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Megválasztották Pécs
új polgármesterét
Polgármester választás eredményei

(Vasas-Somogy-Hird, 2009.05.10.)
Az alábbi táblázat szavazókörönkénti bontásban mutatja be a május 10-i
választás eredményét. Ez alapján megállapítható, hogy településünkön a városi 2/3-ad–1/3-ad arányt is meghaladó többség mutatkozik Páva Zsolt
javára.

Megválasztásához gratulálunk, munkájához sok sikert és kitartást kívánunk.

A szerkesztõség


Választó körzet/Szavazókör
Hirdi iskola
Harangláb utcai közösségi ház
Vasasi Kultúrotthon
Vasasi iskola
Berze Nagy János Mûvelõdési Ház
Kossuth Mûvelõdési Ház
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Összesen:

Áttörés a kultúrházak
kiszervezésében

Tisztetl Elnök Asszony!
Tisztelt Elnök Úr!
Tájékoztatom Önöket, hogy a somogyi
és a vasasi területeken lévõ mûvelõdési
házak kivonásának elõterjesztését az
Oktatási Bizottság nem tárgyalja
tovább, így a mûvelõdési ágazathoz
egyelõre nem kerül át a feladat. További egyeztetés szükséges még a döntéshez,
amely az Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozik.
Amennyiben újra napirendre tûzik és
hozzánk kerül a határozat arról, hogy
gondoskodjunk a terület kulturális
feladatellátásáról, ismételten felvesszük
Önökkel a kapcsolatot.
Nagyon köszönöm eddigi segítõkész
munkájukat, megvizsgáltuk – a doku-

mentumok és az adatlapok alapján –
a szervezetek tevékenységeit, amelybõl
azt tapasztaltuk, hogy gazdag kulturális programokkal rendelkezik a terület. Erre a késõbbiekben – összefogással
– jól lehet majd alapozni a közmûvelõdési megállapodás megkötését.
További eredményes munkát kívánunk és a kulturális tevékenységük végzéséhez szeretnénk felajánlani szakmai
segítségünket Önöknek, amennyiben
kérdésük, kérésük van szívesen állunk
rendelkezésükre.
Üdvözlettel:
Nagy Andrea vezetõ-fõtanácsos
Humán Fõosztály
Tel.: 533-752


Páva Zsolt
194 (68,5%)
145 (69,7%)
160 (65,8%)
114 (67,1%)
243 (72,3%)
225 (76,0%)
246 (66,5%)
1327 (69,62%)

Szili Katalin
89 (31,2%)
63 (30,3%)
83 (34,2%)
56 (32,9%)
93 (27,7%)
71 (23,9%)
124 (33,5%)
579 (30,38%)

Az alábbiakban közreadott hivatalos
városházi levél alapján örömmel számolunk
be olvasóinknak, hogy a tárgyban elhalasztották a döntést, azaz egyelõre nem kerülnek kiszervezése településünkön mûvelõdési házaink. Köszönhetõ ez talán annak a
civil összefogásnak, amely az érintett civil
szervezetek áldozatos és komoly munkáját
dicséri, azaz megmutattuk hogy egyesületeink milyen munkát végeznek és végeztek,
ezáltal nem vállalható már fel az önkormányzat részérõl az elõre „leosztott” forgatókönyv alapján történõ feladatátadás.
A további együttmûködésben bízva
megköszönöm minden érintett tárgyban
tett fáradozását, erõfeszítéseit.
Berényi Zoltán elnök – Vasasért Egyesület

A TARTALOMBÓL
A gesztenyefák halálára
 60 éve történt
 Portré: Surján Laci
 Egy átlagember gondolatai
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A gesztenyefák
halálára

Volt Vasason, a „B” utca közepén
egy kis zöld sziget, hatalmas gesztenyefákkal. Üde folt volt a hajdani kolónián. Hajdanán a mellette levõ kocsmához tartozott, szép idõben székek, asztalok voltak alattuk, vidám gyerekek
rohangáltak a téglakerités védelmében,
habzó söröskriglik mellett kugliztak a
férfiak, aszzonyok vitatták meg a helyi
pletykákat. Néha táncmulatságnak is
helyt adott az árnyas kert.
Aztán eltûnt a kerítés, szabad
bejárása lett boldog-boldogtalannak.
Már régen nem voltak székek, padok, s
gurítani se lehetett a fagolyókat.
Május 2.-án felvisított egy fûrész, s
hatalmas dobbanással, mint egy
megálló szív: ledõlt az elsõ fa. Aztán a
másik, a harmadik. Koronájuk tele
rózsaszín-fehér virággal, melyek az
ünnepen még gyertyaként ragyogtak,
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most saját sirjukon hervadtak. Õk már
nem dobnak le zöldtüskés barna
golyókat, amibõl a gyerekek Gezstenye
Gusztit csinálhatnának, nem lesz
belõlük pipa, kutya, vagy tehénke, de
az erdei állatoknak se gyûjtik össze
õket. Élõ fát kivágni gyerekkoromban
még bûn volt. Majd télen, ha alszik.
De ezek virágoztak!
Tudom,hogy van aki örül, hogy nem
vet árnyékot nyáron a házra, õsszel
sem hullatja le a leveleit, de most
tavasszal sem találja meg az aranymálinkó a szokásos fészekrakó helyét,
hogy onnan kiabálja: hiú a fiú! Huncut
a bíró! Jól értesültek szerint lakópark
lesz a helyén. Nem lehetett volna csak
park-lakók nélkül?
El tudtam volna képzelni, hogy a
tulajdonos egy nemes gesztussal átadta
volna az önkormányzatnak a telket.

Hogy lett volna benne homokozó a
kicsiknek, rönkasztal a sörösüvegeknek, tekepálya az erõfitogtatóknak.
Esetleg újra megszólalt volna egy
harmónika, aminek nótájára emlékek
tolultak volna fel, s a sima részen
esetleg néhány pár táncra is perdült
volna, – mint régen.
De nem. Kivágták a fákat. Ne gyere
ide aranytollú madár, ne szóljon a
tilinkód, itt elfelejtették a hajdani
madarak-és fák napját, de fõleg azt,
amit ott meg kellett volna tanulni.
Keresd meg az orvosi kert megmaradt
gesztenyefáján a fészkedet, míg valaki
haszonvágyából ott is fel nem sikolt a
gyilkos fûrész.
Öreg fák, nagyon fáj a szivem értetetek!
Korcsmárné Weyse Klára   

Civil kezdeményezés
a Budai Városkapu iskolaközpont vasasi tagiskolája elôtti gyalogátkelôhely létesítése érdekében

Az ISPA/KA csatornázási beruházást követôen az úthálózat lakóhelyünkön is jelentôs mértékben jobb lett,
ezáltal az iskola elôtti szakaszon is felgyorsult a közlekedés. Ez, és a rosszul
elhelyezett közlekedési jelzôtáblák
jelentôs mértékben fokozzák – elsôsorban az iskolába közlekedô gyermekeknél – azok balesetveszélyét, az úton
való áthaladásuk során.
Mi, akik fokozott felelôsséget érzünk
gyermekeink biztonsága iránt, jelen
kezdeményezésünkkel azt a minimálisan elvárható biztonságot szeretnénk
megvalósítani, hogy ha már Vasason
nincs egyetlen egy kijelölt gyalogátkelôhely sem, legalább az általános iskola
elé kerüljön egy kialakításra.
Ugyan baleset még eddig tudomásunk szerint nem történt, azonban
félelmünk a felgyorsult közlekedési
tempó miatt nem alaptalan, és ez késztetett bennünket a megmozdulásra.

Szándékaink szerint megkeressük az
ügy érdekében tenni hivatott szervezeteket és hivatalokat (önkormányzat,
képviselôk, civil szervezetek, rendôrség, közútkezelô, vállalkozók és magánszemélyek) kérve kinek-kinek közbenjárását, segítségét, vagy támogatását
e bízvást vállalható nemes cél minél
elôbbi megvalósulása érdekében.
Ismerve sajnos a hivatali útvesztôket
és a létesítés feltételeit és várható magas költségét, a fenti cél mielôbbi elérése érdekében a felhívásunkhoz várjuk a
csatlakozni szándékozókat. Célunk

megvalósítása érdekében különféle
programokat szervezünk (jótékonysági
amatôr autóverseny, kispályás futballmérkôzés, balesetmegelôzési bemutató,
gyermekprogramok, fôzôverseny, utcabál). A rendezvényeinkbôl befolyt
összegeket, egy helyben vezetett és elkülönített számlára kívánjuk elhelyezni, amely reményeink szerint jelentôs
mértékben hozzájárul a gyalogátkelôhely mielôbbi létesítéséhez.
Akiben a fenti sorok a tenni akarás
valamilyen formáját kiváltotta, azt
tisztelettel kérjük, hogy az alul írt elérhetôségeinken vagy a Sok Hírünk Van c.
újság szerkesztôségi címén (Pécs-vasas,
Bencze J. u. 6.; mihir2007@freemail.hu) jelezze.
Kelt: Pécs, 2009. május 12-én
Kardos László „Matyi”
Pécs-vasas, „C” utca 20. • 72/267-138

Ratting Viktor „Neon”
Pécs-vasas, „C” utca 3/4. • neon601@citromail.hu
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60 éve történt

60 év! Kimondani is sok, hát még
végigélni! Mégis el kell mondani, mi
történt 1949 junius 10-én Vasason.Ballagás volt, az elsõ általános
iskolai ballagás.
A DGT társulati elemi iskolájába jártak a telepi gyerekek, a falusiak a római-katolikus egyház által mûködtetett
iskolába. 1945-ben összevonták a két
iskolát, melyek megszûntek elemi iskolák lenni. Lett belõlük általános iskola,
ami nyolc osztályos, és megfelelet a középiskolák alsó négy osztályának is. Így
aki nem tudott, vagy nem akart Pécsre
járni /Hirdrõl vonattal/ az vállalta,
hogy akár még egyszer járja az ötödik
osztályt, hogy magasabb képzettsége
legyen. Így lettünk a 45/46-os tanítási
évben 54-en egy osztályban! Ne borzadjanak el a pedagógusok, mert
ugyan mi sem voltunk angyalok, de
tanáraink remekül elbírtak velünk.
S kibírtuk az érdemjegyek változását,
amikor az egyes lett az elégtelen, és az
5-ös a kitûnõ, majd szovjet mintára a
7-essel is megbarátkoztunk. A szép
szálkás irás helyett nehéz volt a zsinórírást megszokni, fõleg, hogy a hegyes
toll helyett vágotthegyõt kellett a
tintába mártogatni. A német nyelv
mellé bejött az orosz, még jó, hogy volt
szabad választás – ebben legalábbis.
Néhányan csak-csak lemaradtak, míg
nyolcadikra két osztályt csináltak
belõlünk. 19 fiúból lett az „A”, 25
lányból a „B”. Tanáraink állították,
hogy pedagógiai megfontolásból, de
én emlékszem a rajztáblákkal, fejesvonalzókkal vívott ádáz csatákra, egymás
gyötrésére. A szétválasztással ez egycsapásra megszûnt. Dolgozatírásnál egyik
terembõl a másikba csempésztük a
matekpédákat, kémia megoldásokat, a
különbözõ definíciókat. Dekorálásban
a lányok jeleskedtek, a háztartási ismeretként sütött palacsintákat a fiúk ették
meg, hálából cipelték a nehéz tornaszereket, és vigyáztak ránk.
Aztán eljött a nevezetes Margit-nap,
amikor margitvirág füzérek lógtak a
falon, az asztalterítõn s a padokon
reggel ott várt a hetedikesek által
hímzett tarisznya a két kis pogácsával,

s az útravaló 2 filléressel. A virágokon
osztályfõnökeink búcsúzó könyvjelzõje /ma is õrzön a selyemszalagot a ráfestett nefelejcsekkel, s a dátummal:
49.VI.10./. A táblákon Zita néni mûvészi munkája: kerek képekben a nõi
foglalkozások, középen az anyaság
szimbóluma; a másik teremben a férfi
munkaágak, középen a bányászkalapács.
Családtagjaink hordták a virágot, mi
meg bõgtünk, meg nevettünk, valamit
éreztünk ebbõl a soha vissza nem térõ
alkalom nagyszerûségébõl. Énekeltük,
hogy „mi búcsúzunk, és elmegyünk...” de
nem vettük komolyan, hiszen úgyis itt
maradunk.
Mégis. Egy jó rész dolgozni ment: az
aknára, vagy Hirdre a „fonóba”,
iskolába, vagy kereskedésbe. aztán jött
a családalapítás, a gyerekek, s bizony
eltávolodtunk egymástól. Volt aki külföldre került, s olyan is, aki a temetõbe. Eltelt 45 év, mire észbekaptunk,
ez nem mehet így tovább, mi összetartozunk, mi az elsõ nyolcadikosok.
Lázas szervezkedés indult: emlékszel
még kikkel jártunk? Naná! Még egy
régi tablószerûség is elõkerült a lányokról. Majdnem sértõdés is lett, csak
a lányok?
Egy zalai „fiú” kapásból felsorolta
abc rendben az õ névsorukat. Igen,
mind a 19-et. Ugyanígy a 25 lány is.
Mindenk meglett, úgy ahogy az emlékek aljáról elõjöttek tanáraink kedves
nótái is.
Nem felejtettünk el semmit. Az eltávozottak sírjára kikerültek a szeretet
virágai, és az egyperces néma csöndet
elmosták a könnyek. Nem felejtettük
el a tanítást, a jó szót, a csibészségeket
elnézõ megbocsátást. Azóta szinte
évenként összejövünk, bár egyre kevesebben. Nehezebben lépkedünk, megfehéredett a hajunk, de a szemünk a
régi fényben csillog, ha betipeg közénk
Margit néni, és ujra felhangzik: Osztály
Vigyázz! Õ pedig körbeöleli a sok
kisfiút és kislányt, úgy, mit 60 éve:
1949. június 10-én.

Névsor:
VIII.A.
Bakó Béla, Bóta Sándor, Dobos Mihály+,
Duzsi István, Feld János, Fischer Kálmán,
Fuchs Károly, Grosch Gábor+, György Ferenc+,
Hevesi Gyula+, Kruzsely László+,
Lukács Mihály, Palánki Mihály,
Sterl József, Szegõ Antal+, Szundi József+,
Varga József, Véner János

VIII.B.
Bódog Gizella, Bózsa Mária+,
Duga Magdolna, Fasching Magdolna,
Frank Vilma, Friedszám Mária,
Fuchs Anna+, Kecskés Teréz,
Kopcsik Ilona+, Kozma Etelka+,
Leitkam Zsuzsanna, Marsics Mária,
Maurer Mária Magdolna, Müller Anna,
Patta Hajnalka+, Raub Eszter+,
Ruppert Valéria, Sajti Erzsébet,
Sáska Erzsébet, Schaffer Anna,
Szvoboda Mária+,Tapolcai Rozália,
Tuma Ilona,Weyse Klára
Korcsmárné Weyse Klára   
A megyei angol szövegértési
versenyen Dézma Lilla, a Vasasi Iskola
7. osztályos tanulója, 3. helyezést ért
el. Ôt csak 2 Janus-os diák elôzte
meg, akik már több éve és magasabb
óraszámban tanulják az angolt.
Gratulálunk Lilla.
Felkészítô tanára:
Kocsisné Nagy Margit.

FELHIVÁS

Az utóbbi idõben többen jelzik,
hogy nem kapják meg az újságot.
Kérjük jelezzék a szerkesztõség elérhetõségein hogy hova nem jut el az
újság, mert csak a pontos cím
birtokában tudunk fellépni a
kézbesítést végzõ személy felé.
A boltokban, patikákban mindig
van néhány megmaradt példány, és aki
számára elérhetõ az internet, és a
mihir2007@freemail. hu címre küld
kérést, online változatban mindenkinek elküldjük!
Szerkesztõség
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Surján Laci az örökmozgó

Reggel munkába menet, alkalmanként
kiérkezve a 6-os útra biciklivel, néhanéha megpillantottam egy bringás srácot, aki a somogyi elágazásnál jött ki a
hatosra, és hozzám képest nagy tempóban haladt a masszív emelkedôn felfelé.
Gondoltam, egyszer jó lenne utolérni!
Egy szerencsés napon, amikor a találkozási pontnál közel ért ki hozzám,
mozgósítva tartalékaimat, belehúztam,
és azon a néhány tíz méteren felzárkóztam hozzá. Köszönni még volt
szusz bennem, lassított a tempón és
mikor felértünk a tetôre beszédbe
elegyedtünk. Ez néhányszor megismétlôdik reggelente, ha épp idôben érkezem a 6-os somogyi keresztezôdéséhez.
Akkor még nem tudtam róla semmit,
késôbb pár alkalommal különféle
futós és bringás versenyen is összefutottunk. Most pedig itt ülök nála,
Surján Lacinál Múromban, ebben a
szép takaros rönkházban, éppen riportot készítek vele a Sok Hírünk Van c.
újságnak. A bányász portrék remek fogadtatása után a szerkesztôségben elhatároztuk, hogy a köztünk élô híres,
tehetséges emberekrôl is készítünk egy
portré sorozatot, amelynek keretében
vele kezdjük, Ô az elsô.
Sok Hírünk Van: – Kérlek, Laci pár szóban beszélj nekünk arról, hogy mi vitt, vett
rá a sportolásra?
Surján László: – Mindig is menômanó voltam, ott laktunk a Szövetkezet utcában az erdô nem volt messze és
általánosban, suli után állandóan a
100 évesnél, meg a kis kilátónál voltunk. Hozzáteszem, hogy az erdô tiszteletét és szeretetét a Feld János tanár
úr plántálta belém, kivel sokat jártunk
túrázni is. Köszönet érte! Ô is hozzám
hasonlóan egy gyorsan menô, aktív
ember volt, de például a Herr Zolival
meg Sáfrány Lacival szemerkélô esôben Váraljára mentünk egy 80 km-es
kerékpártúrára. Egyszer télen még a befagyott patakon a gáttól felexpedícióztam magam a duzzasztóig, aztán
vissza el a Gumis-tóig.
SHV: – A jégmászást már így kis-kamaszon elkezdted megalapozni? – kérdem
kicsit viccesen, mosolyogva.

SL: – Nem egészen, inkább, mint
gyerek mindig megtaláltam a módját a
bennem lévô mehetnék levezetésére,
még ha ennek éppen az lett az eredménye, hogy egy ilyen „expedíció” után
hazaérve egy liter meleg tejjel kellet kiolvasztani az Anyunak. Ez akkor sem
rettentett el, és a késôbbiekben sem,
amikor például a somogyi Ábel Tomiékkal mi voltunk itt Vasason a BMXbanditák.
SHV: – Mozgalmas gyerekkor, nem
mondom! Hogyan alakult késôbbi pályád,
mik voltak terveid?
SL: – Már általános végén tudtam,
hogy törött autókat akarok javítani,
ezért karosszéria lakatosnak tanultam,
és jelenleg a szakmámban dolgozom.
Az iskolai legjobb barátommal a Wágner Tibivel azt terveztük, hogy nagy
autóversenyzôk leszünk, és az ikerházunk alatti mûhelyben dolgozunk
majd együtt, sajnos azonban Ô már
nincs köztünk.

SHV: – Ilyen elôzmények után szükségszerû
volt, gondolom, hogy a képbe került a motorozás.
SL: – Ballagásra megkaptam az elsô
motoromat, egy Simsont, de elôtte is
mindig volt otthon egy motor, amivel
megégethettem a lábamat. Aztán egyszer betévedtem az MHSZ-be (Magyar
Honvédelmi Szövetség – a szerk.), és úgy
mentem haza, hogy én mától endúró
versenyzô leszek. A ballagásra kapott
Simsonomat saját kezûleg alakítottam

át ezen célból endúró motorrá.
SHV: – Meglepôdnék azon, ha versenyzôként nem hívtad volna fel magadra hirtelen a társak figyelmét.
SL: – Mindjárt az elsô versenyemen
1986-ban MHSZ-esként második lettem. Aztán magyar bajnoki második
helyezést értem el elôször 1988-ban,
igaz mindössze egy ponttal lemaradva
csak az aranyéremrôl. Visszatekintve,
utólag fogalmazódott meg bennem,
hogy én örök második voltam, talán
sorszerû, de lehet, ha bajnok vagyok
jobban „elszálltam” volna – remélem
most nem vagyok azért annyira elszállva –, ezáltal inkább ha magamat adva,
jó érzésbôl nem görcsösen indultam a
versenyeken, akkor sokszor nyertem, és
ott voltam az elsô tízben. Ellenben ha
ott voltam az elsôség küszöbén, akkor
valami mindig közbejött: ledöglött a
motor, buktam, defektet kaptam.
SHV: – A technikai sportok már csak
ilyenek ugye, az ember és a gép, megannyi
hibaforrás.
SL: – Igen, talán ez a sorsszerûség
eredményezte azt, hogy nem foglalkoztat görcsösen az elsôség, inkább a magamnak megfelelés, persze nem mellékes az eredmény, idô sem, de nem
mindenekfelett. Épp ezért indulok inkább hosszú távokon, mert ott mindenkinek elsôsorban magával kell
megküzdenie.
SHV: – Aztán jött a sereg, ott milyen
lehetôséged adódott sportolásra?
SL: – Nagyon szerettem katona lenni,
Egerágra vonultam, de Pesten voltam
híradó katona kiképzésen, majd vissza
Egerágra, aztán Veszprém, késôbb Taszár. Legtöbb helyen többnyire sportolók voltak körülöttem – pl. maratonisták, kick-boxosok, – talán ennek eredményeképp volt itt egy olyan bekattanás, hogy éjjel nappal ment a sport,
de keményen.
SHV: – Minden jó egyszer abbamarad,
véget ért a katonaság is, hogyan tovább?
SL: – 1992-ben leszereltem, és arra
gondoltam elmegyek külföldre dolgozni, de megfordult a fejemben a Francia
Idegenlégió is. Bár mindig is keresztény neveltetésû és érzületû ember voltam, ebben az idôszakban közelebb ke-
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menô-manó
rültem Istenhez; megtértem. Volt
olyan pillanat, amikor komolyan foglalkoztatott a gondolat, hogy szerzetes
legyek. Végül az unokabátyám ötletére
és unszolására itthon maradtam és
megnyitottuk a Szövetkezet utcában a
Suba Bt. elnevezésû karosszéria lakatos
mûhelyünket.

SHV: – Egész nap lakatolás, munka és a sport?
SL: – 1993-ban ért el bennünket a
Mounten Bike ôrület, Pécsen a Pavlik
kerékpárüzletben megvettem az elsô
MTB-met, majd a Pavlik Barnáékkal
zárás után együtt tekertünk.
SHV: – A véred gondolom pezsgett, a
verseny is bekerült a képbe?
SL: – Annyira pezsgett, hogy le is kellett hûteni, éppen kapóra jött egy téli
cicle-cross verseny Cserkúton, innen
Vasasról a mínusz 14 fokban betekertem a versenyre, ami egy kb. 20 km-es
táv volt, majd utána még páran elmentünk ott Cserkút felett egyet túrázni,
aminek a fele tolás volt, mert olyan
mély szûz hó volt, aztán hazaérve
Vasasra megint egy liter meleg tejjel
kellet kiolvasztani az Anyunak.
SHV: – Ilyen nagyszerû alapozás után mi
lett a folytatás?
SL: – 1994-ben a Cross-country magyar bajnokság, ahol végigtekerve az
évadot mindig az élmezônyben voltam, és ha jól emlékszem a pontszerzô
hatodik helyen fejeztem be. Ezzel párhuzamban indultam downhill-verse-
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nyeken is (a hegyikerékpár sport extrém
ága, ahol technikás, kövekkel, ugratókkal,
letörésekkel tarkított, erôsen lejtôs terepen
kell bringázni – a szerk.), de az elsô
triathlonom is ekkor tájt volt Orfûn.
1995-ben már az elit kategóriában indultam és a napjaim akként teltek,
hogy a napi munka utáni tekerések
hétköznap, no meg a hétvégi versenyek
alkották azt együttesen.
SHV: – Nem mondom mozgalmas, fárasztó, egyhangúnak végképp nem nevezhetô élet.
SL: – Ez volt a lételemem. Így volt teljes az életem, egyszóval jól éreztem magam a bôrömben, és persze volt egy
olyan társ is mellettem, akivel bele
tudtam vágni más kalandokba is.
SHV: – Ahogy tudom ekkor egy merész
váltásra szántad rá magadat.
SL: – Igen, 1999-ben megálmodtam a
Vadont (Vadon Sportbolt, Military- bolt –
a szerk.). A Cross-countryknak vége lett,
helyette bejött a bolt jellegébôl fakadóan a teljesítménytúra, maraton és persze a hegymászás; ami a végére egy kicsit bekomolyodott.
SHV: – Nagyon szerényen fogalmazol, de
úgy tudom sokszor, sok csúcsra jutottál fel,
egyedülálló teljesítménnyel.
SL: – No akkor legyen, felsorolás
jelleggel: Ausztria legmagasabb csúcsa
Grossglockner (3798 m) 6 alkalommal,
Szlovénia legmagasabb csúcsa Triglav
(2864 m) 4-szer, Franciaországban
Mont Blancra (4810 m) sikerült
egyszer feljutnom, de volt három próbálkozásom is, sajnos azokat az idôjárás megannyiszor meghiúsította. Egy
ilyen alkalommal fordult elô, hogy 16
órán át tartó folyamatos havazás közepette szakadatlanul lapátoltunk, mire
elállt a hó a sátrunk egy hatalmas kráter aljára „került”. Mellettünk volt egy
orosz csapat is, akiknél nem volt hólapát, ez beláthatatlan következményt
jelentett volna számukra, ha mi nem
vagyunk a közelükben. 2002-ben,
Nepálban a Mount Everest alaptábora
(5500 m), többek közt: mászás a
Langtang Himalájára, Annapurnára,
sikerült viszont feljutnom a Kala
Patharra (5650 m), amit az Everest
kilátójának is hívnak, mivel gyönyörû
kilátás nyílik róla az Everestre.
SHV: – Lenyûgözô, hihetetlen, embert
próbáló tettek, mondd csak, mi maradt
még ki, mert ha jól értem, akkor mára ezek
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alkotják mindennapjaidat. Melyek az idei
terveid?
SL: – Igen, ezek a „kalandok” és
megmérettetések mára már állandósultak, életem 90%-át a sport határozza
meg. Idénre tervezem – az eddigieken
felül – Ausztriában a Dachsteint (2794
m) megmászni, elindulok a Top-Maraton sorozaton, és valamennyi nagyobb
teljesítménytúrán hazánkban, MTBkal indulok a Salzkammergut 220-on,
amely Európa legkeményebb hegyi versenye, Indulok itthon az Iron Manen
(3,8 km úszás, 180 km kerékpár, és 42195
méter futás – a szerk.), a Balaton átúszásra kerékpárral megyek, majd az úszás
után hazatekerés. Hamarosan kimegyünk bringával a Giro-ra (A Giro
d’Italia a második legrangosabb kerékpáros
körverseny a Tour de France után, amelyet
minden év májusában rendeznek meg.
A kerekesek három héten keresztül járják be
Olaszország tájait. Az egyes etapok különbözôek, vannak sík szakaszok sprinthajrával és hegyi szakaszok sprinthajrával
vagy hegyi befutóval – a szerk.), igaz itt
„csak” nézôk leszünk, de így is kb.
2000 km-t túrázunk Olaszországban.
Lesznek még MTB-maratonok, és 24órás MTB verseny is, ahol 2002-ben
magyar bajnoki ezüstérmes voltam,
tavaly meg az 5. helyezett.
SHV: – Köszönöm a beszélgetést, sok sikert
és jó egészséget mindezekhez.
SL: – Köszönöm szépen.
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EGY ÁTLAGEMBER GONDOLATAI
Olvastam egy cikket. A Katolikus egyház Pécsi
Püspöksége alapításának lOOO-éves évfordulója
kapcsán. Nagy szám, sok év, s valóban ezerévente csak
egyszer van. Az egyházaknak juttatandó pályázati
pénzekrôl van szó. A katolikus, református, evangélikus
és izraelita egyházi felekezetek, mivel a vártnál mind
kevesebbet kaptak, feladataik ellátására alig tudnák
használni, összefogásuk eredményeként az egészet a
Pécsi Püspökség lOOO éves évfordulójának méltó
levezetése céljára átadta.
Érdekes. Nagyon-nagyon különbözôek, olykor bizony
harcaik, vitáik ellenére egy komoly, szinte mindenkit
érintô „szent” cél érdekében átadták várható javaikat
szûkebb régiónk önmagát méltó módon megmutatni
akaró feladata megvalósítása céljára.
Érvényesült egy közös feladat, egy közös cél elérésének
szentsége. Szûkebb hazánk, vagy akár hazai szinten
mikor valósul meg ez a „szent”-ség. A közös feladatok, a
gondok közös megoldása, egy cél közösen történô
elérése. Mikor valósul ez meg? E vallási szervezetek megmutatták, lehet egy közös nagy cél eléréséért összefogni,
arculatot megôrizve saját érdekeket félretenni, hátrább
sorolni.
Nagyjaink ezt miért nem teszik? A lemondásban mutatkozik meg igazán az erô, attól lesz hitelesebb, értékesebb, iránymutatóbb munkájuk, személyiségük, s a jövô
felé mutató szándékuk.
Tóbiné

JUNIÁLIS
2009. június 13-án
A Zengõ utcai sportpályán
Programok:
-14 órától
JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDÕK

gyerekeknek, felnõtteknek és csapatoknak
(Kerékpárverseny, célbadobás,
zsákbanfutás, kötélhúzás, aszfaltrajz- és
lángosevõverseny, akadályversenyek, stb.)

-16 órától
KI MIT TUD? Gyerekeknek felnõtteknek
Jelentkezés 14 órától a büfénél.

KARAOKE

Zsíroskenyér, pogácsa, üdítõ, jó idõ és jó
hangulat

21 órától
BÁL a Kendergyárban

Zene: Mohácsi Kex Band
Belépõ: 500 Ft/fõ
Mindenkit szeretettel vár
és jó szórakozást kíván
a Hirdi Nõegylet

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!
Vállalkozásunk 1990 óta
végez épületgépészeti munkákat

Szolgáltatásaink:
A telekhatáron és épületen belül:
-szennyvízhálózat kiépítése, ivóvízhálózat kiépítése
-fûtéshálózat kiépítése, komplett gépészet
-víztisztítók, vízlágyítók, melegvíztárolók, fûtõtestek,
kazánok, kandallók
-szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, javitása.
Hidegburkolás, kisebb kõmûves munkák.
Egyedülálló nyugdijasoknak
továbbra is 20% kedvezmény!
KÉT HÍREM VAN AZ ÖNÖK SZÁMÁRA MELYIKKEL KEZDJEM?

1. itt a tavasz 2. be kell kötni a csatornát

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898, 30/565-2254,
20/504-8218
vizesfarkas@citromail.hu

Sok Hírünk Van

2009. 6. szám

7

S P O R T
S P O R T
IDEGENBELI VERESÉGEI MIATT
10. HELYEN ÁLL A BÁNYÁSZ!

CSAK

Sátorhely - Bányász TC 3-1 (2-0)
Sátorhely 100 nézõ, 2009. május 3., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 24. forduló
B: Bárhoff–Papp T., Csonka, Róth, Dömse–Vörösvári,
Csopek, Guhr, Márk ,- Kovács P., (Békési), Tóth P. (Pataki V.),
edzõ: Szabó József • G.:Guhr

SZABADIDÕSPORT

Bányász TC-Nagyárpád 1-2 (1-1)

Újságunk a kezdettõl fogva törekszik az egészséges
életmód, a sport, a kirándulások megkedveltetésére. Hogy ne
csak a levegõbe beszéljünk, szerkesztõségünk csapatot
indított a budapesti K&H maratonváltó versenyen. A fiúk –
Berényi Zoltán, Schneider Pál, Mecseki Zoltán – 79 csapat
közül a remek 17. helyezést érték el. Idejük: 1 óra 32 perc/
félmaraton, 21 km/ A külön díjazott média kategóriában 14
csapat közül 5.-ek lettek. Gratulálunk!
Ezeket a félig amator, félig profi versenyeket jó szívvel
ajánljuk mindazoknak, akik szoktak kocogni, és szeretnék
magukat kipróbálni valamilyen jól szervezett, pontos távon,
pontos idõméréssel rendezett versenyen. Aki egyszer elmegy,
biztosan megragadja a jó hangulat. További információt a
www.futanet.hu honlapon lehet találni, de szerkesztõségünk
is szivesen válaszol az érdeklõdõk kérdéseire. legközelebb
mehetünk többen is!
Taar Ilona

Parcsin, Stadio Communale 150 nézõ, 2009. május 10,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 25. forduló
B: Bárhoff – Papp T., Csonka, Róth, Pataki Z., – Vörösvári,
Guhr,(Csopek), Sipos, Márk, - Kovács P. (Pataki V.), Tóth P.
(Békési) edzõ: Szabó József • G.: Sipos (11-esbõl)

Kölked - Bányász TC 2-0 (2-0)
Kölked 100 néz, 2009. május 17., Megyei III. osztály
Mohácsi csoport 26. forduló
B: Bárhoff –Papp T., Csonka, Róth, (Pataki V.), Pataki Z. Vörösvári, (Békési), Guhr, (Forr B.), Sipos, Márk, (Bozsik) Kovács P., (Dömse), Tóth P. (Csopek) edzõ: Szabó József

Bányász TC-Union Himes 3-0 (1-0)
Parcsin, Stadio Communale 100 nézõ, 2009. május 24,
Megyei III. osztály Mohácsi csoport 27. forduló
B: Bárhoff – Papp T., Csonka, Róth, Pataki Z.,(Bozsik) –
Vörösvári, Guhr, Sipos, Márk -Kovács P. (Pataki V.), Tóth P.
(Pataki J.) edzõ: Szabó József • G.:Guhr (2), Sipos (11-esbõl

A csapat hátralévõ mérkõzései :
Május 31-én 17.00-kor Bár – Bányász Bárban
Június 14-én 17.00-kor Bányász – Ivándarda Parcsinban

Köszönet a támogatóknak: az AUTÓPARK Kft.-nek és a
CSABA Szódának.
További szponzorok és támogatók segítségét is
köszönettel és szívesen vesszük!
A VASASI ISKOLA SPORTEREDMÉNYEI
ATLÉTIKA
DIÁKOLIMPIA TÖBB PRÓBA
VÁROSI EREDMÉNYEK
Leány II. korcsoport:2. hely Kovács Fanni
Leány IV. korcsoport:
2. hely Czúth Réka, Farkas Virginia,
Mészáros Lilian, Schenk Bettina
Egyéni összetett: 1. hely Czúth Réka
Fiú III. korcsoport:
3. hely Hollósi Olivér, Laisz Roland
Fiú IV. korcsoport: 1. hely Patta Balázs
Egyéni összetett: 6. hely Patta Balázs
EGYÉNI SZÁMOK
Magasugrás: 1. hely Czúth Réka
100 m-es futás: 3. hely Schenk Bettina
4×600 m váltó: 1. hely Czúth Réka,
Farkas Virginia, Mészáros Lilian,
Schenk Bettina

Kislabda hajítás: 2. hely Patta Balázs
Súlylökés: 3. hely Patta Balázs
MEGYEI DÖNTÔ
TÖBB PRÓBA
II. korcsoport:
leány csapat 2. hely Kovács Fanni
IV. korcsoport leány csapat
1. hely Czúth Réka, Farkas Virginia,
Mészáros Lilian, Schenk Bettina,
Világos D, Szûcs E
II. korcsoport fiú csapat
4. hely Lôrincz Attila
III. korcsoport fiú csapat
3. hely Hollósi Olivér, Laisz Roland
IV. korcsoport fiú csapat
3. hely Patta Balázs, Orsós Antal
Egyéni összetett: 1. hely Czúth Réka
5. hely Patta Balázs

EGYÉNI SZÁMOK
Magasugrás: 1. hely Czúth Réka (160 cm)
100 m-es futás: 6. hely Schenk Bettina
Súlylökés: 4. hely Patta Balázs
4×600 m váltó csapat:
Czúth Réka, Farkas Virginia,
Mészáros Lilian, Schenk Bettina
Az országos döntôbe jutott a IV. korcsoportos
leánycsapat, (Czúth Réka, Farkas Virginia, Mészáros
Lilian, Schenk Bettina, Világos D, Szûcs E); Czúth
Réka magasugrásban; valamint a 4×600 m-es
váltócsapat (Czúth Réka, Farkas Virginia, Mészáros
Lilian, Schenk Bettina).

Gratulálunk a gyerekeknek és
felkészítô tanáruknak Szigetiné
Keresztes Andreának!
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VASASI
GAZDABOLT KFT.
PURINA MÁRKABOLT
Minden ami a csatornázáshoz kell!
/csövek, idomok.../ ingyenes házhozszállítása keddi napokon 5.000.-Ft felett.
INGYEN
szállítunk még keddi napokon
Somogy-Hird-Vasas településeken Purina
takarmányokat, Mol Pb palackot.
Térítés ellenében cementet, mészhidrátot...

AKCIÓ!
június hónapban:

Kutyatáp 10 kg
1.650.-Ft
Macskakonzerv és szalámi 400 g
99.-Ft
WC papír 8 tekercses 1 csomag
160.-Ft
Papírzsebkendõ 100 db-os 1 csomag 75.-Ft
RÖVIDÁRÚ KAPHATÓ:
zipzár, tépõzár, géptû, gumi, cérna, tû, harisnya...

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY.
Folytatódik az UNI akció! Gyûjtse az UNI broiler
táp cimkéjét. Értékes ajándékok június végéig.

Trianoni megemlékezés 2009.06.04.-én 16,30-kor,
a vasasi templomkertben lévõ Trianon Emlékmûnél
Térzene Vasasi Bányász Zenekar indulók
Katonai díszjel a Nemzeti lobogónak (zászlók bevonulása )
Harangzúgás
Himnusz – Vasasi Bányász Zenekar
Köszöntés – Ruzsicsics Ferenc Vasasi Szent Borbála egyesület elnöke
Református Gimnázium tanulója népdalt énekel
ifj. Ruzsicsics Ferenc verset mond : Reményik Sándor- Nem nyugszunk bele!
Dr. Hoppál Péter országgyûlési képviselõ a pécsi Református Gimnázium
fõigazgatójának megemlékezése.
Nagy Lajos Gimnázium tanulója népdalt énekel.
Ökumenikus megemlékezés: Kövesi Ferenc római katolikus plébános, Németh
Zoltán a pécsi evangélikus egyházközség lelkésze és Szénási János református
tiszteletes.
Csajághy Miklós tárogató: Szép vagy gyönyörû vagy Magyarország
Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere ünnepi beszéd.
Koszorúzás
Székely Himnusz Vasasi Bányász Zenekar
Szózat Vasasi Bányász Zenekar
Rendezvényünket jelenlétükkel megtisztelik a Vitézek, 56-os Forradalmárok, Nemzet?rök,
Politikai Foglyok Szövetsége, Recski Szövetség valamint a Nagy Lajos Gimnázium
cserkészei.

Az elõzõ rejtvény nyertese: Madarász Dezsõ Somogy.
Nyereményét a patikában veheti át. Gratulálunk!

Hétfõ-péntek 7.30–17.00
Szombat 7.30–12.00
Vasas, Bethlen G. u. 21. 72/337-776

MIT ÁBRÁZOL A KÉP ÉS
MIKOR KÉSZÜLHETETT?
MEGFEJTÉSEKET VÁRJUK:
a mihir2007@freemail.hu e-mail címre,
vagy a hirdi-somogyi-vasasi patikába,
továbbá a szerkesztõség címén található
postaládába és telefonon: 72/537-033.

A
Kacatos Presszó
várja vendégeit!
kávé-üditõ-fagyiszeszesitalok
darts- csocsó
névnap, ballagás,
kisebb rendezvények
szervezését vállaljuk
nyitva: szerdától
vasárnapig 16 órától
Vasas. Bethlen u. 11.

2009. június

APRÓHIRDETÉS

Hagyatékból eladó mûholdvevõ
(új, féláron), kombinált szekrény,
ágynemûk, nagyméretû férfiruhák,
kisméretû nõi ruhák, könyvek, IPM
Magazin sorozat.

72/337-741,
20/510-6716.
JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR

Jótékonysági Ruhavásár-kiárusítás
a Caritas Házban
a vasasi plébánia udvarában

június 13-án 8–11 óráig

