 6. szint
között volt kiépítve a dortmundi pad
(acél padozat, melynek a lezuhant csillét, vagonettet is meg kellett fognia).

Ez fölött dolgoztak az aknavájárok.
Éppen hegesztési munkálatokat folytattak amikor jött a bumm… A dortmundi pad alatt felgyülemlett metán
gáz robbant be. Jött a riasztás. Sújtólégrobbanás történt az új II.-es aknában!
Ez István akna életében a 2. legnagyobb sújtólégrobbanás volt.
Megindultunk a bányamentõ rajjal.
Tudomásunkra hozták, hogy az aknában és a rakodón 24 ember dolgozott.

kenykedett itt. Az alapvágaton kigyulladt a szállítószalag és a fejtésben olyan
mennyiségû szénmonoxid koncentrálódott, hogy sajnos 6 bányász társunk
aki nem tudott idejében kimenekülni,
megfulladt. Mi a 2. biztosító rajban
voltunk, oltóanyagot, ventilátort és
egyéb mentési agyagok biztosítása volt
a feladatunk. A gátolási munkálatokban is segédkeztünk, sikerült gyorsan
lokalizálnunk a tüzet.
1965-ös bányamentõ brigád.

Úgy mentünk, hogy itt tömeges
szerencsétlenség történt. Hevesen vert
a szívünk, rohamléptekben közelítettük meg az aknát. Megérkeztünk a
rakodóra, de a sûrû füsttõl és a portól
a látótávolság a nullával volt egyenlõ.
Ahogy oszlott a füst, szanaszét heverõ
sisakokra és lámpákra lettünk figyelmesek. A sújtólégrobbanás 550 méter
mélyrõl a rakodóra dobta föl az akna
vájárokat úgy, hogy a legnagyobb
szerencsére ez a baleset emberéletet
nem követelt. (Szent Borbála kötényébe
estek. – szerzõ). A balesetet az újság is
megírta, sokáig szóbeszéd tárgya volt.
Következõ emlékezetes bevetésünk
Kossuth aknán történt. A nagybácsim
Pavlicsek József bányamesterként tevé-

– Most, hogy így beszélgetünk, törnek fel az emlékek, nem hittem volna
hogy 20 év távlatából ilyen jól emlékszem dolgokra.
– Géza bácsi. Szívesen hallgatom és
kérem, ossza meg velünk emlékeit. István
akna IV. szinten a 2. K.-i 7/11-es
harántban (amikor a telepet keresztezi a
vágat) gázkitörés volt. A riasztástól számított 14 percen belül odaértünk a 7. telepi
harántra.
Az elõvájási csapat épp az utolsó
mezõt ácsolta, amikor figyelmesek
lettek arra, hogy a bal ulniba (oldal) a
talpnál fúj ki a gáz és hozza magával a
foratot (készlet). Váratlanul lepte meg
õket a gázkitörés. A legidõsebb szakveFolytatás a 7. oldalon
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VISSZATEKINTÉS
A Tegyünk Egymásért Egyesület
augusztus 17-én, vasárnap ünnepelte
augusztus 20-adikát, egyik legõsibb
magyar ünnepünket, Szent István király
ünnepének napját. Szent István királyt
1083-ban avatták szentté, ünneplésérõl Szent László királyunk már
1092-ben rendelkezett.
Ez a nap egyben a keresztény magyar
államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja is, ezért ünnepségünket idén is – a szokásokhoz híven
– szentmisével kezdtük. A szentmise
után a megemlékezést a templomkertben folytattuk. A himnusz közös
eléneklése után a mûsort Aracs Bianka
nyitotta Wass Albert: A bujdosó imája
címû versének tolmácsolásával. Az
ünnepi beszédet Huba Csaba önkormányzati képviselõ, Somogy részönkormányzatának vezetõje tartotta.
Beszédében méltatta Szent István
király munkásságát, és hangsúlyozta,
hogy „Magyarországnak minél elõbb
nagyon nagy szüksége lenne egy új
Szent Istvánra, aki bölcsességével, erõs
kezével, tenni akarásával, szakértelmével, elkötelezettségével lendíteni
tudna az ország szekerén.“. Véleménye
szerint „meg kell õriznünk értékeinket, hagyományainkat és kis közössé-

A kenyér a magyar ember számára
mindig is az életet, a megélhetést, az
otthont jelentette. Azzal, hogy nemzetiszín szalaggal átkötött kenyérrel
ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és
az élet összekapcsolódik. Mûsorunkat
Srp Máté harmonika játéka, valamint
Barta László gitármûvész elõadása is
színesítette.
Jó, hogy vannak ünnepeink, és
különösen szép ünnep augusztus 20-a.
Az ünnepek segítenek felülemelkedni

geinket“, hiszen „a helyi közösségek
összefogásának hatalmas eredményei
lehetnek.“. Az összefogás egyik szép
példája lehetne, hogy a közösségek
kölcsönösen eljárnak egymás rendezvényeire. Huba Csaba beszéde után
Kövesi Ferenc plébános úr megáldotta
a kenyeret, valamint azokat, akiknek
valamilyen részük volt elõállításában,
hiszen augusztus 20-adika egyben az új
kenyér ünnepe is.

A HIRDI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ALKALMAI:
Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet
Minden hó elsõ vasárnapján 10 órakor iskoláskorú gyermekeknek gyermekfoglalkozás

SZEPTEMBERI KÜLÖN ALKALMAK:
Szeptember 6-án szombaton 11 órakor a Falunapon Ökumenikus istentisztelet.
Szeptember 14-én templomunk felszentelésének 1 éves évfordulóján hálaadó megemlékezõ istentisztelet
Szeptember 23-án kedden este 18 órakor a keresztyén életutak, keresztyén családok az Isten szolgálatában és a közéletben, az Istentõl kapott
talentummal elõadás.
Elõadó: Unger Károly Drávafoki református lelkipásztor és felesége.
Október 4-én 10 órai kezdettel egész napos gyülekezeti hálaadó napot
tartunk.
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

a hétköznapokon, ezáltal nemesebbé
teszik életünket. Egyesületünk ezért
tartja fontosnak nemzeti ünnepeink
megünneplését. Azok, akik elfogadták
meghívásunkat, és velünk együtt ünnepeltek, remélhetõleg hasonlóan gondolják.



TÕKÉS PÜSPÖK LEVELE:

Zóka Benjámin gondnok úrnak
Pécs-Hird
Maradandó élmény volt újan
felszentelt templomukban együtt
lennünk hitünk közösségében.
Köszönöm a szíves vendéglátást és a
templomszentelést bemutató képlemezt.
Isten áldása legyen az épülõ
Gyülekezeten!
Szeretettel
köszöntésemet:

küldöm

2008. augusztus 10.

Tõkés László

testvéri
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A kenyér az oltárnál

Elsõ Szent István napi
fõzõverseny

A Vasasi Szent Borbála Egyesület
hagyományteremtõ céllal, elsõ ízben
rendezte meg az elsõ Szent István napi
fõzõversenyt a Kacatos presszó
udvarában, szép zöld környezetben.
Az 5 éves gyerektõl a 80 éves
nagymamáig színesítették a fõzõversenyt a kíváncsiskodó vendégek.
Lukács János és Lukács Tibor
lovashintóval kocsikáztatták a gyerekeket Vasas fõutcáján, maradandó emlékeket hagyva a felnövekvõ nemzedékben.
10 csapat indult. 5 vasasi, 5
somogyi. 1 hirdi megfigyelõ volt:
Hernádi Zsolt.

A zsûri elnöke Köves György a
Tettye étterem szakács mestere volt,
szakmai segítõje Csaba Zsuzsanna a
Kereskedelmi Szakközépiskola szakoktatója és végül de nem utolsó sorban
Huba Csaba önkormányzati vezetõ
volt. A díjak átadása elõtt Köves
György szakács mester méltatta a
remekmûveket.
Az aranyérmes serleget nagy küzdelemben, Kóta László csapata nyerte el.
Második helyen végzett a DUÓ
csapat, Hollósi Zsolt vezetésével.
A bronzérmes serleget a Somogyi
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet „A”
csapata nyerte el.

Szabadon választott kategóriában
indulhattak a résztvevõk.
A fõzés közben színvonalas elõadást
láthattunk a Pannónia Vasutas tánc
együttes sziporkázó mûsorából,
Borsos Kinga és Oláh Krisztián személyében, akik Kalotaszegi néptáncokat
mutattak be. A közönséget is bevonták
a körtáncba, Huba Csaba képviselõ úr
vezetésével.
A fõzõverseny alatt a jó hangulatról,
a zenérõl Varjú István gondoskodott.

A nagy versengésre való tekintettel 2
különdíjat is kiosztott a zsûri.
Az egyiket a Somogyi Bányász
Nyugdíjas Szakszervezet „B” csapata
érdemelte ki, a másikat Ruzsicsics
Ferencné Lívia vehette át. Minden
részt vevõ ajándék oklevélben részesült. A versengés után jó hangulatban
ürültek a bográcsok, fogyott a sör,
sokan táncra perdültek korukat meghazudtolva ropták a csárdást.

ÚJ KÖZHASZNÚ
CIVIL SZERVEZET VASASON.
Köszöntjük a Vasason 2008. június
11-én megalakult Vasasi Kulturális
és Hagyományörzõ Egyesületet,
akiknek e lap hasábjain keresztül is jó
egészséget és sikeres munkát kívánunk. Várjuk az egyesület bemutatkozását, amelyre a terjedelmi korlátokat
figyelembe véve biztosítunk lehetõséget. Az egyesület közhasznú besorolású, elnöke Fuchs Károly, címe
Vasas, Szövetkezet u. 13/1 (Berze), internetes honlapja a:
http://www.vasasiegyesulet.gportal.hu.
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ISPA HÍREK



Helyreállt a buszközlekedés, gõzerõvel haladnak az úthelyreállítások

Az ISPA/KA Projekt Örömmel
értesíti a Kedves Lakosokat, hogy 2008.
augusztus 18-án üzemkezdettõl a 13,
13/A, 113/Y, 113, 14, valamint 114-as
járatok ismét a menetrendben meghirdetett eredeti útvonalon közlekednek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
buszközlekedés átmeneti megváltozásával járó kényelmetlenségek iránt
tanúsított megértésüket és türelmüket.
A II/A építési ütem Pécs-Somogy,
-Vasas, -Hird szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztését, illetve a kapcsolódó bekötõvezeték kiépítését foglalja
magában, amely összesen 44,5 km gerincvezeték megépítését jelenti, 2058
db házi bekötéssel. A 2007. októberi
munkakezdés óta 2008. augusztus
közepéig 36,5 km szakasz készült el,
1600 házi bekötéssel.

A közvetlen csatornaépítési munkákon kívüli legjelentõsebb munkálatok
az úthelyreállítással kapcsolatosak.
Cikkünkben errõl szeretnénk Önöknek felvilágosítást adni, hogy ezzel is

érthetõbbé (és talán ezzel könnyebben
elfogadhatóbbá) tegyük a – kedvezõtlen idõjárás esetén sajnos még mostohább – átmeneti útviszonyokat. Szeretnénk ismertetni Önökkel, hogy az
adott utcában mi alapján dõl el az,
hogy hogyan állítják helyre az útburkolatot, illetve milyen technológiákat
használnak és miért.
A szennyvízcsatorna építésével érintett utcák túlnyomó részében – ahol
elõzõleg szilárd burkolatú volt az út –
a szennyvízcsatorna vezetékek nyomvonalai ideiglenesen, kõzúzalékkal
vannak helyreállítva (amelyeket folyamatosan karbantartanak, hisz az idõjárástól és forgalomterheléstõl ezek
sérülhetnek). Ennek oka a következõ: a
vezetékek megépítését követõen el kell
végezni a minõsítõ vizsgálatokat (víztartási próba, nyomáspróba, kamerás
vizsgálatok), és ezt követõen történik
meg a végleges helyreállítás.
Az építési munkálatok során felbontott, szilárd burkolattal rendelkezõ
útpályák, a sikeres minõségi vizsgálatok után, eredeti állapotuknak megfelelõen lesznek véglegesen helyreállítva
vagy lehetõség szerint jobb minõségben. A közmûvezeték építését követõen a burkolatot a Kivitelezõnek a PVV
Zrt. vonatkozó elõírásai alapján kell
helyreállítani.
Azokban az utcákban, ahol az útburkolat több mint 50%-a kerül felbontásra vagy az út szélessége nem haladja
meg a 3 m-t, ott az úttest teljes felületét
a Kivitelezõ az eredeti útburkolatnak
megfelelõen helyreállítja. Egyéb esetekben csak sávos útburkolatbontás- és
helyreállítás történik. A teljes szélességû helyreállítás esetén az út melletti
padka ki lesz igazítva.
A földutak esetében a végleges helyreállítás alkalmával zúzalékszórás történik, illetve bármely szilárd, nem aszfaltburkolatú út esetén minimum követelményként az eredetivel megegyezõ
burkolat helyreállítást kell végrehajtani.

Amennyiben további kérdésük merülne fel a projekttel kapcsolatban, kérjük, keressék a
Pécs-ISPA Információs Központot
7621 Pécs, a Perczel utca 9. szám
Tel: 72/520-696
Fax: 72/520-697
e-mail: pecsispa@externet.hu
Nyitva tartás:
H–Cs: 9.00–16.00-ig
P: 9.00–13.30-ig
Az ISPA Információs Központ
munkatársa minden héten szerdán,
Vasason a Bethlen G. u. 8 szám
alatti (a régi gyógyszertár épületében lévõ)
irodában is várja az Önök megkeresését 8–16 óráig, tel: 537-042.
A II/A ütem önálló honlapjának címe:
www.ispa-svh.hu.
A honlap aktuális információkat tartalmaz a projektrõl. A menüpontok közül
csak a legfontosabbakat emeljük ki: Aktuális munkaterület, Térképek, Mûszaki ütemtervek, Közérdekû információk.
Köszönjük a munkálatok során
tanúsított eddigi megértésüket és
türelmüket!
Üdvözlettel:
a Pécsi ISPA/Kohéziós Alap Projekt
menedzsmentje

Sok Hírünk Van

2008. IX. szám

Folytatás a 3. oldalról
zetõ vájár Baumgartner József már
nem tudott elmenekülni, mert a másodpercek alatt kitört metángáz nagy
mennyiségû szenet hozott magával és a
haránt vágatot teljes hosszában betakarta. Kb. 300 csille szenet mertünk fel
a mentés során, mire a hõsi halált halt
vájárhoz elérkeztünk. 3 társát tudtuk
kimenteni, nekik sikerült a harántból
kiszaladniuk (fiatalok voltak) mert futás közben kibontották az Oxy SR 45
menekülõ készüléket. Mire odaértünk,
az alapvágaton találtuk meg õket a
földön fekve. Menekülés közben csak
a csutorát tudták bevenni, annyi idejük már nem volt hogy az orrcsipeszt
is feltegyék, így futás közben a szájukon keresztül szívták a friss oxigént, az
orrukon keresztül pedig a metánt. A
bányászok védõszentje segített ismét...
Folytatása a következõ számban

Recept

„Örmény sült, ahogyan
apám szerette”
Agárdy Gábor receptje

1.Végy 6 szelet szép tarját, klopfold
ki, kend be mustárral, fokhagymával, piros arannyal, hints meg borssal, és finoman sózd meg!
2.A fûszeres szeleteket fektesd egymás
mellé, csomagold be az egészet fóliába, és pihentesd hûtõben két napig, hogy az ízek összeérjenek!
3.Harmadnap egyenként bugyoláld
alufóliába a szeleteket a következõképpen: alulra helyezz két szelet
szalonnát, erre jön a tarjaszelet
4 VÉKONYRA VÁGOTT NYERS BURGONYASZELET

1 KARIKA KOLBÁSZ
1 KISEBB VÖRÖSHAGYMA FELKARIKÁZVA
2 SZELET SZALONNA A TETEJÉRE
4.Elõmelegített sütõben 25-30percig
süsd!

Edd meg,
és váljék egészségedre!
Beküldte:
Vincze Károlyné, Hird

7

Egy hét Vasason - Henk Mual
és Cora Samathini Balinéz mûvészek
környezetünk szépségein fellelkesülve
szeretnének több idõt eltölteni
településünkön alkotó munkával.

PROGRAMOK
2008. szeptember 6.-án 10,00-kor
a somogyi temetõben a bányász emlékmûnél megemlékezést tart a somogyi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet. A hõs
bányászokról megemlékezik: Pavlicsek
Géza elnök
Mindenkit várunk, akik a tiszteletüket
szeretnék leróni, illetve akik a kegyelet virágait szeretnék elhelyezni az emlékmûnél.

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

SZÉNAKCIÓ!
Zsákos barna diószén akció!
10 zsák 35 kg-os barna
diószén vásárlása esetén
1 zsák 25 kg-os hasított
keményfa ajándékba,
ingyenes házhoz szállítással.

2008. szeptember 06.-án 13,00órától hagyományõrzõ Bányásznapi fõzõversenyt rendez a somogyi Nyugdíjas
Bányász Szakszervezet, a Kodály Zoltán
mûvelõdési ház udvarában, Somogyban.
Nevezési díj 1000.-Ft. Befizetni illetve
érdeklõdni az elnöknél, Pavlicsek
Gézánál lehet: 337-630 üzenetrögzítõ.
Mindenkit sok szeretettel várunk.

RENDELHETÕ: SZEPTEMBER 10.-IIG !

Szeptember 28-án a 6-os út
mellett a Nádfedeles Csárdánál
veterán motoros börze lesz.
Szervezõ: Marosi Károly 06-20222-4291

PECSENYECSIRKE VÁSÁR!

20 hetes piros KAKAS
Rántani való csibe

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY.
Hétfõ-péntek 7.00-17.00
Szombat 7.00-12.00

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

Vasas, szövetkezet u. 16.

337-366

NÕEGYLETI HÍREK
A Hirdi Nõegylet szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2008.
szeptember 06-án a Zengõ utcai sportpályán tartandó FALUNAP-ra.

PROGRAMOK:
8 órakor REGGELI ZENÉS ÉBRESZTÕ
11 órakor ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
13 órától MAGYAR- ÉS NEMZETISÉGI NÉPTÁNC EGYÜTTESEK FELLÉPÉSE,
DALÁRDA, GYERMEKMÛSOR, MAJORETT, ÉNEK, KÁN-KÁN,
ROCK- ÉS FÚVÓSZENE.
MÛSORON KÍVÜL
15 órától EGÉSZSÉGSAROK, ARCFESTÉS, LOVASKOCSIZÁS, CSUHÉ KIÁLLÍTÁS,
LÉGVÁR, ORIGAMI, ÍJÁSZBEMUTATÓ, MOTOROS FELVONULÁS.
20 órától UTCABÁL, ELÕTTE VACSORALEHETÕSÉG.
Mindenkit szeretettel vár és jó szórakozást kíván a Hirdi Nõegylet
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A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREI
A

AZ ÚJ SZEZON NYITÓMECCSÉN:

NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE

VASASON!

TOVÁBB ÉL A FUTBALL

A tavaly alakult, és az eredeti célkitûzést, hogy lehetõleg
helyi, a labdarúgást szeretõ, ezért anyagilag áldozni is képes,
lelkes sportemberekbõl álljon össze a csapat, maradéktalanul
teljesítette. A csapat által elért 6. hely megfelelt az elõzetes
várakozásoknak, többször is sikerült bravúros gyõzelmet aratni, mint pl. a Magyarbóly vagy a Pogány ellen. A Magyar
Kupában is megfelelõen helytállt a Bányász, a harmadik körben, tisztes küzdelemben esett ki megyei II. osztály bajnokával, a Kovácshidával szemben.
A nyári uborkaszezonban ismét jelentõs változások
zajlottak a Bányász TC keretében. Veres „Totti” a kapálógépeirõl elhíresült Szabadszentkirály csapatában folytatja,
Ostyánszki „Osit” pedig a tavalyi bajnokcsapat, a
Szalánta csábította el. Sok sikert kívánunk nekik!
Az érkezõk névsora is jelentõs: Hárman az ifi csapatból
érkeztek Vörösvári, Schlepp, és Kovács P., Guhr pedig, aki
õsi Vasasi Bányász nevelés, legutóbb Lovászhetényben játszott. Igazolt futballistaként elõször mutatkozhat be az
õszi szezonban Pataki III és Orosz.

BÁNYÁSZ TC-SZÉKELYSZABAR 2-0 (0-0)
Parcsin 100 nézõ, 2008. augusztus 24., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 1. forduló
B: Pataki V. - Csonka, Bánovics , Pataki Z. - Róth, Papp T. Vörösvári, Guhr, Sipos, Kerner – Márk, edzõ: Szabó József
csereként lépett pályára Kanizsa, Kovács P., Csopek, Bátor,
Dömse. G.: Sipos, Guhr

A csapat mérkõzései szeptemberben:
Augusztus 31., 16.30:
Szeptember 7., 16.30:
Bányásznapon
Szeptember 14., 15.00:

Borjád – Bányász TC Borjádon
Bányász – Kisnyárád
Parcsinban
Hercegszántó - Bányász
Hercegszántón
Szeptember 21., 15.30: Bányász – Dunaszekcsõ
Parcsinban
Szeptember 28., 15.00: Versend - Bányász Versenden

Köszönet a támogatóknak: az AUTÓPARK Kft.-nek és a
CSABA Szódának.
További szponzorok és támogatók segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!

TOVÁBBI

SPORTHÍREINK:

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT

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

Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

A múlt havi rejtvény megfejtése:
A képen az 1938-ban készült evangélikus
harangláb látható, amit Harcos Gyula
kertjében állítottak fel. /Bencze J. u/.
Nyertes: Kovács Renáta Mázsaház u.
Nyereményét a patikában veheti át.

GRATULÁLUNK!

REJTVÉNYEK

A júliusi Balaton-átúszáson településünket
Gyúró János képviselte, sikerrel teljesítette
a távot. GRATULÁLUNK NEKI!

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

Fekete

Fél, en

