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Településeink az
EKF programban!?

Köszönet szülõknek és nevelõknek
Az elmúlt esztendõben csak nagy

összefogással tudtuk megmenteni a
bezárástól a hirdi alsó tagozatos iskolát
és a somogyi iskola felsõ tagozatos
osztályait. A legnagyobb problémát az
alacsony gyereklétszám  okozta. 

Egyértelmûvé vált, hogy a települések
lakói ez évben átérezték az iskolák
megmaradásának szükségességét, ugya-
nis a rendelkezésre álló elõzetes adatok
alapján a vártnál többen választották a
hirdi és somogyi iskoláinkat.

Szeretnék köszönetet mondani a
hirdi, somogyi és vasasi szülõknek, kik
– bízva az iskolák eredményes oktatási
munkájában, közösségeiben – a helyi 

intézményeket választották. Köszönet
illeti az iskolák és óvodák pedagógusait
is, kik igyekeztek kitartó munkájukkal
az iskoláink, óvodáink oktatási színvo-
nalát, tárgyi feltételeit fejleszteni. 

Kérem, hogy a beiratkozáskor és a to-
vábbiakban is válasszák a helyi intéz-
ményeket!

Huba Csaba

Csak nagyon halkan és suttogva
merem leírni alábbi gondolataimat,
hisz elmondandóm még csak az elõké-
szítési fázis legelején tart. Elképze-
lhetõ, hogy településeink részesei lesz-
nek az Európa Kulturális Fõvárosa
programnak.

Az eredeti elképzelések szerint az
EKF program 34,6 milliárd Ft-os
költségvetésébõl a peremkerületek nem
részesültek volna, hiszen az eredetileg
beadott pályázatban sem szerepeltek.
Az EKF költségvetése a Konferencia és
Koncertközpont, a Könyvtár és Tudás-
központ, a Nagy Kiállítótér, a Zsolnay
Kulturális Negyed és a Közterek és par-
kok projektjeinek finanszírozását szol-
gálja.  

Az újság szûkös terjedelme miatt
most nem részletezett okok miatt a
fenti projektek megvalósítása kevesebb
összegbõl fog megvalósulni, így 5,7

milliárd Ft megtakarítás további
projektek megvalósítására használható
fel. A város több területét érintõ
rehabilitációs helyszínek kiválasztása
már megtörtént. Ennek egy része a
„Szociális célú városrehabilitáció Pécs-
Keleten” c. 1,5 milliárd Ft-ra tervezett
költségvetésû projekt. Ez a keleti
városrész problémáira nyújt integrált
megoldást. Eredeti tervek szerint ez a
projekt a településeinkre nem terjedt
volna ki.

Azt, hogy az eredeti pályázat szerinti
projektbõl kimaradtunk, bár nagyon
nehezen, de el tudtam fogadni, hiszen
a pályázat sem tartalmazta e terület
fejlesztését. De azt, hogy a képzõdött
maradék összegekbõl sem kívánja a
város vezetése részesíteni települé-
seinket, – holott szinte valamennyi
városrészt érinti már a program - azt
már nem tudtam elfogadni. 

Folytatás a 2. oldalon

Szent György nap
A pécs-somogyi Tegyünk Egymásért

Egyesület idén is megrendezi immár
hagyománnyá vált ünnepségét a muro-
mi szõlõhegyen felállított keresztnél. 
A program  április 26-án délelõtt 10
órakor  szentmisével, valamint búza és
állatszenteléssel kezdõdik.Ezt követi a
mûsor, melynek részleteirõl plakátokon
tájékoztatjuk az érdeklõdõket. Ezután
akadályverseny lesz, majd a napot tánc-
házzal zárjuk.

Töltsenel velünk 
egy kellemes napot a szabadban!



Folytatás az 1. oldalról
Véleményemnek több fórumon is

hangot adtam, továbbá megkerestem
Tasnádi Péter polgármester és Gonda
Tibor alpolgármester urakat, és közöl-
tem, hogy a településeink
nevében méltánytalannak
tartom a számunkra
hátrányos megkülönböz-
tetést. Kérem Vasas-So-
mogy-Hird felvételét a
városrehabilitációs prog-
ramba. Örömmel tapasz-
taltam, hogy a másnapi
Városfejlesztési Bizottsági
ülés napirendjérõl levet-
ték az elõterjesztést (és még azóta sem
tárgyalták), mert az módosításra szo-
rult. Még a délután folyamán összehív-
tam a településeink részönkormányza-
ti tagjait és az elérhetõ civil szervezetek
vezetõit, és tájékoztattam õket a kiala-
kult helyzetrõl, kikértem véleményü-
ket az esetlegesen megvalósítható
projekt helyszíneinek lehetõségeirõl.
Errõl egy elõkészítõ, tájékoztató
anyagot állítottam össze térképszel-
vényekkel, leírásokkal, melyet átadtam
Gonda Tibor alpolgármesternek és Sík
László Lajosnak, a Kommunális
Bizottság elnökének, kikkel másnap
bejárást tartottunk mindhárom telepü-
lésen egyeztetve a lehetséges helyszí-
neket.  Eddig jutottunk. A neheze még
hátra van, hiszen a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácsnak
(DDRFT) határozatot kell hoznia a
kiemelt projektekrõl, melyet nevesíteni
kell a Dél-Dunántúli Akciótervben,
melyrõl szintén a DDRFT, illetve a
Kormány dönt.

Arra a nyilván felmerülõ kérdésre,
hogy sikeres elbírálás esetén települése-
ink mekkora finanszírozási összeget
kaphatnak, és hogy ez melyik te-
lepülésen, és milyen célra költhetõ el
pontosan, ma még nem tudok választ
adni. Az viszont körvonalazódni lát-
szik, hogy elsõsorban a bányászkoló-
niák és ehhez kapcsolódó területek fel-

zárkóztatása, a gazdaságilag és szociáli-
san leszakadó térségek rehabilitációja
lehet a pályázatba beilleszthetõ cél. 
A város Városfejlesztési Stratégiája is
ezeket az akcióterületeket jelöli meg.

Ezeknek a kritériumok-
nak elsõsorban Vasas és
Somogy területrészei felel-
hetnek meg.

Az is valószínûsíthetõ,
hogy siker esetén jelentõs
összeg áll majd rendelke-
zésre, mely közösségi célú
közterületek rendbetéte-
lére, létesítmények fejlesz-
tésére, közösségépítést

támogató programok bevezetésére, cél-
területek rehabilitációjára használható
majd fel. Ez még késõbbi, további
egyeztetéseket igényel. 

A Közgyûlés 2008. márc. 27-i
ülésén hozott határozatában végül
Vasas és Somogy településeket
nevesítette célterületként, jóváhagyta
egy külsõ szakértõ bevonását a projekt
elõkészítõ szakaszába illetve annak
kidolgozásába, akivel április végén
kívánnak szerzõdést kötni. 

Ezt a helyzetet ahhoz hasonlítanám,
mintha behajtottunk volna egy ka-
nyargó alagútba, és a kanyarok miatt
még nem látjuk az alagút végén a
fényt. Lehet, hogy újra vissza kell
tolatnunk!? Mindenkinek kívánom,
hogy ezeket a kanyarokat sikeresen
vegyük, és az alagút végén süssön már
ránk végre egyszer a Nap.

Huba Csaba
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Településeink az
EKF programban!?

HUBA CCSABA Somogy-Vasas-
Hird területi önkormányzati képvise-
lõje és Pécs-Somogy Településrészi
Önkormányzat vezetõje

2008. április 14-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.) és
VASASON, 18.30 és 19.30 óra
között a Berze Nagy János Mûvelõ-
dési Házban.

A Somogy Vasas Hird Közösségéért
Alapítvány 2008. április 19.-ére
szemétszedési és tereprendezési akciót
szervez.

Felkérjük a 3 település lakosságát, egye-
sületeket, alapítványokat, hogy kezde-
ményezésünket aktív részvétellel támogassák
mindannyiunk közérzetének javítása és
településünk rendezettségének érdekében.

Kérjük a szervezetek vezetõit, hogy
tagjaikat és támogatóikat tájékoztassák az
idõpontról, és a résztveõk számát jelezzék
alapítványunk munkatársai felé.

70/261-8138
70/455-8719



Elsõ beszélgetõpartnerem Orosz
Ferenc Csapatvezetõ vájár, bányame-
ntõ. (Csillésként az Ötvös csapaton az
Õ szakjában kezdtem dolgozni.)
Kedves Feri! Nosztalgiázzunk egy kicsit.

Vasason nõttem fel a „D” utcában.
Már gyermekkoromban büszke vol-
tam arra, hogy bányász családban
növök fel. Édesapám vájár volt, a
szomszédaim többsége a bányában
dolgozott, mondhatjuk kevés olyan
ember volt az utcában aki valamilyen
formában nem kötõdött volna a
bányához. 1974-ben kezdtem Vasas-
bánya üzemben a külszínen a TH
hajlító mûhelyben. Ekkor kerültem a
Vasasi Bányász foci csapatához,
elõször az ifibe, majd a felnõtt II.-ben.

Rá egy évre mikor betöltöttem a 18.
életévemet lementem a föld alá és
mint csillés a fejtésben kezdtem el
dolgozni. Vonzott a magas kereset, a
biztos egzisztencia és az, hogy telepü-
lésünkön a bányászokra mindig
felnéztek. 1976-ban nõsültem, rá két
hét múlva kaphattam volna lakást a
Szõlõskertnél, de én inkább Vasason
kezdtem építkezni. 10 évet írtam alá a
bányánál és így kaptam 100.000.-ft-ot,
ami abban az idõben nagy segítség
volt. A rövidített katona idõért 5 évet
írtam alá, mindössze 3 hónapot vol-
tam a seregben. A fejtés után átkerül-
tem a forpába, Papp Jenõ vágathajtó
csapatába. Itt nagy örömömre szom-
szédommal, Kutas János vájárral dol-
gozhattam együtt. Ekkor a csapat a 4.
szinten a bétai összekötõ vágatot
hajtotta. Örülök, hogy ide kerültem,
mert itt sajátítottam el a szakma min-
den fortélyát, mert komoly szakmun-
kákat végeztünk, gurítóhajtás, ereszke,
feltörés. 1978-ban már segédvájárként
dolgozom. 1979 tavaszán vájár vizsgát
tettem és nyár végén munkám elisme-
réseként a szakma ifjú mestere kitün-

tetést kaptam. Fél évre rá szakvezetõ
vájári megbízatást vehettem át, pedig
ezt a címet csak 2 év múlva kaphat-
tam volna meg. 1982-ben kerültem az
Ötvös csapatra. Itt Mattyovszki Ernõ
szakvezetõ vájárral együtt dolgoztam.
Bányamentõ vizsgát 1981-ben tettem,
úgy hogy a család csak a vizsga napján
tudta meg hogy én bányamentõ
lettem. Sok bevetésben vehettem részt,
voltak örömteli és szomorú pillanatai
is a mentésnek. Az összes bányaüzem-
ben voltam menteni az életeket vagy a

vagyont, mert bányatûz mindegyik-
ben volt. Szokás volt a szénbányák-
nál, hogy a bányamentõk nemcsak a
saját üzemükben mentettek.

1986-ban a vasasi fejtésomlás után
mentettem társaimat. Ha erre
gondolok mindig összeszorul a szívem
és szeretném nem megtörténté tenni az
egészet.

Szívesen emlékszem vissza a 80-as
évek közepére a 2. széncsatákra. 
A nagy, hideg tél miatt az ország fel-
hívással fordult a bányászokhoz, hogy
kevés a tüzelõ termeljünk többet.
Szombat, vasárnap mentem pótmû-
szakra, mert kötelességemnek érez-
tem, hogy a nehéz helyzetben segítsek.
Sok pótmûszakon és társadalmi mun-
kán vettem részt. Munkámat többször
elismerték, 7 vezérigazgatói dicséretet
és több kiváló dolgozói kitüntetést
kaptam. Büszke vagyok rájuk. 1993-ig
a bányabezárásig az utolsó 3 évet már

mint csapatvezetõ mentõs vájár dol-
goztam végig. Amire szívesen emléke-
zem és hiányzik az életembõl, a
családos brigádkirándulások és a jó
kis brigádbulik. Ebbõl az idõbõl el
szeretnék mesélni két történetet. 
Az Ötvös brigád ki lett jelölve, hogy
fogadja a szovjet delegáltakat. Egyik
munkatársunk odament a másikhoz
és megkérdezte. Milyen ruhát kell
húzni a fogadásra? Természetesen
bányászegyenruhát-jött a válasz. Elér-
kezett az este a bányászotthon nagy-
termében már javában ment a dáridó
amikor megjelent társunk kirittyentve
bányászegyenruhában. Nagyot nézett
mikor látta, hogy rajta kívül senkin
sincs ilyen ruha.

Másnap a bányában a lutnira fel
volt írva a következõ: 48 szovjet
küldött, 17 brigád tag, 1 tábornok. Jót
mulattunk az eseten. 

A következõ történet: Amikor
gurítót hajtottunk soha nem volt hely
a népesben, mert az utolsó percekig a
munkahelyen dolgoztunk. Egyik nap
meglepõdve tapasztaltuk, hogy a
népes utolsó vagonettje teljesen üres.
Örömmel beugrottunk, de nemsokára
már tudtuk, hogy miért üres.
Orrfacsaró bûz áradt a kocsiban.
Mint utólag kiderült egyik munkatár-
sunk a legtapasztaltabb öreg csillés a
pad alját érett pálpusztai sajttal
bekente. Hát így lett helyünk ezután a
népesben.

Köszönöm a beszélgetést.
Jószerencsét!

Ruzsicsics Ferenc
Vasasi Szent Borbála Egyesület
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Szent Borbála
Hiradó
Szeretnénk hagyományteremtõ céllal, a múltat nem elfeledni,
életben tartani, ezért minden hónapban más bányász emberrel
készítünk riportot akik Vasasbányán dolgoztak.



A mindegyik fél számára áldozatok-
kal, nehézségekkel járó munkálatok,
MÁRCIUS 25.-TÕL PÉCS-VASASON ÉS

PÉCS-HIRDEN; MÁRCIUS 31.-TÕL

PEDIG PÉCS-SOMOGYON KORLÁTOZ-
ZÁK A FORGALMAT. 

Vasason hétfõtõl szombatig, 8–18 óráig
a 14-es járat csak a Vasasi temetõig
közlekedik, a Bethlen Gábor és a
Bencze József utcákban folyó munka-
végzés miatt. Hirden a lakosoktól még
nagyobb türelmet kér a kivitelezõ. Egy-
szerre két szakaszon is, a hét vala-
mennyi napján, teljes üzemidõben szá-
míthatnak az utazók elterelésre, a
Hirdi út és a Harangláb utca déli vona-
lán. Ezáltal a 13, 113, 113Y buszjáratok
a Harangláb utca közepén lévõ busz-
megállóig közlekednek, majd tolatva
fordulnak meg. A Hirdi úti lezárás
következtében viszont a 13,13/A,113
jelû járatok a Zengõ utca–Szövõgyár
utca szakaszon, a Szövõgyár utca
közepén megfordulva haladnak.

Somogyon, a Somogy utcát a munká-
latok a Csap utcától a Kõbánya utcáig

terjedõ szakaszon hétfõtõl péntekig 8-18
óráig zárják el az utazóközönség elõl.
Így a 15-ös busz a Búzakalász utca,
Pajtás utca, Somogy utca fordulóval
közlekedik, míg a fenti idõszakban a
80-asnak, csak három járatát érintik a
beruházások, így az István-aknai
fordulóval közlekedik. A munkavég-
zést remélhetõleg hat hét alatt befe-
jezik, és az érintett utakat visszaadják a
forgalomnak.

A Pécsi Közlekedési Zrt. tájékoz-
tatása szerint az éjjel-nappal hívható
diszpécser szolgálat a 72/224-654-
es telefonszámon érhetõ el. 

„De mi lesz addig? - kérdezik a
lakosok.”

Hisz iskolába, munkába járni kell, az
élet bizony nem áll meg. Nem értik miért
most? Miért nem az iskolai nyári
szünetben folynak a munkálatok?

„Ennek nagyon egyszerû oka van, a
gyors munkavégzés érdekében, úgy
döntöttünk, hogy ezeknek az útvona-

laknak csak megfelelõ idõjárási körül-
mények mellett állunk neki. A másik
ok, hogy a kivitelezési határidõt tartani
kell. Ez magában foglalja a csatorna
lefektetését, mûszaki ellenõrzését,
mûszaki átadását, az utak helyre-
állítását, és az üzembehelyezést. Hogy
a munkákkal 2009.január 4.-ig végezni
tudjunk, ahhoz a csatornafektetést a
három terület teljes egészén be kell

tudnunk fejezni augusztusig. Azonban
Somogy–Vasas–Hird leghosszabb út-
vonalai érintettek most. A terület
többi szakaszaival ellentétben a mun-
kák itt több idõt vesznek majd igény-
be. Emiatt nem lehet a munkavégzést a
tanév befejezése után kezdeni, úgy,
hogy a kivitelezési határidõbõl ki ne
csúsznánk.” – közölte a kivitelezõ
Hídépítõ Zrt.

VÉGEZETÜL: ez a hat hét mind az itt
élõktõl, mind a vállalkozótól nagy-
fokú toleranciát követel. Azonban
gondoljanak arra, hogy ezzel hozzá-
járultak ahhoz, hogy a projekt határ-
ideje tartható legyen, s így Önök,
lakosok ennek végeredményét mielõbb
használhatják.
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Buszmegállók
utasok nélkül

A Hídépítõ Zrt. megkezdte az ISPA/KA II/ A ütem területén, 
a tömegközlekedés által is érintett szakaszokon a szennyvíz csatorna

kivitelezési munkálatait. 

JÓ HÍR
Nagyon sokszor tapasztalhatják

azok, akik a városból hazafelé tartanak
akár Vasasra, Hirdre, vagy Somogyba,
hogy pont az orruk elõtt indul ki a
buszuk a Budai Vámtól, és ezért öt óra
után aztán várhatnak fél órát, hétvé-
gén, akár egy órát is esõben, hóban,
fagyban, szélben, vagy nyáron a káni-
kulában. Szerencsére nem a városban
dolgozok, de amikor idõnként bent
járok, velem is többször elõfordul,
hogy otthagy a busz. Egy alkalommal
Budapestrõl jöttem hazafelé, és na-
gyon ki volt számolva, hogy elérem-e a
buszomat. Az elsõ ajtóhoz készülõd-
tem, és folyton az órámat néztem,
hogy van-e esélyem. A sofõr ezt látva,
megkérdezte, hogy melyik buszt

szeretném elérni, és hogy ez sikerüljön
is rádión átszólt a 15-ös sofõrjének,
hogy várjon meg. Ezen felbuzdulva
vettem a fáradtságot és megírtam
Török Éva Levélbontás címû rovatába
panaszomat is és ezt a szerencsés esetet
is. Török Éva továbbította levelemet a
PK Zrt-nek, ahonnan Tarnay Zoltánné
forgalmi osztályvezetõtõl érkezett vá-
lasz. Válaszlevelébõl azt a részt szeret-
ném idézni, ami szerintem jó hír: 
„A panaszos elismerõ észrevétele nem egyedi
eset, az utas kezdeményezésére az autóbusz-
vezetõ átszállási lehetõséget biztosít, ha az
nem okoz lényeges várakozást. A két, azon-
ban ellentétes szándék egyszerre nem teljesül-
het minden esetben, mely egyrészt a pontos
indulást (az autóbuszon ülõ utasok igénye),
másrészt egy-egy utas érdekében az indulási

idõt jelentõsen meghaladó várakozást
jelenti.” Tarnay Zoltánné kérése az,
hogy ezzel a lehetõséggel csak a város-
ból hazafelé éljünk. Tehát ha csak egy-
két percen múlik az átszállás, kérjük
meg udvariasan a sofõrt, hogy szóljon
a másik járat vezetõjének, hogy várjon.
Hivatkozzunk erre a levélrészletre. 
A buszon ülõket pedig arra kérem,
hogy legyenek türelemmel, hiszen
lehet, hogy következõ alkalommal
nekik lesz szükségük segítségre.

Ha esetleg valamelyik sofõr nem tesz
eleget az udvarias kérésnek, kérem
jelezzék, vagy nekem, vagy Tarnay
Zoltánnénak.

Kocsisné Nagy Margit
Pécs-Somogy • Tegyünk Egymásért Egyesület



Sok Hírünk Van2008 IV. szám 5

Rendhagyó szerkesztõségi ülés volt
2008. március 20-án a Vasasért
Egyesület közösségi házában, a Sok
hírünk Van c. lap áprilisi számának
elõkészítésekor. Ruzsicsics Ferencné,
Lívia volt olyan kedves és egy kis
meglepetéssel kedveskedett a szerkesz-
tõségnek. Mint ahogy az a képen
látható az általa ajánlott ÁLOMCSIRKE

étellel lepett meg bennünket /a
receptjét közöljük/, azon okból, hogy
benevezné településünket a Knorr
Delikát8 „Fõzzön 8 Játszóteret!”
játékába. A játékról bõvebb információ a
következõ weboldalon található:
www.delikat.hu/fozzon.php. Az elkészí-
tett étel finomsága, egyszerûsége meg-
gyõzött bennünket, hogy támogassuk
ötletét, nevezzünk be a játékba, lehet,
hogy mi nyerjük meg az egyik kor-
szerû játszóteret. Ahhoz, hogy ez így
legyen, mindenkit arra bíztatunk,
hogy vegyen részt az akcióban és
adjon le minél több vonalkódot a
kijelölt helyeken: azaz gyûjteni kell a
75 gr.-tól az 1 kg-os kiszerelésig a
Delikát 8 ételízesítõ vonalkódját a
következõ helyeken: a 3 településen
lévõ boltok, iskolák, óvodák, fodrá-
szok, takarékszövetkezetek, gyógyszer-
tárak, orvosi rendelõk, cipésznél a
vonalkódokat le lehet adni. Az  újság-
ban, orvosi rendelõkben és a gyógy-
szertárakban lesznek plakát útján a
játék állásáról tájékoztatva az embe-
rek. Végezetül ezzel a recepttel kívá-
nok mindenkinek jó fõzõcskét és sok
vonalkód gyûjtést.

Ruzsicsics Ferencné Lívia

TISZTELT PÉCS- SOMOGYI, VASASI ÉS HIRDI POLGÁROK!

Biblia kiállitás Hirden     
„Boldog aki olvassa” -ez a jelmondata

annak , hogy  2008-at az egyházak a
Biblia évének nyilvánították. A refor-
mátus naptár szerint pedig március
elsõ vasárnapja Bibliavasárnap. 

Ebbõl az alkalomból március 2-án a
hirdi református templomban mi is
bibliavasárnapot tartottunk.

Elõször Pálffy Enikõ énekelt, ezu-
tán Peterdiné Molnár Judit végezte az
igehirdetés szolgálatát.

„A teljes irás Istentõl ihletett, és hasznos
a tanitásra, a feddésre, a megjobbításra,

az igazságban való nevelésre. Hogy töké-
letes legyen az Isten embere, minden jó cse-
lekedetre felkészített” /Pál ,II.Tim.3,16-17/
volt az aznapi ige. Szolgálatában a
bibliaforditás körülményeirõl, Luther
Márton életérõl, a brit bibliatársulat
megalakulásáról beszélt. Utána Szász
Zoltánné szavalt egy verset, majd
Zóka Benjáminné mondta el Luther
Márton: Dal a Bibliáról címû
költeményét. Erre az alkalomra egy
kiállítással is készültünk, egy nagy
asztal tele volt könyvekkel.Szerepelt
itt  az 1590-es fordítású Károli Biblia
hasonmás kiadása,héber, görög, latin

/vulgáta/ nyelvû, biblia, és különbö-
zõ segédkönyvek, gyermek-képes
bibliák. A kiállitás anyaga istentiszte-
leteink alkalmával megtekinthetoek.

Iratterjesztésünkben kis és nagyobb
méretû bibliák, vallási témájú köny-
vek kaphatók. Szeretettel várunk
alkalmainkra vasár- és ünnepnapokon
10 órára minden érdeklõdõt. Minden
hónap utolsó vasárnapján 15.15 órá-
tól filmvetítés, vagy elõadás van a
templomban, minden hónap elsõ va-
sárnapján 10 órakor pedig gyermek-
foglalkozás.

Z.B.

Álomcsirke
HOZZÁVALÓK:

1 tasak knorr pörköltalap, 60 dkg
csirkemell, 25 dkg champion gomba, 1
db. nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, ½ zöld csípõs paprika, 1 db.
kisebb paradicsom, só, bors, õrölt piros
paprika, 2 dl. fõzõtejszín, 20 dkg füstölt
karaván sajt (lereszelve), 1 púpos evõkanál
knorr étkezési keményítõ vagy (2 evõkanál
liszt), 1 dl olaj vagy (10 dkg zsír).

ELKÉSZÍTÉSE:
A csíkokra vágott csirkemellbõl,

olajból, knorr pörköltalapból, vörös-
hagymából, fokhagymából, papriká-
ból, paradicsomból, cikkekre vágott
gombából pörköltet készítünk. Fûsze-
rezzük paprikával, sóval, borssal.
Amikor ezzel elkészültünk, a reszelt
füstölt sajtból, a fõzõtejszínbõl és a
knorr étkezési keményítõbõl (vagy a
2 kanál lisztbõl) csomómentes haba-
rást készítünk. Ezután ezt beleöntjük
a forró pörköltbe. Igény szerint hígít-
hatjuk vízzel, de arra vigyázzunk,
hogy ne legyen hígabb a fõzelék
állagánál. Köretként szemlegombóc,
nokedli, fõtt tészta ajánlott.

A Somogyi Általános Iskola 4.
osztályos tanulója Balogh Kálmán
indult a Nemzeti Tankönyvkiadó
által meghirdetett MESESZÖVÉS c.
országos pályázatán, ahol KÜLÖN-
DÍJAS lett.

A díj átadására Budapesten került
sor, ahová felkészítõ tanárával Ko-
vácsné Finta Erzsébettel utazott el.
Kálmán utazási költségeit is fizette a
Tankönyvkiadó. A díjnyertes mesék-
bõl a Kiadó egy mesekönyvet állít
össze, melynek szerzõi között ta-
nítványunk Balogh Kálmán neve és
meséje is szerepel majd.

GRATULÁLUNK!

A mesét egy késõbbi számban fogjuk közzétenni!

A Somogyi Általános Iskola januárban a
Kolping Család Egyesület közbenjárásával újabb
adományt kapott Németországból, melyben
tantermi padok, székek és a tanórákon használ-
ható fejlesztõ játékok voltak.

Köszönjük a Kolping Család Egyesület veze-
tõségének és tagjainak a segítségét.

Külön köszönjük Vassné Szántó Mártának a
Hirdi Általános Iskola vezetõjének, hogy gon-
dolt ránk és megosztotta velünk a lehetõséget.



Március 16-án délelõtt a 6-os út
mellett, a Kulcsos csárdánál lezajlott
az idei elsõ veterán motoros-börze. 
A szép idõ sokakat kicsalogatott,
voltak érdeklõdõk Budapestrõl
Nagykanizsáról, sõt még Szlovéniából
is. A motorok, és alkatrészek mellett
kaphatók voltak régi ujságok,
szakkönyvek, jelvények, motosor öltö-
zékek, egyéb kiegészikok is. Az ese-
mény szervezõjével, Marosi Károllyal
beszélgettünk a kezdetekrõl, közeleb-
bi, és távolabbi terveirol:

– Én mindig is szerettem a  motorokat,
boldog vagyok, ha sikerül egy régi járgányt
eredeti daradjaival felújitani, hogy visszatér-
jen a régi szépsége. Sajnos sokszor találko-
zom olyannal, hogy egy öreg, hiányos mo-
tort az eredeti márkájú, de más évjáratú,
sorozatú alkatrészekkel egészitenek ki.
Gondolják el, hogy nézne ki egy 1980-as
Opel kadett, 2005-ös Opel Corsa lám-
pával, hutoráccsal! Ki találná azt szépnek?

Ezért is szervezem ezeket a vásárokat, hogy
itt az érdeklõdõk ne csak vásárolni-eladni,
de tapasztalatot cserélni is tudjanak egy-
mással. A „régi motorosok” szivesen adnak
tippeket, tanácsokat a kezdoknek, sot itt
hozzá lehet jutni a szakirodalomhoz is.

Arra is biztatom az embereket, ha valaki-
nek az udvarában, padlásán, vannak kallódó
motor alkatrészek, darabok, hozza el bát-
ran, mi itt beazonositjuk, felértékeljük azo-
kat, vevõt is tudunk rá ajánlani. Ami  egye-
seknek csak ócskavas, nekünk nagy kincs is
lehet! Várom az érdeklõdõket legközelebb
május 25-én a 6-os út mellet a Kulcsos
csárdánál!

Megköszönjük Marosi Károlynak a
tájékoztatást, búcsúzóul még a büfé-
ben iszunk egy kávét, és megállapít-
juk, hogy újabb érdekes szinfolttal
gyarapodott környékünk. Csak így
tovább, kitartást, és sok sikert kivá-
nunk a további rendezvényekhez!
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Nem sikerült a tavaszi rajt!

BÁNYÁSZ TC – KISNYÁRÁD 1-3 (1-1)
Parcsin 50 nézõ,  2008. március 9.,

Megyei III. osztály Mohácsi csoport
16. forduló

B: Békési – Csonka, Bánovics,
Schmidt, Pataki Z., - Veres Zs. (Pataki
V.,), Papp T., Sipos, Kanizsa (Márk), -
Tóth P. (Forr B.), Dömse (Csopek)   edzõ:
Szabó József

G.: Schmidt

Nemzeti ünnepünk méltó megünnep-
lése után aztán a csapatnak is sikerült
kiköszörülni az elõzõ heti csorbát!

BÁNYÁSZ TC – SZÉKELYSZABAR 4-0 (2-0)
Parcsin 100 nézõ  2008. március 16.

Megyei III. osztály Mohácsi csoport
17. forduló

B: Békési (Bajusz) – Bánovics
(Csonka), Veres Zs., Róth, Pataki Z.
(Malinás) – Kanizsa (Forr B.), Schmidt,
Papp T. (Csopek), Márk (Rackó), - Tóth
P. (Dömse), Sipos edzõ: Szabó József

G.: Márk, Veres Zs., Schmidt, Rackó 

Az utolsó percekben kivívott gyõzel-
mével ismét dobogós helyen a Bányász!

IVÁNDÁRDA - BÁNYÁSZ TC 0-1 (0-0)
Ivándárda 50 nézõ 2008. március

23. Megyei III. osztály Mohácsi
csoport 18. forduló.

B: Békési (Bajusz) - Malinás, Veres Zs.,
Schmidt, Pataki Z. - Kanizsa (Pataki
V.), Róth (Csopek), Papp T. (Forr B.),
Márk (Csonka). - Dömse (Rackó), Sipos
edzõ: Szabó József

G.: Veres Zs.

A csapat további mérkõzései a
következõ hetekben:

Március 30-án 15.00 órakor itthon.
Április 6.-án 15.30-kor Borjád. 
Április 20-án 16.00-kor itthon. 
Április 26-án 16.00-kor Himesháza.
Május 4-én 16.30-kor itthon.

Az ifjúsági és serdülõ csapat
hazai mérkõzései:

Március 29-én 13:00 és 15:00 óra. 
Április 12-én 13:30 és 15:30 óra.
Április 26-án 15:00 és 17:00 óra.

VISSZATEKINTÉS

A VASASI FUTBALLCSAPAT HÍREI

AZ ELMÚLT IDÕSZAK
KIVÁLÓ SPORTEREDMÉNYEI

II. korcsoportos TORNA csapat
eredményei:

Városi döntõ 1.helyezés
Megyei döntõ 2.helyezés
Országos elõdöntõ 3.helyezés
Az országos elõdöntõt Gyõrben

rendezték, ezen dunántúl 7
megyéjének csapatai vettek részt. A
VASASI ISKOLA diákjai a10 induló
csapat közül a 3. helyezést érték el, s
ezzel jogot szerzetek az ORSZÁGOS
DÖNTÕN való indulásra.

A csapat tagjai: Böröcz Krisztián,
Dallos Attila, Hollósi Olivér, Lõrincz
Attila, Mityók Márk, Schiller Gergely,
Bartalos Patrik

IV. korcsoportos kosárlabda
csapat is szép eredményeket ért el a
városi és megyei diákolimpia
versenyein. Az új szabályok szerint
Budai Városkapu Iskola néven szere-
pel, s tagjai a Vasasi Iskola /7 fõ/ ill.
a Csokonai Iskola /5 fõ/ diákjaiból
állt.

Városi döntõ 2. helyezés
Megyei döntõ 1. helyezés
A csapat vasasi tagjai: Bátorfi Dávid,

Glocker Dávid, Hanzli Tamás, Kuszter
Olivér, Koszegi Sámuel, Orsós János,
Orsós Antal

A kosárlabdacsapat is jogot szer-
zett, hogy országos elõdöntõn indul-
jon!

S P O R T
Pécs-Harkány futóverseny

Március 9-én volt a hagyományos Pécs-
Harkány országúti futóverseny. Lakóhelyün-
ket Scneider Pál, és Surján László képvisel-
ték, a több mint 800 induló közül mind a
ketten az elsõ 200-ban végeztek.

GRATULÁLUNK!
Köszönetet a támogatóknak: az ARANYFOKOZATÚ Az AUTÓPARK Kft.-
nek  a Szalon sörnek, és az Enger Kft.-nek. További szponzorok és támogatók
segítségét is köszönettel és szívesen vesszük!
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APRÓHIRDETÉSEK
Eladó szekrénysor, asztal, szieszta 2 palackkal, 
iróasztal, 5 l-es vízmelegítõ, fehér sésülködõ

tükrös szett,TV, cipõk, fonalak. 
Érdeklõdni: 20/510-6716, 72/337-741

Eladó Somogy Kósa-völgy dûlõben lévõ 
594 n-öl szõlõ présházzal. 

Érdeklõdni:06-30-2381-916

Álló-, félfutó
muskátli és egyéb
egynyári futó növé-
nyek nagy válasz-
tékban kaphatók
Somogyban a Posta
feletti kertészetben.

Érdeklõdni a helyszínen!

VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 
Igazodva a csatornázáshoz elkezdtük

forgalmazni az ehhez szükséges mûanyag
csöveket, idomokat.

TÜZELÕ AKCIÓ!
10 zsák szénhez 1 zsák fa ajándékba!

10 zsák hasított keményfa vásárlása esetén
1 zsák hasított keményfa ajándékba.

VIRÁGFÖLD AKCIÓ!
2 zsák 50 l-es virágföld vásárlásától 

akciós 690.-Ft/zsák ,
1 zsák esetén 850.-Ft

Április közepétõl kapható, 
petúnia,  bársonyvirág, árvácska, 

muskátli stb. palánta.

Minden héten  kedden INGYEN SZÁLLÍTUNK
házhoz takarmányt , Pb palackot, zsákos barna

diószenet és zsákos hasított  keményfát.
Napos és elõnevelt csibék rendelhetõk!.

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY. 
Hétfõ-péntek 7.00-17.00

Szombat 7.00-12.00

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

KEDVES SZERKESZTÕSÉG!
Pál Krisztina vagyok, és eljutott

postaládámba az újságocska. Mivel én
is helyi lakos vagyok, gondoltam, el-
küldöm csatoltan a Mediterrán Gya-
loglóklub tavaszi túrafüzetét, mert én
vagyok a túrák vezetõje, és március 29-
étõl indulunk ismét a kezdõkkel 9
tavaszi szombaton át a Mecsekre.

A gyalogtúrák távjait és szintkülönb-
ségeit fokozatosan emeljük, az elsõt
bárki tudja teljesíteni, a többin meg
már haladónak számít :-))  

O L V A S Ó I L E V É L Szeretettel várok mindenkit 1–99
éves korig! Vannak ám klubtársaim
Somogyból és Vasasról, de sosem késõ
elkezdeni és másnak is ajánlani! Az
egészséges életmód része a gyaloglás,
könnyebb a futásnál, tiszta levegõ, sok
nevetés, állóképesség javulás, kultu-
rális programok. Klubtagoknak ingye-
nesek a foglalkozások, nyáron pedig 
3-4 napos országjárások is vannak.

Örülnék, ha mint sportlehetõség,
bekerülhetne a lapba, és közvetlen
lakókörnyezetem megismerhetné és él-
hetne a lehetõséggel.

Köszönettel: Pál Krisztina 
klubvezetõ-edzõ • 30/343-1322

N  Õ  E  G  Y  L  E  T  I      H  Í  R  E  K

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt a 2008. április 12-én tartandó  „Bolondos bál”

elnevezésû jelmezes rendezvényünkre.

A bál helye:  hirdi Kenderfonó                                Kezdete: 20 óra
Zene: Randy                                                            Belépõ: 600,- Ft/fõ
A jelmezbe öltözöttek közül – sorsolás után – három vendégünk ajándékot kap.

Jó szórakozást kíván:
HIRDI NÕEGYLET 

D   B     c B     E

1%-OS FELAJÁNLÁSOK

HIRDI NÕEGYLET

Adószám: 18305221-1-02

VASASÉRT EGYESÜLET

Adószám: 18305434-1-02

VASASI SZENT BORBÁLA EGYESÜLET

Adószám: 18328772-1-02
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Rejtvények

MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés
Vasas, Szövetkezet u.16.

telefon:72-337-366

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

A márciusi képrejtvény megfejtése: Vasas, a „Gál strand” a mai Kút utcában. Nyertes: Rumbach
Tibor Hird. Jutalma a Dikó Élelmiszerbolt ajándékcsomagja. A gyerekrejtvény nyertese: Novák
Krisztián, Somogy, Széna u. 41. nyereménye egy húsvéti kifestõkönyv. GRATULÁLUNK!

FILMVETÍTÉS
Wass Albert:  Adjátok vissza a hegyeimet
Koltay Gábor rendezésében.
2008. április 18.-án  19.00

19.-én  15.00, 17.00 és 19.00
20.-án  15.00 és 17.00 órakor

A Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezésében.
Jegyek a helyszínen kaphatók az elõoadások 
elõtt 1 órával. Pécs-Vasas, "D." u. 1. 
Vasasi Kultúrotthon nagyterme.

EBOLTÁS:
április 8. 14.00–16.00 óráig  Vasas Tûzoltószertár
április 9. 15.00–16.00 óráig Hird alsó bolt
április 10. 14.00–16.00 óráig Somogy Mázsaház
április 11. 8.00–9.00 óráig Hird  gázcseretelep

9.30–10.30 óráig Vasas Tûzoltószertár


