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Ismét sikerült egy problémát megoldani.
A közmunkások tevékenységéhez nél-

külözhetetlen egy szállító jármû. Nagy
területet kell bejárniuk, a munkásokat,
eszközeiket, gépeiket a munkavégzéshez
minden nap más helyszínre kell szállíta-
ni, és a levágott zöldhulladék szállítását
is valahogy meg kell oldani, hiszen vala-
mennyi településünkön az ô feladatuk a
közterületek rendezése, kaszálása. Ko-
rábban Reisch Dezsô, a közmunkások
vezetôjének autójával és utánfutójával
oldották meg ezt a feladatot, de a jó
öreg járgány végkép használhatatlanná
vált.  Már tavasz óta nagy problémát
okozott a jármû hiánya.

Még kora tavasszal, az egyik
Közgyûlés szünetében sikerült beszél-
nem Varga Péterrel, a Pécs Holding Zrt.
július 16-án felmentett vezérigazgató-
jával és Mezôsi Jánossal, a Munka Pécs-
Baranyáért Kht. egyik vezetôjével, segít-
séget kértem tôlük egy jármû megszer-
zése érdekében. Ezt a beszélgetést a hó-
napok során több egyeztetés is követte.
Természetesen a beszerzés elmaradásá-
nak mindig a pénzhiány volt az oka. 
A Holdingnak egy faktorintézményen
keresztül sikerült hitelhez jutnia, de a
befolyt összeget nem tudták azonnal
gépkocsi vásárlásra fordítani, mert
egyéb likviditási gondjaik is volta. Egy-
szóval most, egy hosszú tárgyalási-alku-
dozási folyamat eredményeként telepü-
léseink egy – hat fô szállítására alkal-
mas KIA típusú – kis teherautóhoz
jutottak. Ez a jármû ugyan használt, de
elfogadható állapotú, és fenntartását a
Kht. vállalta.

Gyakran kapok észrevételeket a zöld-
területek vágásának elmaradása miatt,
és gyakran a lakósság a közmunkásokat
hibáztatja mindezért. 

Itt szeretnék tiszta vizet önteni a
pohárba. 

A közmunkásaink a Munka Pécs-Ba-
ranyáért Kht. alkalmazásában, elnyert
pályázati összegekbôl kapják jövedel-
müket. A munkájukhoz szükséges gépe-
ket, azok javítását, segédanyagokat stb.
és az üzemanyagot a vasasi-somogyi-hir-
di részönkormányzat finanszírozza.
Pontosan ki vannak jelölve azok a terü-
letek, amelyek gondozása hozzájuk tar-
tozik. Ehhez viszonyítva ennek kb. a

kétszeresét végzik, mert olyan területek
rendbetételét is átvállalják, melynek
gondozása a Pécs Holding feladata len-
ne. Ôszi-téli-tavaszi idôszakban végez-
tek falevél seprést, bozót irtást, árok
tisztítást, szemét szedést, fa- és virág
ültetést hóeltakarítást, síkosság mentesí-
tést stb. Nem kis feladat hárul rájuk,
hiszen három település gondozását kell
megoldaniuk 5-7 fô alkalmazásával.
Munkájukkal képviselôként elégedett
vagyok.

Kérem Önöket, ha valamelyik terület
kaszálása elmaradt volna, (különös tekin-
tettel a parlagfüves területekre) azt jelentsék
be a 06-80/203-957 ingyenesen hívható tele-
fonszámon.

Huba Csaba
képviselô

Teherautó segíti
a közmunkások munkáját

Augusztus 15.
Az elôzô év nagy sikerére való

tekintettel, ebben az évben is meg-
rendezi a Vasasi Szent Borbála Egye-
sület a 2. Szent István napi fôzôver-
senyt. Hagyományteremtô céllal az
idei Lecsófôzô verseny lesz. 

HELYSZÍN:
VASASI PLEBÁNIA KERTJE, „B.” U.

PROGRAM:
Esõnap: augusztus 16.

11,00 órától kezdés
Vasasi Bányász Zenekar–Térzene

Berze Nagy János Népdalkar–Ének
Mazsorettek–Tánc

Zsûrizés 14,00 órától. 
A zsûri elnöke Köves György
szakácsmester a Tettye vendéglô
fôszakácsa, segítôje Csaba
Zsuzsanna a Kereskedelmi
Szakiskola tanára.

A fõzõverseny fõvédnöke: 
Dr. Hoppál Péter 

országgyûlési képviselõ.
Nevezési díj: csapatonként 2000.-Ft.
Jelentkezni: a Gazdaboltban. 
Az elsô három helyezett lesz jutalmazva,
Ragács György iparmûvész alkotásával.
Minden résztvevô oklevelet kap.

Az asztalokról és a székekrôl a rendezôség
gondoskodik. A helyszínen büfé üzemel és a
lecsóból lehet vásárolni. A jó hangulatról,
mulatós zenérôl Varjú István gondoskodik.
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Csúnya, koszos, vizelettôl büdös,
balesetveszélyes és beázik, a tetejének
a negyed részén az eget kémlelhetjük. 

Szerintem mindenki eltalálta, me-
lyik épületrôl van szó.

Igen, a 6-os út Hirden átmenô
szakaszán lévô buszmegállót próbál-
tam jellemezni, amely régóta borzolja
a hirdiek idegrendszerét. Állapota
botrányosnak mondható, ezzel ma-
gam is többször szembesültem. És an-
nak a gyalogos útnak az állapota sem
kielégítô, amely a buszmegállótól a
fôút mentén az újtelephez vezet.

Mindezen a közeljövôben talán
tudunk segíteni. Csak félve merem
írni e sorokat, mert számtalan kéré-
semre számtalan ígéretet kaptam már

a Pécs Holding Zrt. munkatársaitól,
de a helyzet nem változott. Mind
ahogy Önöknek, kedves hirdiek, úgy
nekem is kezd elfogyni a türelmem.

Most egy kicsit „hangosabban”
kértem, hogy mindenki hallja.

Egyelôre kihelyezésre került egy
szeméttartó és egy pad. További ígére-

tek között szerepel a kitakarítása, fer-
tôtlenítése, a tetô javítása, és az emlí-
tett gyalogút rendezése. Állítólag je-
lenleg az árajánlatok begyûjtése fo-
lyik. Megvárjuk. Meglátjuk, mire
jutunk. Reménykedünk!

Ha nem készül el újra kérjük,
levelet írunk, kapcsolatokat keresünk,

megbeszéljük századszor, újra helyszí-
ni bejárást kérünk és tartunk, könyör-
günk, követelünk, kiabálunk, szitko-
zódunk stb., ugyanis ezek a lehetôsé-
geink. Lassan, de csak-csak elôrébb
jutunk. Remélem!

Huba Csaba

Hirdi buszmegálló

Önkormányzati tulajdonban van a
Somogy utcai orvosi rendelô és az
emeleti szinten elhelyezkedô két
szolgálati lakás.

A sorozatos beázások miatt már
elodázhatatlan volt a tetôszerkezet és
cserépfedés felújítása. Némi utánajá-
rás után Dr. Lovász István, a Városfej-
lesztési Fôosztály vezetôje segített
megoldani a problémát.

Az épület a közelmúltban új léce-
zést, bádogozást és cserépfedést ka-

pott, és az erkélyek felújítása is meg-
történt 3,8 MFt értékben.

A vasasi orvosi rendelô tetôfel-
újítása is elôkészület alatt van. A fel-
újítási költség nagyobb részét a város
hitelbôl kívánja majd finanszírozni és
ezt egészíti ki a vasasi részön-
kormányzat 1 MFt-os támogatása. 
A hitel a város számára még nem áll
rendelkezésre, remélhetôleg a munka
még idén elvégezhetô lesz.

Huba Csaba

A somogyi orvosi rendelô 
új tetôt kapott



Végre megszületett a várva várt
eredmény a „Miénk a város” vetél-
kedôvel kapcsolatban. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre június 25-én a
Pécs Tv nyilvánossága elôtt került sor.
A második fordulóban összesen 4
zsûritag fejenként 40 pontot adhatott
a csapatoknak, ez tehát maximum 160
pont volt. A zsûri a pontozásnál fon-
tos szempontként értékelte, hogy mek-
kora és milyen korosztályi megoszlású
tömegeket sikerült megmozgatni, a
rendezvény mennyire vette figyelembe
a helyi sajátosságokat, az elsô forduló-
ban felkutatott értékeket sikerült-e
bemutatni a közösségi napon, mek-
kora figyelmet szenteltek a csapatok a
szervezési feladatoknak, valamint a
program összhatását tekintve milyen
benyomások érték a zsûrit. Csapatunk
az elsô és a második fordulóban
összesen 417 pontot ért el, így hatodik-
ként bejutottunk a harmadik forduló-
ba, melynek idôpontját jelen pillanat-
ban még nem tudjuk pontosan, körül-
belül novemberben kerül majd rá sor.

Településeink nevében köszönöm
ezt az eredményt elsôsorban azoknak,
akik munkájukkal, illetve természe-
tesen azoknak is, akik a rendezvényen
való részvételükkel hozzájárultak ah-
hoz, hogy csapatunk bejutott a harma-

dik fordulóba. A három településen
mûködô egyesületek, civil szervezetek
és intézmények összefogása meghozta
eredményét. Többen is jelezték, hogy
jó lenne jövôre egy, az ideihez hasonló
közösségi napot rendezni. A rendez-
vény tehát elérte eredeti célkitûzését,
azt, hogy a lakóközösségeknek lehetô-
sége legyen egymás jobb megismeré-
sére, kikapcsolódásra és szórakozásra.
Remélem lesz elég energiánk és anyagi
lehetôségünk, hogy újra megszervez-
zünk egy ilyen egész napos programot. 

A harmadik forduló a TV nyilvános-
sága elôtt zajlik majd. Ez egy mûvelt-
ségi vetélkedô lesz, mely játékos és
ügyességi feladatokat is fog tartalmaz-
ni, és a játékosok találékonyságára is
szükség lesz.

Ehhez a vetélkedôhöz keresünk
most versenyzôket. Kérem azok jelent-
kezését, akik szívesen vállalkoznának
erre a feladatra.

Kocsisné Nagy Margit
területi koordinátor

30/3514671

KORRIGÁLÁS

Egy korábbi számban megjelent
„Miénk a város” Közösségi nap
címmel írt cikkem végén kértem, hogy
ha valaki véletlenül kimaradt a
felsorolásból jelezze, és a következô
számban pótoljuk a hiányosságot.
Sajnos kimaradt, hogy a Somogyi
óvodásokat Kovács Csabáné, Anita
óvó néni készítette fel, aki betegen is
elkísérte a gyerekeket a szereplésre. A
Vasasi Óvodából köszönjük Kondákor
Ferencné Györgyi, Regényiné Uranka
Zsuzsanna és Lobodáné Somlai Erika
óvónôk munkáját. A közösségi nap
sikerét olyan sokan segítették, hogy
legalább még egy oldalra lett volna
szükség ahhoz, hogy mindenki nevét
felsoroljuk. Ezért úgy döntöttünk,
hogy azokat, akik valamelyik egyesület
vagy közösség tagjai, nem említjük név
szerint, de még egyszer megköszönjük
munkájukat, melynek remélem meg is
lesz az eredménye. (Azóta már tudjuk,
hogy nem hiába dolgoztunk.) Olyan
jelzést is kaptam, hogy valaki sütött
volna, de nem szóltam neki. Ezúton
ígérem meg, hogy legközelebb nem
hagyjuk ki, most is csak azért nem
szóltam, mert így is már rengeteget tett
a közösségért. Így utólag is köszönjük
a felajánlását.  

Kocsisné Nagy Margit
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A kormány augusztusban elindítja a
kríziskezelô programot, így gyors segít-
séget tud nyújtani a gazdasági válság
miatt átmenetileg nehéz helyzetbe ke-
rült családoknak és a nyugdíjasoknak
– tájékoztatott Bókay Endre ország-
gyûlési képviselô. A program kereté-
ben augusztus elsejétôl november
végéig egyszeri minimum húszezer,
maximum ötvenezer – különös mél-
tánylást érdemlô esetben maximum
százezer – forintos vissza nem térí-
tendô támogatásban részesülhetnek,
harminc napon belül, a nehéz hely-
zetbe kerültek, valamint a nyugdíja-
sok méltányossági nyugdíjat igényel-
hetnek.

A kormány erre a célra egymilliárd
forintot különített el, azonban ez az
összeg a felajánlásoknak, illetve az alap
összegét növelô döntéseknek köszön-
hetôen mára megközelítôleg hatmil-
liárd forintra emelkedett, mondja
Bókay Endre. A kérelmeket augusz-
tus elejétôl az adott település jegyzô-
jéhez, illetve Pécsen a területi szociá-
lis központokba kell benyújtani, az
ott igényelt egységes adatlapon. Itt
ellenôrzik az adatok valódiságát, iga-
zolják a jövedelmet és a krízishelyzet
fennállását. A kérelmet a programba
bevont civil szervezeteken, egyházakon
keresztül is be lehetne adni. A doku-
mentumokat a nyugdíjbiztosításhoz

küldik tovább, és a támogatásról a
döntést egy hónap alatt a Nyugdíjbiz-
tosítási Fôigazgatóság hozza meg.

Miénk a város!

Augusztusban elindul a Kríziskezelô Program

Augusztus 22-dikén Somogyban
ismét  meg lesz tartva 

a hagyományos

augusztus 220-aadikai
focikupa.

Jelentkezés:
a somogyi focipályán reggel 8 tól. 

szervezõ: Ábel József
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Az idei évben a Baranya Megyei
Lovasszövetségben  – tekintettel arra,
hogy az utóbbi években egyre népsze-
rûsödött a fogathajtás és egyre na-
gyobb tábora lett a megyében – az
érintett egyesületek javaslatot tettek
arra, hogy kerüljön megrendezésre
Baranyában egy versenysorozat, me-
lyen a megye versenyzôi mérhetik
össze tudásukat.

A Baranya Bajnokság hét versenyt
ölel fel, a Bajnokság megrendezésével
lehetôség nyílott arra, hogy egyre
több és új helyszín kerüljön a verse-
nyek sorába.

Baranya Megye Bajnoka a verseny-
sorozat négy legjobb eredményét elérô
fogathajtója lesz, a bajnokot Bere-
menden szeptember 26. napján meg-
tartott utolsó versenyen hirdetik ki.

Három évvel ezelôtt, Pécs-Somogy
600 éves évfordulóján rendezett
fogathajtó és díjugrató versenyt köve-
tôen alakult Somogyi Betyárok lovas
Egyesület azzal a céllal alakult, hogy a
lovas hagyományaink megôrzését,
folytatását, lovas kultúránk ápolását
sportesemények rendezésével, verseny-
zôk támogatásával népszerûsítse.

A somogyi verseny a versenysorozat a
Baranya kupa harmadik fordulója volt. 

A két fordulós akadályhajtás ver-
senyszámban 14 versenyzô indult. 
A  résztvevôknek a 685 méter hosszú
pályát kellett alapidôn belül meghaj-
taniuk, a pályán elhelyezett 190cm
széles kapuk között a 23 akadály (20
akadály, és a 14-es összetett akadály)
érintése nélkül, amirôl a leesô labdák
szemtelenül tanúskodnak,  és a bíró 3
hibaponttal büntet .

A vadászhajtás – a nézôk számára
látványosabb versenyszám – kevésbé
technikás ellenben nagyobb iramot
megengedô 14 akadályra csökkentett
pályán zajlik, ahol nincsen megál-
lapított alapidô, a lehullott labdákért
pedig 5 másodperc büntetés jár.

Így a 12 nevezett versenyzô csak az
óramutató ellen küzdött a napsütéses,
szeles júliusi délutánon.

A két fordulós akadályhajtás gyôzte-
se, a harkányi Lovassport Egyesület
versenyzôje Ürmös József, a vadász-
hajtást a pályát leggyorsabban teljesítô
Kôri Zsolt nyerte, a Siklósi Lóbarát-
kör Sportegyesület versenyzôje. 

A Somogyi Betyárok színeiben Mik-
lós Sándor és Lukács János indultak,
a Bajnokság részükre sem zárult még
le, hiszen további négy helyszínen
mutathatják meg hajtó tudomá-
nyukat és lovaik felkészültségét.

Örömmel fogadtuk a siklósi, harká-
nyi, pécsújhegyi, kisharsányi, hosszú-
hetényi lovas egyesületek versenyzôit,
és tagjait remélve azt, hogy a társegye-

sületekkel kialakított jó kapcsolatok,
és együttmûködés a jövôre nézve csak
erôsödni fog.

A Somogyi Betyárok Lovas Egyesü-
let köszönetet mond minden segítô-
nek, akik közremûködtek a verseny
lebonyolításában illetve felajánlásaik-
kal támogatták a rendezôséget, és nem
utolsó sorban Huba Csaba önkor-
mányzati képviselônek, aki meg-
tisztelve versenyünket átadta a díjakat
a helyezetteknek.

Reméljük hogy sikerült örömet sze-
rezni a nézôknek, akik példás fegyel-
mezettséggel izgulták végig ezt a szép

napot, és ajánljuk mindannyiuk figyel-
mébe a 2009.augusztus 19.-23. közt
megrendezésre kerülô XIII. kettes-
fogathajtó világbajnokságot, melynek
Kecskemét ad otthont. Drukkoljunk
együtt mindannyian a magyarokért,
hogy a nemzeti himnuszunk hirdesse
ismét a magyar fogatsport dicsôségét.

Somogyi Betyárok Lovas
Egyesület Elnökség

Baranya kupa III. Forduló
Pécs-Somogy
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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!
EGY JÓTANÁCS: a rossz minõség emléke sokkal tovább él,
mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm!

Az ön szerelõje: Wolf Zoltán
telefon: 70/228-3898,  30/565-2254,

20/504-8218

vizesfarkas@citromail.hu

Mottó: „a megbonthatatlan angol-magyar bányász-barátság jegyében”

A tavalyelõtti évben hagyományteremtõ jelleggel útjára indított filmfesztiválnak nagy sikere volt. 

Akkor a lengyel, egy éve a magyar filmmûvészet remekeibõl válogattunk, ebben az évben az angol filmipar

könnyedebb ágából adunk ízelítõt a kedves vendégeinknek.

A KÍNÁLATBÓL:

Hely: a vasasi Kacatos presszó udvara, ahol ezen alkalommal – immár hagyományosan – 

a filmekkel harmonizálva az angolszász konyha (nem Jamie Oliver!) remekeit kínáljuk

kedves vendégeinknek, hozzá stílusosan angol italokat szolgálunk fel.

Természetesen lesz büfé is, és reméljük az idõjárás ezúttal is kegyes lesz hozzánk.

Az estre a belépés mindkét napon ingyenes!

Mindenkit sok szeretettel vár a rendezõ Vasasért Eegyesület!

Monty Pyton
A hal neve Wanda

Brian élete
Gyalog galopp

...és hasonlóak.

Tisztelt Hölgyem/ Uram!

Kedves Vasasiak!

Beteg embertársaink nevében kérjük
Önt, vegyen részt véradónapunkon:

Pécs, Véradóállomás
Pécs, Dischka Gy. u. 7. 

2009. augusztus 11. 8-15 óra

Önzetlen segítségét 
minden beteg nevében köszönjük!

“Mert a testnek
élete a vérben
van…”
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A Huba tanár úr énekkarától a
Páva körön keresztül a kétszeres

Olimpiai aranyig.
Reggel kelünk, dolgozni megyünk,

mikor hazaértünk  elvégezzük a ház
körüli teendôinket és lepihenünk. Köz-
ben azt sem tudjuk, ki a szomszédunk,
falubelink, hogy vannak olyan embe-
rek a településünkön akikre büszkék
lehetünk. Ilyen ember Papp Károly is. 
–Karcsi mesélnél nekünk magadról, hogy

jutottál fel a csúcsra? 
–1948-ban születtem Pécsett, de tüke
vasasi-somogyi ember vagyok. Általá-
nos iskoláimat Somogyon és Vasason
jártam. Ének pályafutásomat 5. korom-
ban Huba tanár úr énekcsoportjában
kezdtem. Osztálytársaim, +Göndöcs
Jani, Németh Tomi… Furulyán kezd-
tem majd pedig klarinét és helikon
következett. 10 éves korom óta harmo-
nikázok. Az általános iskola elvégzése
után ipari tanuló lettem az 500-as
szakmunkás képzô iskolában mint
karosszéria lakatos. Ott is benn voltam
az énekkarban. 1969. 04. 05.-én nôsül-
tem. 2 lánygyermekem, és 2 lány uno-
kám. Feleségemnek köszönöm, hogy
mindig kiállt mellettem, és amikor
hónapokig nem voltam otthon, ellátta
a családot és a madaraimat. (1960 óta
szín kanári tenyészetem van. 86-ban
érettségiztem az 506-ban. Mestervizsgát
1988-ban tettem. Páva körben is énekel-
tem Somogyon és Vasason is, Kertész
Attila és Fábián János karnagy urak
keze alatt. Mindkét Páva körben
citeráztam. 89 szeptemberében hívtak
el a Pannon Volán ZRt. Bartók Béla
férfikarához énekelni. Karnagyunk,
Dr. Lakner Tamás Liszt díjas karnagy.
Azóta bejártuk az egész világot.
Erdéllyel kezdtük. A meghatottságtól
még ma is nehezen tudok beszélni
azokról az idôkrôl. A 90-es évek elején
még nem volt olyan egyszerû a
Himnuszt és a Székely Himnuszt több
ember elôtt elénekelni. Szívbe markoló
érzés volt látni, hogy a meghatottságtól
könnyeztek az emberek. Utána odajöt-
tek hozzánk, némán átöleltek, megve-
regették a vállunkat és a szívükbe zárva
bennünket csillogó szemekkel mentek

dolgukra. Következett Olaszország,
Trieszt. Az ottani kórussal vendégszere-
peltünk, nagy sikerünk volt. Énekstílu-
sunk azonos az olaszokéval. Róma,
majd pedig a Vatikán következett.
Hatalmas élményben volt részünk még
a Pápának is énekeltünk. Abban a meg-
tiszteltetésben részesültünk, hogy Pün-
kösd alkalmából a pécsi Kamarakó-

ruson keresztül köszöntötte Magyaror-
szágot és Pécset. A végén odajött
hozzánk és mindenkivel kezet fogott.
Innen csak egy ugrás volt Párizs, a
fények városa. Napóleon évfordulója
alkalmából nagyszabású országos
rendezvénysorozat részesei lehettünk.
Az Invalidusok templomában léptünk
föl a pécsi szimfonikus zenekarral és
egy francia nôi kórussal együtt. 10
napig szerepeltünk Franciaországban.
Egyre jobban szerepeltünk és egyre
komolyabb helyekre hívtak meg ben-
nünket. 1998-ban 2-2 hétre Észak-Ame-
rikában és Kanadában léptünk föl.
Hosszú volt a repülô út. Mikor meg-
tudtuk, hogy valakinek névnapja vagy
születésnapja van, énekeltünk neki,
volt, aki hegedûvel kísért bennünket.
Ez így ment addig, míg le nem száll-
tunk Észak-Amerikába. Ahogy kiszáll-
tam a repülôbôl öltöny, nyakkendô,
diplomatatáska engem emeltek ki egye-
dül a többiek közül, mert terroristának
hittek, a biztonsági emberek. Több
órán keresztül egy szobában egyedül
vártam, hogy a tolmácsot visszahozzák
és tisztázzam a félreértést. Társaim fél
évig ezzel ugrattak.  Béreltek nekünk 7
fôs személygépkocsikat, azzal utaztuk
át a kontinenst. Segítségünkre volt még
Dr. Hoppál Péter mint kisegítô kórus-

Portré: Papp Károly2009. augusztus 19-én
16.30-kor Szent István napi

megemlékezést tartunk
a somogyi Jézus szíve templomban
illetve a templom elôtti Hôsök kert-
jében. Emlékezzünk meg közösen
államalapítónkról.

Mindenkit szeretettel várunk. 
Tegyünk Egymásért Egyesület

NÔEGYLETI HÍREK

Egyesületünk 2009 június 13-án
juniálist tartott Hirden. A gyerekek
örömmel vettek részt a játékos sport
vetélkedôkön, a „ki-mit tud”-on és a
kareokin, a felnôttek pedig az esti
bálon. Nagyon köszönjük támoga-
tóinknak, hogy segítségükkel mega-
jándékozhattuk a gyerekeket.

REFORMÁTUS GYEREKTÁBOR
HIRDEN

A Hirdi Református egyház, az el-
múlt évhez hasonlóan augusztus
utolsó hetében (24–28-ig) hittanos
gyerekek számára bentlakásos nyári
tábort szervez.

Részvételi díj családonként  na-
ponta 1000 Ft.

A tábor helye a hirdi református
templom erre a célra kialakított he-
lyiségei  a templomkerttel együtt.

Az egésznapos színes programban
játék, ének, sport, kirándulás, hasz-
nos kézmûvesség és tábotrûz szerepel.

A bibliai alapú beszélgetésekben el-
hangzó tanítások önismeretre, ke-
resztyéni magatartásra nevelnek,
amelyek útmutatók a különbözõ
élethelyzetekben.

A tábor nevelõi közössége örülne,
ha a település lakói segítségükre len-
nének apróbb munkák felkinálásával
a gyerekeknek, a keresztyéni segítség-
nyújtás gyakorlására.

Az ezirányú jelzést, üzenetet szíve-
sen fogadja Zóka Benjámin gond-
nok. Hird, Zengõ u. tel: 72/337-201.

H I T É L E T
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tag. Nemcsak a kórusi munkánkat segí-
tette, de az autóvezetésben is jeleske-
dett. Nagy élmény volt Las Vegasban a
félkarú nyerôgépen játszani. Egyedül
bennem volt játék kedv, úgyhogy
kipróbáltam, természetesen nem nyer-
tem. Olyan helyekre is eljutottunk,
ahova amerikai ember és turista nem
teheti be a lábát. Colorado-folyó völgye
indián rezervátum. Errôl kapta nevét,
Indián völgy. Itt az indiánok között
egy magyar ember élt, neki köszönhet-
tük, hogy megnézhettük. Következtek a

tucsoni magyarok. Fergeteges sikerünk
volt. Ugyanezt megismételtük Los
Angelesben is. Jártunk még San
Francisco-ban, Hollywoodban, Grand
kanyonban. Kanada következett, nagy
verseny a Power Riverben. Nanaymó-
ban sok néger elôtt világslágereket
énekeltünk, néger spirituálékat és Bar-
tók kórusmûveket. Annyira lázba
hoztuk ôket, hogy tomboltak és nem
akartak leengedni bennünket a szín-
padról. A hatás lenyûgözô volt. Viktó-
ria, Vancouver ezeken a helyszíneken
általában 3 órás elôadásunk során
egyházi muzsikát, bordalokat és Ko-
dály mûveket adtunk elô. A következô
évben újra Európában turnéztunk.
Mikor Franciaországból átmentünk
komppal Angliába, egy vidám élmény-
ben volt részünk. Ahogy leszálltunk a
kompról megkérdezték tôlünk a
vámosok, hogy kik vagyunk és hová
megyünk. Mondtuk kórus vagyunk és
megyünk Londonba. Ha kórus va-
gyunk, énekeljünk nekik. Mikor megé-
nekeltettek bennünket, utunkra enged-
tek. Wales Langolenben 50 férfikórus
közül elhoztuk az elsô helyet. Angliá-
ban London mellet, Truro városában
nagy élményben volt részünk a hely
különlegessége miatt. Csináltak egy
inkubátor házhoz hasonló hold bázist,

amely egy üvegházhoz hasonlított. Ott
léptünk föl. Élôben közvetített ben-
nünket a televízió. 100.000 ember nézte
elôadásunkat. Következô nagy turnénk
Dél-Amerika. Argentína (Buenos Aires,
San Juan, Mendóza) – Brazília (Rio De
Janeiro, Sao Paulo) – Uruguay (Monte-
video). 11 óra repülôvel, 11.000 km
buszon a 3 ország között. Emlékezetes
volt Mendózában a bodega (bor) kor-
tyolgatása. Hasonló élményben volt ré-
szünk, mint a villányi boros pincék-
ben. Rio De Janeiróban a hegytetôn a

hatalmas Jézus kereszt mellett énekel-
tünk. Hangunk beterítette az egész
völgyet. Copacabana, itt van a világ
legnagyobb homokos strandja, június-
ban 20 °C (náluk ilyenkor van a tél) a
kórus levetkôzött fürdôruhára és önfe-
ledten lubickoltunk a habokban. A he-
lyiek a partról nagykabátban megrökö-
nyödve figyeltek bennünket és kérdez-
ték honnan jöttünk. Mondtuk, Ma-
gyarországról. Rögtön visszaválaszol-
tak: Puskás Ferenc. Újra jó volt magyar-
nak lenni. Sao Paulóban (9 milliós vá-
ros) egy magyar ember vezette egyházi
iskolában léptünk föl, több ezer ma-
gyar diák elôtt. Olyan jól sikerült, hogy
a végén a közönség zokogva együtt
énekelt velünk. Berlin következett. I. és
II. világháborús évforduló alkalmából
a Reischtagban énekeltünk. Abban az
idôben ez ritkaságnak számított, mert
nem engedtek be senkit. A koncertet
kívülrôl az üvegkupola tetejérôl nézhet-
ték az érdeklôdôk. Krakkóban magyar
borászok bemutatóját mi nyitottuk
meg. Elérkeztünk életem egyik legizgal-
masabb pillanatához, 2006 Kínai olim-
pia. 270 kórus versenyzett a díjakért
Shiamen városában. Fellépésünk után
többször visszatapsoltak bennünket,
éreztük, hogy itt valami nagy dolog
van készülôben. Felfokozott hangulat-

ban vártuk az eredményhirdetést. Mi-
kor bemondták a kórus nevét hogy
olimpiai bajnok, egymás nyakába
borultunk, volt aki sírt az örömtôl és
büszkén hallgattuk a Himnuszt. Kö-
szönetet szeretnék mondani Kínai Csa-
binak (a Konzum áruház tulajdonosa)
hogy elkísért bennünket Kínába és a
saját éttermében (a legelôkelôbb
Shiamen városában) megvendégelte a
kórust, sôt utána még masszázssza-
lonba is vitt bennünket. Pihenéskép-
pen Hong-Kongot is megnéztük. 2008-
ban sikerült megismételnünk a csúcsot
Grazban. Újra Olimpiai bajnokok let-
tünk. Ez év július végén indulunk a
Spanyolországi Habanéra, Barcelona
érintésével Torrevijeába. Bármerre
jártunk a világban, minden honnan 1-
2-3 helyezett díjakkal térhettünk haza.
Mindenhol elôadtuk a világ 4 legjobb
kórusmûvét: Huszt, Isten csodája, Föl-
szállott a páva és az Esti dal. Minden-
hol világsikereket értünk el. Kórusunk
52 fôbôl áll. 20 éve énekelek a kórus-
ban mind baritonista és ez mellett még
én vagyok a kottatáros. Néhány szóban
szeretném megköszönni szponzoraink
támogatását, mert nélkülük nem
érhettük volna el ezeket a sikereket. Fô
szponzorunk a Pannon Volán ZRt.
Szponzoraink a palkonyai és villányi
borászok, 4 bólyi borász, és a pécsi
önkormányzat. Aki az interneten meg-
néz bennünket, láthatja, hogy a világ 7.
legjobb kórusa vagyunk (gyerek, vegyes,
nôi, férfi.) Férfikórusban a világ 2.
legjobbja. Nevünkhöz fûzôdik az
Európai Bordalfesztivál is. Levédettük,
csak mi rendezhetjük. 60 évesen men-
tem nyugdíjba, 44,5 év munkaviszony
után. A mai napig aktívan versenyzem
asztalitenisz sportágban. A somogyi
részönkormányzat tagja vagyok, egy-
szer már voltam a 90-es években is.
Társadalmi munkában vállaltam a
vasasi templom világító oszlopainak
fém munkálatait. 
– Karcsi! Káprázatos életút áll mögötted,
csak gratulálni tudok hozzá. Szerénytelenség
nélkül elmondhatom, hogy Karcsi a baráti
találkozók nótafája és már sokszor
örvendeztetett meg bennünket a „Bázison”
érces hangjával és harmonika játékával. Jó
utazást és további sikereket kívánok.

Ruzsicsics Ferenc
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VVAASSAASSII
GGAAZZDDAABBOOLLTT KKFFTT..

PURINA MÁRKABOLT 

Bõvítettük kínálatunkat és
szolgáltatásunkat. 

Keddi napokon 
INGYEN SZÁLLÍTJUK HÁZHOZ 

az alábbi termékeket:
- Purina takarmányt
- Mol Pb gázt
- Minden ami a csatornázáshoz kell  

(csövek, idomok 5.000.-Ft felett)
- Tartós élelmiszereket 

(só, cukor, liszt, étolaj, rizs, tészták, ásványvíz,
Coca és Pepsi termékek 5.000.-Ft felett)

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN:
- Cement, hidrát, zsákos habarcs, zsákos

alapvakolat, zsákos beton (estrich)

Szúnyogháló többfajta méretben 
és méterben is kapható. 

Lécek, pántok, zárak.

RÖVIDÁRÚ KAPHATÓ:
tú, cérna, zipzár, tépõzár,...

BANKKÁRTYA ELFOGADÓ HELY

Hétfõ-péntek 7.30–17.00
Szombat 7.30–12.00

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

Szép környezetben Vasason, vagy
Somogyban közepes méretû családi
házat keresek megvételre, esetleg

cserére igényesen felújított
többszintes sorházi házrészünk

értékegyeztetéses beszámításával.

Telefon: 20/480-7663

Recept
Teri néni mákos pitéje

A receptet Somogyból kaptam Müller
Ádámné Teri nénitôl, aki méltán híres
sütô-fôzô tudományáról. Szerencsések,
akik kóstolták finom pörköltjeit, a réte-
sekrôl nem is beszélve. Teri néni hozzá-
járult, hogy ezt a receptet, amely a má-
kos pitének egy általa továbbfejlesztett
változata, közkinccsé tegyük.  Én már ki
is próbáltam és valóban nagyszerû. A
töltelékben lévô liszttôl szép magas lesz
a piténk.

Meggyes-mákos pite 

TÉSZTA: 
30 dkg liszt, 20 dkg Rama,
10 dkg porcukor, fél sütôpor,
2 tojás sárgája, tejföl annyi,
amennyit felvesz, hogy nyújtható
legyen
A tészta hozzávalóit összedolgozzuk,
kétfelé vesszük. Egy legfeljebb 36x23
cm-es, magasabb falú tepsibe terítjük az
egyik felét, villával megszurkáljuk.

Falunap 2009. szeptember 5-én
A tavalyi falunap sikerén felbuzdulva, ez évben is szeretnénk egyet rendezni, még

változatosabb és színvonalasabb formában.
Ezért köszönettel fogadunk minden anyagi- tárgyi-fizikai -és programokkal

kapcsolatos segítséget. Reméljük az idô is nekünk kedvez, hogy minél több
vendégünknek szerezhessünk egy kellemes napot.

TÖLTELÉK:
20-25 dkg darált mák,
15 dkg cukor, 1,5 dl tej,
10 dkg liszt, 5 dkg Rama
fél sütôpor, 0,5 citrom leve és
héja, 1 vaníliás cukor, 
késhegynyi fahéj,
1 üveg magozott meggy,
2 tojás fehérje habbá verve,
egy kevés zsemle- vagy keksz-
morzsa
A tölteléket összekeverjük,  a lisztet a
sütôporral apránként tesszük a masszá-
hoz, végül óvatosan beleforgatjuk a
tojáshabot. A tepsiben lévô alsó lapot
meghintjük egy kevés morzsával, vagy
darált keksszel, megszórjuk a meggyel,
rásimítjuk a máktölteléket és végül a
kisodort felsô lapot ráhelyezzük.
Villával megszurkáljuk, tojásfehérjével
megkenjük és lassú tûznél, 140-150
fokon 40 percig sütjük.

Feljegyezte: Dömse Boglárka

Váljék egészségedre! 

Programterveink 15 órától:
Magyar és nemzetiségi

néptánc
Gyermekmûsorok

Népdalok, fúvós és sláger-
dallamok

Humoros elôadás
Ingyenes egészségsarok
Gyermekeknek ingyenes
arcfestés és egyéb játékok
Este utcabál

Mindenkit szeretettel vár és jó szórakozást kíván a Hirdi Nôegylet


