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Gondolatok a nemzeti összetartozásról 
a trianoni békediktátum 100. évfordulóján

Tisztelt Olvasó!
A „történelmi” jelzős kifejezés mind
annyiunk ban olyan asszociációkat kelt, 
mintha az valami régmúlt időszaknak 
a tankönyvízű, kötelező évszámokhoz 
kötött, homályos emlékezetünkre tá
maszkodó kérdése volna, amiben nem 
érezzük magunkat igazán jártasnak. 
„Történelmi időként” családi és baráti 
beszélgetésekben felsejlik az államala
pítás dicső kora Szent Istvánnal, aztán 
a nagy törökverő Hunyadi, akiért a ha
rang szól, vagy Mátyás király, az „igaz
ságos” népköltészeti emlékezetben is 
megmaradt alakja. Baranyában különö
sen hangsúlyos a mohácsi vész korsza
kos tragédiája, Zrínyi hősies áldozata, a 
Habsburgok elleni szabadságharcaink, 
Rákóczi a kurucokkal, majd Kossuth, 
meg Petőfi a 48as ifjakkal. Aztán a min
den magyar települést érintő első világ
háború, utána az 1990 előtti iskolás évek
ben agyon tanított Tanácsköztársaság 
mára már lelepleződött mindennapi ter
rorja, no meg az 1990 előtt elhallgatott, 
a Nagy Háborút lezáró béke, a Trianoni 
Békediktátum 1920. június 4én. 

Ezek azok a „történelmi” események, 
amelyeket 100 éve meghaladtunk már. 
Minden, ami ezután történt, a történel
münk része, de még vannak élő tanúi, 
mint a minden magyar családot érintő 
második világháború, a tragikus em
berveszteséget okozó holocaust, a „fel
szabadulásként” ünnepeltetett szovjet 
megszállás, majd az államosítás, a pad
láslesöprés, a téeszesítés, a kulákosítás, a 
besúgó hálózatok és az internálások kora, 
azaz a Rákosirendszer, az erre válaszul 
érkezett, nagyapáink nemzeti önbecsü
lését visszaadó 1956 forradalma és sza
badságharca, amit követett a vérbefojtók 
33 éves úgynevezett „konszolidációja”, 
a Kádárkorszak. Végül a mi életünk
ben már a diktatúra megszűnését hozó, 
de csalódásokkal teli, 30 évvel ezelőtti 
rendszerváltoztatás mindmind abba a 
kategóriába esnek, amelyekhez szemé

lyes családi anekdoták is kapcsolódnak, 
sőt iránymutatást adnak, és nem csupán 
a történelemkönyvek száraz tényadatai. 

De mi a helyzet Trianonnal? Az utol
só „történelmi esemény”, amely meg
változtatta egész elkövetkező történel
münket, benne mai lehetőségeinket is, 
mennyiben saját történetünk ma 100 év 
elteltével? Családi beszélgetésekben, bo
rospincék mélyén, bányásztalálkozókon 
vagy egyházi közösségekben mindig is 
meghatározta magyar identitásunkat a 
tudat, hogy valakik ott 1920ban a fran
ciáknál, Versaillesban igaztalan, galád, 
aljas módon megbüntették az ezer éves 
Magyarországot. Mintha mi lettünk 
volna okozói az első világháborúnak. A 
tényeket tudjuk. Elvették országunk 2/3
ad részét és más országokhoz csatolták, a 
lakosságszám 20,9 millióról így 7,6 mil
lióra csökkent. Ami ennél is szörnyűbb, 
hogy az akkori soknemzetiségű Magyar
országot úgy szabdalták fel, hogy az egy 
tömbben élő magyarok 1/3ad részét is 
odadobták a bosszúszomjas utódálla
moknak, akik kisebb jogokat biztosítot
tak az új országaik területére átrajzolt 
magyar kisebbségnek, mint amit az ő 
anyanemzetük megkapott a történelmi 
Magyarországon. Nyolctíz év múlva ne
ves európai történészek és államférfiak 
ki merték mondani, hogy ez a határren
dezés és ez a békerendszer mérhetetlenül 
igazságtalan és újabb konfliktusokhoz 
vezet, változtatni kell rajta. Igen, 1938 
és 1941 között a bécsi döntések etnikai 
határok mentén a 93 ezer km2 KisMa
gyarországhoz visszacsatoltak ugyan kb. 
66 ezer km2 korábban elcsatolt területet. 
Ezt a szomszéd utódállamok nagyrészt 
elfogadták, de a döntőbírák, a németek 
és olaszok 1945re a háború vesztesei 
lettek, így az akkori igazságosabb hatá
rokat nyomban visszaállították a párizsi 
békeszerződésben lényegében a trianoni 
csonka határokhoz. 

Nekünk, mai utódoknak három fel
adat adatott. Egyrészt a száz év szét

szakítással dacoló 15 milliós nyelvi
kulturálisközjogi egységünket fenn kell 
tartanunk. Ennek különlegesen szép ki
fejeződése az Országgyűlés 2010es dön
tése, amelyben 100 év után visszaadtuk 
a magyar állampolgárságot az elcsatolt 
magyarok mai utódainak. Másrészt erő
sítenünk kell a kulturális és gazdasági 
együttműködést a magyarmagyar kap
csolatokban. Az erre irányuló kormány
zati programoknak is vannak komoly 
eredményei, amelyekből minden ma
gyar profitál. Harmadrészt a mai fiatal 
generációnak élményszerűen meg kell 
mutatni, amit tőlünk még megtagad
tak, hogy igenis ott élnek a szomszéd 
országokban velünk azonos identitású 
magyar testvéreink milliói. Tapasztalják 
meg, hogy jó érzés Székelyudvarhelyre 
utazni 700 kmt, ott átélni, hogy minden 
felirat magyar, mindenki magyarul be
szél a boltokban, az utcán, a fagyizóban. 
Átmenni Kopácsra, Lendvára, Sza
badkára, Dunaszerdahelyre, Kassára, 
Beregszászra, Munkácsra, Szatmárné
metibe, Nagyváradra, Szalontára, vagy 
beutazni Kalotaszegre, Székelyföldre 
osztálykirándulásokkal, családibaráti 
kirándulásokkal, hogy lássák, hallják 
gyermekeink: nagyobbak és erősebbek 
vagyunk, mint amit a térkép mutat. 
Hogy átéljék nagyapáink könnyeit: „Ne 
hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”, hogy 
énekeljék összekarolkozva: „Történjen 
bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi 
egy vérből valók vagyunk.” – Így válik 
a távolinak tűnő, száz éves „történelmi 
örökség” a 21. században is mindnyá
junk élményévé, identitásává és felelős
ségévé, hogy szívünkben és elménkben 
ott dübörögjön az 1920as magyarokkal 
és mai utódaikkal az anyaországban és 
szerte a KárpátHazában: „Hiszek Ma
gyarország feltámadásában!”

Pécs, 2020. június 4. 
Dr. Hoppál Péter
országgyűlési képviselő, 
miniszteri biztos
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Képviselői hírek
Az elmúlt hónapokban a COVID-19 járvány miatt a közgyűlési, testületi munka nem a korábbi, megszokott 
formában zajlik, Péterffy polgármester úr egy személyben dönt(het) mindenről.

A közgyűlési-képviselői munkámról csak távirati stílusban egy rövid „élmény”-eseménybeszámoló, további 
részletek a képviselői Facebook-oldalamon találhatók: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

1. Május 19-én volt közgyűlés, HELYETT online 
konzultáció, ttöbbek közt a 5. napirendi pontban 
a településrészeinket és a város intézményeit illető 
további megszorításokról, elvonásokról döntöttek.”. 
Érdemes végignézni, bele-belepörgetve, kuriózum 
mind technikailag, KLIKK:
https://onkormanyzati.tv/?contentid=20200520035
813002&viewMode=video
ahol főleg – többek közt – a településrészeinket 
érintő további elvonásokat, megszorításokat tár-
gyaltunk, az alábbi linken, akit érdekel, bárki tájé-
kozódhat róla:
https://gov.pecs.hu/main/aMenu/72?mid=72
továbbá a januári ülésen napirend utáni felszóla-
lásban jeleztem a képviselő-testület és a város ve-
zetésének, hogy sokkal nagyobb figyelmet és fej-
lesztést kérünk/követelünk „falvainknak”, amit az 
alábbi linken bárki megnézhet videón is (sajnos 
nem sok sikerrel eddig):
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/621829455310489/
Sajnos miután márciusban Vasas-Somogy-Hird tel-
jes költségvetését elvették, az eddigi „tárgyalások” 
eredménytelenek voltak, a városvezetés több mint 
200 millió forintot von el az óvodáktól és bölcsődék-
től, illetve további elvonásra számíthatnak a város 
más kulturális közintézményei és azok dolgozói is. A 
hab a tortán mind erre: a megszorításokat folytatva 
most minden körzeti képviselői keretből elvették an-
nak harmadát, így a pécsi lakosok (kisebb-nagyobb 
helyi közösségek, programok és rendezvények stb.) 
minden választókörzetben a korábbi évtizedekhez 
képest jelentős forrásmegvonással kell számoljanak, 
nálunk már szinte semmi sem maradt!!
Hiába javasoltam, immáron sokadszor, hogy a spó-
rolást kezdjük magunkon: tanácsnokok, biztosok és 
az év elején rögtön megemelt képviselői fizetések 
csökkentése; hasztalan, egyelőre süket fülekre talált. 
Nem adjuk, nem adhatjuk fel, de a jelen járványügyi 
helyzet sajnos amúgy is „átszabja” a város költségve-
tését, így folytatom a konstruktív egyeztetést annak 
reményében, hogy sikerül kedvező változást elérni.

2. Nagyon jó hír, hogy május 25-én a teljesen felújí-
tott-korszerűsített hirdi ovit is birtokba vehették a 
gyerekek, dolgozók, ugyan „hivatalos” átadó még 
nem volt, a képek a hirdi oviban készültek, de a 
helyi újságok és tv-k esti híradóiban is voltak tudó-

sítások. Hamarosan az orvosi rendelő is megnyitja 
kapuit, szintén Hirden, és alakul az új „faluház” is. 
Beszámolók alább, klikk:
Képviselői oldalamon:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/2912057298915082
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/2912008328919979
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Tisztelettel:  
Berényi zoltán
Pécs M. J. V. Önkormányzat
1. sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere
önkormányzati képviselő

Kontakt:
pécs M. J. V. önkormányzat
 H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Virágok és foci

Örömteli, a Vasasi Bányász TC, mint főnixmadár feltámadása 
hamvaiból, a pingpongszakosztály sikeresen működik, már 
edzenek is a Kodályban. A fociszakosztály is számos edző 
és barátságos meccsen van túl, szépszámú nézői érdeklődés 
mellett, és a pályát sokan használják a meccseken kívül sza

badidejükben. Másik örömteli látvány, hogy a falut járva sok 
helyen kiváló lakossági kezdeményezéssel új virágos színfol
tok gazdagítják a településeket, nem is beszélve az egyéni ker
tek, udvarok szaporodó virágosításairól, igazán üdítő látvány 
és kedvező településkép, de nem is szaporítom a szót, íme 
néhány kép. 

pécsMA városi lapban:
https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/
megszepult-ovi-varja-mar-a-pecs-hirdi-kicsiket/
pannonTV híradója:
https://youtu.be/apIkGjD3dbM
pécsTV híradója:
https://youtu.be/hzHKAwpmdi0

3. Ehhez kapcsolódó szintén jó hír, hogy május 18-án 
tárgyalták a hirdi közösségi ház létesítésével kap-
csolatban a lebonyolítói szerződés megkötését (pro-
jektmenedzsment), így, ha lassan is, de ott is történt 
kedvező, biztató előrelépés.

4. +1 jó hír: ahogy azt megígértem, a közmunkaprog-
ramban is kedvező átalakulás lesz, erről már folynak 
egyeztetések a BIOKOM illetékes vezetőivel, és több 
helyi civil szervezettel karöltve igyekszünk feladato-

kat vállalni, hogy a jelen áldatlan állapotok mielőbb 
megszűnjenek mindhárom településrészen.
Rendhagyó módon a koronavírus-járvány miatti 
intézkedéseket betartva március óta csak telefonon, 
online Messenger- és/vagy Facebook-üzenetben 
tartom folyamatosan a kapcsolatot, érkeznek is szép 
számmal a megkeresések, felvetések, amit ezúton is 
tisztelettel megköszönök. A járvány miatti vészhely-
zet alatt folyamatosan az alábbi elérhetőségen állok 
rendelkezésre:
interneten: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/
e-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Ha önnek olyan problémája van, amiben segítsé-
get szeretne kapni, kérem, hívja a következő tele-
fonszámot: +06-30/210-8120.

Zárásképpen pedig kérem, fi gyeljék képviselői oldalamat, keressenek, a járvány megszűnte után mindenhol 
fogadóórák keretében is állok mindenki rendelkezésére.
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25 év – Sok vagy kevés?
1995 márciusában alakult a Vasasért Egyesület. Szerettük volna 
megünnepelni a 25 éves jubileumot, de sajnos a járvány közbe
szólt. Ezért itt az újságban engedjenek meg egy rövid, szubjek
tív visszaemlékezést. Ez a 25 év nem sok, ha olyan nagy múltú, 
idén 100 éves egyesülettel hasonlítjuk össze, mint a Vasasi Bá
nyász Tc., vagy az 5060 éves klubok Vasason, de nekünk, ala
pítóknak hihetetlen, hogy ennyi idő eltelt. Mintha nemrég lett 
volna, amikor a Berze Művelődési Házban Tóth Mihályné ak
kori képviselőnk kezdeményezésére összegyűltünk, kitaláltuk, 
mi legyen a neve a szervezetünknek, mik legyenek a céljaink, 
és meg is szavaztuk az egyesület megalakítását.

Az első elnök Kiss Tibor lett, és 34 tag lépett be. Első, leg
fontosabb célunk az volt, hogy kérvényezzük Vasas számára 
a részönkormányzat létrehozását. Ez sikerült is, az országban 
harmadikként VasasSomogyHird alakíthatott részönkor
mányzatot, ami jó húsz évig jól működött, több önállóságot 
adott a városi döntésekben. Kiss Tibor hamar lemondott 
más fontos munkái miatt, később el is költözött Vasasról. 
Utána Görgye Lászlót választottuk elnöknek, aki nagy lel
kesedéssel végezte a tennivalókat. Elsősorban szabadidős és 
kultúrprogramokat rendeztünk, alkalomszerűen, nem kötele
ző feladatként, nem is rendszeresen, de ha visszagondolunk, 
mind jól sikerült, hozzá tudtunk tenni valamit a falu életéhez. 
Szerveztünk színházelőadást a Bányászotthonban, közel 200 
néző volt rá kíváncsi. Éveken át tartottunk farsangi jelmezbált 
felnőtteknek, ami (legalábbis nekünk, szervezőknek) felejthe

tetlen élmény volt, reméljük, a vendégek is jó szívvel emlékez
nek rájuk. Műsorral, nyitótánccal készültünk, jó zenekarokat 
hívtunk, mindig jó volt a hangulat, és nagyon összetartó, jó 
társaság kovácsolódott össze akkor. Május 1jén többször 
szerveztünk nosztalgia „akadályversenyt”, ami szintén nép
szerű volt. Családi, baráti csapatok indultak a játékos felada
tokkal összekötött kiránduláson, az állomásokon a nyugdíjas 
pedagógusok adták fel a kérdéseket, pontoztak, úgy, mint ré
gen, a ’60as, ’70es években. A cél a vasasi focipálya volt, ahol 
babgulyás, sör, üdítő várta a megfáradt túrázókat. Akik nem 
fáradtak el, azok még délután focizhattak is. Minden résztvevő 
élvezte ezeket, az is, aki gyerekkorából tudta, milyen volt egy 
akadályverseny, az a gyerek is, aki akkor látott ilyet először. 
Közben lett egy egyesületi „székházunk” is, az önkormányzat
tól megkaptuk használatra a volt tűzoltószertárat. Sok önkén
tes munkával meg pályázati pénzből rendbe tettük, ma is jól 

lehet használni. Görgye László után Huba Csaba lett az elnök, 
ő is több cikluson át, rengeteg energiát befektetve igyekezett 
az egyesületet felvirágoztatni.

Talán ki lehet mondani, hogy legnagyobb eredménye az 
ő munkájának az lett, hogy sikerült megakadályozni Béta
aknán egy használt akkumulátorfeldolgozó építését. Ha az 
megépül, hosszú időre tönkretehette volna a környezetünket. 
2008ban volt még egy közéleti megmozdulásunk, egy igaz
ságtalan városi rendelet ellen szerveztünk tiltakozást, ami 
olyan jól sikerült, hogy a város vissza is vonta a rendeletet. Ez 
volt a „WCpumpás tüntetés” néven emlegetett akció, az or
szágos média is beszámolt róla, azóta is jókat nevetve emlé
kezünk, ahogy a falu aprajanagyja WCpumpával, vödörrel 
a kezében vonult a pécsi városháza elé.

2009ben kaptuk azt a lehetőséget, hogy Pécs városával 
közművelődési szerződést kötve a mi egyesületünk működ
tesse a Berze, a Kossuth és Kodály művelődési házakat. Ez a 
vállalás megosztotta a tagságot, többen ki is léptek, akik nem 
akartak egy amatőr, baráti társaság jellegű szervezet helyett 
egy profi, intézményszerűen működő egyesület tagjai len
ni. Szerencsére a jó viszony ezekkel az emberekkel is fenn
maradt, ha kell, most is segítenek bármiben. Valóban, ettől 
kezdve már más az egyesület tevékenysége, szervezettsége, 
pénzügyei, de én most is úgy gondolom, jó döntés volt, ha mi 
nem vállaljuk a kultúrházak működtetését, akkor valószínű
leg bezártak volna. Mivel Huba Csaba 2006tól önkormány
zati képviselő lett, lemondott, és Berényi Zoltánt választottuk 
elnöknek, aki a mai napig betölti ezt a pozíciót. 

2007 óta helyi újságot is készítünk Sok Hírünk Van cím
mel, ezt havonta minden házba ingyen viszik. Ebből, aki el
olvassa, mindig értesülhet az egyesülettel kapcsolatos friss 
hírekről, programokról, klubokról, van, aki szerint túl sok 
is, amit az egyesületnek szentelünk. Ma is sok szakkör, klub 
működik, gyerektábort szervezünk, kirándulásokat, az épü
leteket pályázati pénzből felújítottuk, konyhát működtetünk.

Természetesen ehhez már fizetett alkalmazottak kellenek. 
Elmondhatjuk, hogy a Vasasért Egyesület a városrész egyik 
legnagyobb munkáltatója lett.

A fenti beszámolóból is látszik, hogy nem is olyan kevés, 
amit eddig tett az egyesület a faluért, reméljük, 25 év múlva is 
működik még az egyesület, és utódaink sok újabb eredmény
ről tudnak majd beszámolni!

Taar Ilona

Utóirat: A jubileumi ünnepi közgyűlés valószínűleg szeptem
berben lesz, amire minden volt és jelenlegi tagot szeretettel 
várunk. Pontos információt később tudunk erről adni.
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Tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a PécsGyárváros Hirdi templom 
felújítására elkülönített számlára: 1070121468802589
51500003 lehet átutalni, vagy a mellékelt sárga csekken 
postán befizetni. 

Köszönettel: Nagy Norbert plébános

Tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) 
felújítása céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a PécsGyárváros Somogyi templom 
felújítására elkülönített számlára: 1070121468802589
51400006 lehet átutalni, vagy a mellékelt sárga csekken 
postán befizetni. 

Köszönettel: Nagy Norbert plébános

h i t é l e t
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SpORthÍR

Kertészeti tanácsok júniusra
Amikor elkezdtük ezt a sorozatot, nem gondoltuk, hogy 
idén a karantén miatt még az is kertészkedni fog, aki 
máskor soha. És ha valamit elkezd az ember, illik foly-
tatni, főleg, hogy júniusban már szó szerint élvezhetjük 
munkánk gyümölcsét (zöldségét). Ilyenkor érik a korai 
meggy, és lehet szedni már a zöldborsót, salátát, retket is. 
Június közepéig szedhetjük az epret, gondoskodjunk róla, 
hogy a romlott gyümölcsök ne maradjanak a töveken, 
mert kórokozókat terjesztenek. Június vége felé már te-
rem a ribizli és a korai paradicsom, zöldbab. Ha olyan jó 
a termés, hogy nem tudjuk azonnal mindet elfogyasztani, 
el lehet kezdeni a befőzést, szörpkészítést, fagyasztást is.

A szőlővel folyamatosan foglalkozni kell, kötözni, ka-
csolni, permetezni, kapálni. A zöldségeságyásokat is fo-
lyamatosan gyomláljuk, ha kell, öntözzük. Elvethetjük 
az őszi, téli retket, és a gyökérzöldségekből csinálhatunk 
másodvetést. 

A gyepet is gyomtalanítani, nyírni kell folyamatosan, 
és ha szükséges, öntözni. Júniusban már sok virág is nyí-
lik, a rózsák, íriszek és az egynyári virágok is. Ezek is sok 
öntözést igényelnek, az elnyílott virágokat pedig vágjuk 
le, így gyönyörködhetünk bennük nap mint nap.

Mindenkinek jó munkát, örömteli, eredményes ker-
tészkedést, jó időt kívánunk!

Taar Ilona

Újra edz a Somogyi Bányász asztalitenisz-csapata

A Somogyi Bányász asztalitenisz-csapata május 8-tól újra 
edzhet a Kodály Zoltán Művelődési Ház tornatermében. 
A május első hetében meghozott, a járvánnyal kapcso-
latos enyhítő jogszabályok reményt adtak arra, hogy 
hamarosan újra edzhet csapatunk, ezért azzal a kéréssel 

fordultunk Berényi Zoltán képviselő úrhoz, hogy kérje 
meg számunkra az ehhez szükséges engedélyt a Pécs M. 
J. V. illetékeseitől. Másnap már meg is érkezett a válasz 
Bognár Szilvia alpolgármester asszonytól, melyben az 
állt, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett in-
dulhat az edzés. Az engedéllyel a PKK mb. igazgatójához, 
Pavlovics Attilához fordultunk, aki szintén hozzájárult az 
edzések folytatásához, természetesen a művelődési házak 
működésével kapcsolatos szabályok betartása mellett, 
amiben Bartókné Ehreth Anita segített. 

Az intézkedés során azt tapasztaltuk, hogy mindenki 
nagyon pozitív hozzáállást és rendkívüli segítőkészséget 
tanúsított, ezért mindenkinek még egyszer nagyon kö-
szönjük, hogy hosszú hetek után újra edzhettünk!

Hajrá, Bányász!
Danis Imre

Köszönet
Tisztelt Vasasi Polgárőrség! 
Köszönetünket fejezzük ki kitartó, hálás és precíz mun-
kájukért, amit tesznek településünkért, illetve a hirdi 

telephelyünket is folyamatosan fi gyelemmel kísérik. És 
köszönjük, hogy a nap 24 órájában számíthatunk rájuk.

Köszönettel:
a Gradwohl család 
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Somogy, Hird és Vasas közösségi lapja
Eng.sz.: NMHH 02-02-0001254/2017

Kiadja: A VASASÉRT EGYESÜLET
 adószáma: 18305434-1-02
 székhelye: Vasas, Bencze J. u. 6.
Felelős kiadó: Berényi Zoltán egyesületi elnök
Szerkesztik: a települések lakói és 
 civil szervezetei
Megjelenik: minden hónap első hetében,  
 2100 példányban

A szerkesztőség elérhetőségei:
• Vasasért Egyesület, Vasas, Bencze J. u. 6.
• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ 
   Kossuth L. Művelődési Ház,
   Somogy, Búzakalász u. 47.; Tel.: 72/337-838  
   mihir2007@freemail.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: shvhirdetes@gmail.com 

Nyomás: Sz. K. Stúdió Kft., Pécs, Zsinkó I. u. 3–5.
Felelős vezető:  Pilláry Gábor

ISSN 2063-3211
A kihelyezett szerkesztőségi postaládák ürítése hetente történik.

A szerkesztőség az újságban közzétett információkat, 
adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles 

ellenőrizni. A szerkesztőség, mint közvetítő szolgáltató 
nem felelős a továbbított információért.

A lapban megjelentetett hirdetések, olvasói levelek  
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKRAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590 
mail: cseszti@freemail.hu

ApRó

Mézvásár!
Napraforgóméz: 1200 Ft/kg  
Gesztenyeméz 2500 Ft/kg 

Hársméz: 1700 Ft/kg, repceméz:  
1500 Ft/kg, virágméz: 1400 Ft/kg,  

akácméz: 2000 Ft/kg.
A készlet erejéig kapható még propolisz.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

VaSaSi házréSzem különálló kertes 
házra cserélném. Tel.: 30/822-1617

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, pedIKŰR, MŰKöRöM építéS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663

MűSZAKi viZSgA
gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

Drahovszky 
Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövényvá-

gást, díszkertek, telephe-
lyek rendben 

tartását vállalom. 
Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

0630/835-4306

Rendkívül akció! A pécssomogyi 
Tom Market üzletünkben (Búza
kalász utca 15.) június 2-től jú-
nius 30-ig kedvező áron juthat 
pékáruinkhoz. Darumadár fehér 
kenyér 1kgos 245 Ft, Darumadár 
vizes zsemle 20 Ft. Nagy válasz
tékkal és kedves kiszolgálással 
várunk minden vásárlót! 

Gallyas Nóra
KézápoLó és 

MűKöröMépíTő
Forrás Üzletház, Pécs

időpont-egyeztetéssel telefonon.
30-568-7677

Várom kedves vendégeimet!
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Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-péntek
05–21 óráig,

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

A vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7–19 óráig
tart nyitva!
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