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Kedves Olvasók!
Végre vége a karanténnak, szabadon mozoghatunk, újra 
beindult a társasági és a közélet. Újra megtartják a klub-
foglalkozásokat, nyári napközit,  nyitnak a könyvtárak, 
és a pécsi közgyűlés is újra dolgozik. Címlapunkon a 
senior örömtáncosok mosolyognak, a belső oldalakon 
pedig a híreket, programajánlókat találják. Jó olvasgatást 
kívánunk! 

Szerkesztőség

Képviselői hírek
Az elmúlt hónapokban a COVID-19 járvány miatt a közgyűlési, testületi munka nem a korábbi, megszokott for-
mában zajlott, Péterff y polgármester úr egy személyben döntött mindenről. Eddig. A veszélyhelyzet megszüntetése 
után az első „rendes” közgyűlésre június 23-án került sor. A közgyűlési-képviselői munkámról alább közreadok 
egy rövid „élmény”-eseménybeszámolót, további beszámolók, tudósítások részletesen az oldalamon, itt csak néhá-
nyat kiemelve a sok anyag közül, aki még nem látta, klikk alább, a többi anyag részletesen a képviselői Facebook-
oldalamon található: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

o Képviselői oldalamon néhány felszólalásom és a 
kérdések, mire ezúttal sem kaptam választ:

o https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/277953306785683/

o https://www.facebook.com/berenyizoltan/
videos/557136745174467/

o BaMa Dunántúli Napló beszámolója:
o https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/

megemlekezessekkel-indult-a-pecsi-kozgyules-
munkaja-2605253/

o önkormányzat TV élő online közvetítése:
o http://onkormanyzati.tv/stream/pecs
o pécsért újság közgyűlés előtti beszámolója:
o http://pecsert.hu/berenyi-zoltan-elfogyott-a-

turelmunk-a-varosvezetes-fel-eve-nem-tesz-
semmit-nem-is-valaszol/?fb clid=IwAR2Q6fcXn
OGbXWOtrINns-y3FT85bJ-DVvJW6YXLNx9-
mALhzRwBlOZFvwYI

 Sajnos miután márciusban Vasas–Somogy–Hird teljes 
költségvetését elvették, az eddigi „tárgyalások” ered-
ménytelenek voltak, sőt a városvezetés több mint 200 
millió forintot vont el az óvodáktól és bölcsődéktől, 

illetve további elvonásra számíthatnak a város más 
kulturális közintézményei és azok dolgozói is. A hab 
a tortán minderre: a megszorításokat folytatták, leg-
utóbb 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!

folytatás a 2. oldalon
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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

o Hiába javasoltam, immáron sokadszor, hogy a spó-
rolást kezdjük magunkon: tanácsnokok, biztosok 
és az év elején rögtön megemelt képviselői fi zeté-
sek csökkentése; hasztalan, egyelőre süket fülekre 
talált. Nem adjuk, nem adhatjuk fel, de a jelen jár-
ványügyi helyzet sajnos amúgy is „átszabja” a város 
költségvetését, így folytatom a konstruktív egyezte-
tést annak reményében, hogy sikerül kedvező vál-
tozást elérni.

 Nagyon jó hír, hogy május 25-én a teljesen felújított-
korszerűsített hirdi ovi „átadása” után, hamarosan 
már az orvosi rendelőt is birtokba vehetik a hirdiek.

 Ehhez kapcsolódó, kedvező fejlemény, hogy a ren-
delő építkezése során többen jelezték az előtte lévő 
vízelvezető árok teljes használhatatlanságát, oda még 
bevezettek egy csapadékelvezető rendszert (lásd a ké-
peken), ezt a közgyűlésen azonnal jeleztem, és a kivi-
telező és városfejlesztési csapat már kint volt a terüle-
ten, intézkedett.

 Egy több éve tartó munkánk kedvező lezárásaképpen 
a mostani közgyűlésen megszavaztuk, hogy a D utca 
Idősek Otthona (nappali klub – INSZI), akik már rég 
kinőtték a helyüket, átköltözhetnek a B utcai volt ide-
iglenes ovi épületegyüttesbe (korábban a vasasi, leg-
utóbb a hirdi ovisok voltak itt, amíg az ovik felújítása 
zajlott). Az átalakításhoz-költözésekhez szükséges 
jogi és pénzügyi lépéseket az illetékes szakbizottság 
támogatása után mi is egyhangúan megszavaztuk a 
26-os napirendi pontban. Előzményként ez év május 

20-án valamennyi érintett intézmény vezetőivel már 
egyeztettünk, ahol közös megegyezéssel arra jutot-
tunk, hogy valamennyien támogatjuk, mind az INSZI 
és a vasasi óvoda „költözését”, ehhez már „csak” a vá-
ros támogatását kellett megszereznem, ami jelentem, 
sikerült. Így hamarosan a vasasi ovi is egy csoport-
szobával kibővülhet, és az Idősek Otthona is modern, 
tágas környezetben fogadhatja a gondozottjait.

 +1 jó hír: ahogy azt megígértem, a közmunkaprog-
ramban is kedvező átalakulás várható, erről megkez-
dődnek az egyeztetések a BIOKOM illetékes vezetői-
vel, és több helyi civil szervezettel karöltve igyekszünk 
feladatokat vállalni, hogy a jelen áldatlan állapotok 
mielőbb megszűnjenek mindhárom településrészen.

 A jó híreknek itt sajnos vége is, innentől értelmetlen 
politikai csatározások, szinte semmitmondó anyagok 
és olyan meddő viták még a saját, városvezető frakció 
soraiban, hogy ki ad be egy nyilatkozatot elsőnek, még 
rendkívüli szünetet is el kellett rendelni, hogy rendezzék 
a városvezető képviselők a soraikat. A közgyűlésről na-
gyon jó képet ad a Bama közgyűlési tudósításából idé-
zett egy mondat © Bóka Máté – Bama: „Berényi Zoltán 
(ÖPE-KDNP) képviselő 11 kérdést tett fel – többségében 
– Somogy, Vasas, Hird lakóit érintő ügyekben, ezekből 
9-re már régen lejárt a hivatalos válaszadási határidő, 
ám most sem kapott választ a városvezetőtől. Még arra 
is 15 napot kell várnia, hogy a polgármester elmondja, 
hányszor járt kint az érintett településrészen.”

 Rendhagyó módon a koronavírus-járvány miatti in-
tézkedéseket betartva március óta csak telefonon, 
online Messenger- és/vagy Facebook-üzenetben tar-
tottam a kapcsolatot, a járvány miatti vészhelyzet 
megszűnése után, júliusban 27–28–29–30-án négy 
napon, naponta kettő helyen tartok fogadóórákat a 
címlapon olvasható meghívó szerinti időpontokban 
és helyeken. Természetesen továbbra is folyamatosan 
az alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:

interneten: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

emailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Ha önnek olyan problémája van, amiben segítséget 
szeretne kapni, kérem, hívja a következő telefonszá
mot:  0630/2108120
Zárásképpen pedig kérem, fi gyeljék képviselői oldala-
mat, keressenek, többek közt  fogadóórák keretében is 
állok mindenki rendelkezésére.
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Mazsorett hírek
Egyesületünk táncosai újra elkezdhettek próbálni. 
Edzéseiket, ha az idő is engedi, szabadtéren tartjuk.

Szerencsére a lányok az elmúlt hónapokban sem 
unatkoztak, mivel online folyamatosan feladatokat, 
kihívásokat, lehetőségeket kaptak. 

Nagyon nehéz időszaknak néztünk elébe, fogal-
munk sem volt, hogy meddig húzódhat el a karantén. 
Csilla néni március 16-án kénytelen volt az edzéseket 
elhalasztani. Három napra rá már várta a lányokat a 
feladat, ezzel is kicsit szinten tartani a tudásukat. Volt, 
amit videón kellett beküldeni, de olyan is akadt, amit 
fényképezni kellett, ezenfelül még rejtvény és szókere-
ső játék is volt. 

1 hónap elteltével még nehezebben bírtuk a kötöttsé-
geket, mivel tavasszal alapból már folyamatos fellépé-
sek, versenyek, fesztiválok résztvevői szoktunk lenni. 

Szerencsére az alapötlet megvolt, csak egy kis tá-
mogatásra volt szükségünk, ebben viszont a Vasasért 
Egyesület (azon belül is Adrián Dorottya) ismét ha-

talmas segítség volt számunkra, mivel megrendezhet-
tük házi online Karantén Bajnokságunkat! Minősítő 
versenyünkre a videókat 1 hét alatt készítették el a lá-
nyok. Remek koreográfiák születtek. Volt sok egyéni, 
testvérpáros és anya-lánya tánc is. Zsűrinek Ausztriá-
ban ragadt táncosunk, Géczi Réka, és szerbiai baráta-
ink, a Crystal Dance Studio vezetői, Szabó Gabriella 
és Kőműves Éva voltak segítségünkre, így születtek 
meg az eredmények. Összesen 6 kiemelt arany, 9 
arany, 11 ezüst és 4 bronz született.

Ezt követően a lányokkal titkos akcióba kezdtünk, 
mivel már hagyomány, hogy az édesanyákat kis mű-
sorral köszöntjük, igaz, idén videóval, de annál na-
gyobb szeretetben  Májusban még rajzversenyt 
hirdettünk, elkészült alkotásaikat a közösségi média 
oldalunkon szavaztattuk meg, így született meg a vég-

eredmény, vasasi csoportunkból Károlyi Veronika 
második helyezést ért el. Gratulálunk!

Május közepén sokunk örömére újra visszatérhet-
tünk heti edzéseinkhez. Június elején pedig első fellé-
pésünkön is túl voltunk (köszönjük az Ábel család

nak), majd a hónap közepén újabb online versenyre 
nevezhettünk. Valaki a Karantén Bajnokságra elké-
szített tánccal nevezett, valakiét kicsit átkoreografál-
tuk, illetve a feloldást követően formációnk legújabb 
koreográfiáját is videóra tudtuk venni. A XXXVIII. 
Zuglói Táncfesztiválon összesen 13 koreográfiával 
indultunk amatőr és profi szinten. Eredményeink: 5 

arany, 4 ezüst és 4 bronz helyezést értek el a lányok. 
Egyesületünket a kimagasló eredményért a zsűri 
különdíjban részesítette.

Az edzéseket folyamatosan megtartjuk nyáron is, 
közben egy kis balatoni edzőtáborba utazunk, illet-
ve augusztusban több baranyai településen láthatják 
majd műsorunkat. 

Ezúton köszönjük a lányok kitartását, valamint gra-
tulálunk az elért eredményeikhez. 

Vezetőség
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Efop újraindulás tájékoztató
Örömmel tudatjuk, hogy a vírushelyzet megszűnésének köszönhetően július 1-től újra indulnak az EFOP 3.7.3-16-
2017-00155 számú projektjének programjai. Várunk szeretettel mindenkit a programjainkon. 

A Vasasért Egyesület az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása c. pályázat, „Tanulj Tinó!” KoBeKo ok(os)ító című EFOP 
3.7.3-16-2017-00155 számú projektjének kedvezményezettje. Székhely: 7691 
Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.; Adószám: 18305434-1-02; Vezető: Berényi Zoltán

Könyvtári nyitva tartás
Hétfőtől péntekig a táboroztatás ideje alatt, 2020. július 12-ig bezáróan a könyvtár elérhető reggel 8-tól délután 15 
óráig a Kossuth Műv. Házban. Majd július 16-tól reggel 9-től délután 14-ig a Kossuth Műv. Házban, délután fél 3-tól 
17 óráig a Kistamás Gyula könyvtár tart nyitva. 

Vidéki hangulat tábor
Június 15-én ismét elindult a Vidéki Hangulat táborunk, 
mely idén is négy héten keresztül várja a gyerekeket. 
Rengeteg izgalmas programmal és élménnyel várjuk a 

gyerekeket. Hatalmas érdeklődéssel és nagy létszámmal 
folynak gőzerővel a turnusaink, melyekről a következő 
számban részletes beszámolót olvashatnak újságunkban. 
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 Folytatódik a vasasi füstölő felújítása

A kényszerpihenő után újra munkába lendült a füstö-
lős csapat. Most falazási munkák és külső vakolás tör-
tént. Új önkéntesünk, a somogyi Madarász Lajos kő-
műves gyönyörű munkát végzett. Teljesen megújultak 
a hátsó és oldalsó falak. A villanyszerelési munkák is 

elkezdődtek. Köszönet a segítőknek, Schiffl  er Károly-
nak, Lőrinc Janikának, Mohos Trisztánnak, és akik az 
ételt-italt hozták, Dobos Évának és Györkő Lászlóné 
Trudinak. 

Tóth Ádám

Tisztelt Berényi Zoltán Képviselő Úr!

Néhány éve tettem egy kísérletet, hogy Pécs-Somogy, 
Vasas főutcáin a parkoló autókkal próbáljon tenni vala-
mit!

A cikk, amely megjelent az SHV akkori számában, nem 
hozta meg az emberek hozzáállásának megváltozását. Saj-
nos! A mai napig odáig jutott a dolog, hogy a templomtól 
(somogyi) a Mázsaház boltig 30-40 autó parkol! 

Balesetveszélyes szlalomozni a parkoló autók miatt, 
főként ha csúklós busz jön szembe!

Kérem, egyeztetni szíveskedjen a buszos cég szakér-
tőivel, rendőrséggel, elérve, hogy ne lehessen parkolni a 
városrész közterületein!

Támogatására számítva, tisztelettel: Takács Gábor, 
Mázsaház utca 53., 70/311-7640.

Tisztelt Takács Gábor!

Köszönöm megkeresését, a magam részéről nincs lehe-
tőségem (ez nem az én jogköröm) a településrészünk 
közterületi parkolásának megszüntetését kezdeményez-
ni, kivéve, ha ezt megfelelő nagyságú lakossági kezdemé-

nyezés támasztja alá/kéri/kezdeményezi, akkor beosztá-
somhoz híven képviselem a lakosság igényét, érdekét. 
Meglehet, éppen ha engednék az ön kérésének, lennének 
mások, akik meg azt nehezményeznék. Mindamellett 
nem elvitatva kérésének jogosságát, az abban felvázolt 
gond megoldásért kiált, ezt fogom „kerestetni” a városi 
és rendőrhatósági illetékes szervekkel, ezt jó szívvel fel-
vállalom, képviselem, de értse meg: egyéni igényeket 
ilyen horderejű ügyben, ami több száz – a városrész köz-
területei esetében, mint írja –, több ezer embert érint 
közvetlenül, meglehet, nem volna célszerű elindítani, 
megértését remélve.

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
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h i t é l e t
Baptista isten tiszteleti rend (minden héten)

Péntek  18.00 Bibliaóra
Szombat  18.00 Ifjúsági alkalom
Vasárnap   9.30 Imaóra
  10.00; 16.30 istentisztelet
Gyermekalkalmak: minden vasárnap  
    9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap   9.30–11.00

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor istentisztelet.
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás.
A gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Július 12. Vasárnap 11.00
– Július 26. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (07. 04.)

Vasárnap (07. 05.)
–
–

–

–
–

8.30 Mise

Szombat (07. 11.)

Vasárnap (07. 12.)
–
–

17.00 igeliturgia

–

–
8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 18.)

Vasárnap (07. 19.)
–
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Szombat (07. 25.)
Vasárnap (07. 26.)

17:00 Mise
–

–

–
–

8.30 Igeliturgia

Júliusi miserend
Kedves Testvérek! A katolikus szentmisék és igeliturgiák a hirdi 

református imaházban kerülnek megtartásra!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-Gyárváros Hirdi templom 
felújítására elkülönített számlára: 10701214-68802589-
51500003 lehet átutalni, vagy 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 Pécs-Gyárváros Somogyi templom 
felújítására elkülönített számlára: 10701214-68802589-
51400006 lehet átutalni, vagy sárga csekken postán befizetni. 

Köszönettel: 
Nagy Norbert plébános

Köszönet

Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni Békefi 
Ernőnek, aki 25 éven keresztül a szívén viselte a hirdi 
templom toronyóráját. A falu lakói mindig láthatták a 
templom tornyán a pontos időt. Ernő 25 éven át magát 
nem kímélve és idejét nem sajnálva naponta akár több 
alkalommal felment a sok-sok lépcsőn, hogy a toronyóra 
működését fenntartsa. Kedves Ernő, áldozatos munkáját 
köszönjük a falu nevében. Továbbá köszönetet mondunk 
Závor Máténak, aki a saját költségén és önkéntes mun-
kájával a toronyóra mechanikáját modernizálta.

Olvasói levél

Tisztelt Szerkesztőség!

Előre is köszönöm, ha a levelemet elolvassák és le is 
közlik az újságban. 

Június 6-án, szombaton délután 6 óra körül kísértem 
ki egy hozzátartozómat, és akkor láttam, hogy mivel a 
kapum nem volt lelakatolva, valaki betett 3 db két-két 
és fél hetes kismacskát. Hadd ne mondjam, nem az 
örömtől fakadt ki a torkomból a kiáltás, és nem is a 
„köszönöm” szó. A gyerekem levitt az állatmenhelyre, 
ahol a kedves kis hölgy alkalmazott valakivel beszélt te-
lefonon, és azt mondta, vasárnap reggel 8-ra vihetem a 
cicákat és átveszik. Vasárnap el is vittük őket, csak a fo-
gadtatás nem volt kedves, hanem az akkor ott lévő férfi 
visszautasított, hogy nincs hely. Kisebb vita és győzkö-
dés után mégis átvették.

Én bizonyítani tudom, hogy nincs anyamacskám. 
Tavaly ősszel befogadtam egy nőstény macskát, de azt 
novemberben Hartung doktor ivartalanította. Több ci-

cám nincs, ezt a szomszédok is bizonyítani tudják Én 
már a nyolcvanadik évemben vagyok, több macskát és 
kutyát nem tudok vállalni csak azért, mert más ember-
telenül kidobja. Ha valakinek nem kell a szaporulat, 
előzze meg! Én is azt tettem.

   Tisztelettel:
H. J.-né, Pécs Somogy

h i t é l e t
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SpORthÍR

Kertészeti tanácsok júliusra
Ebben a hónapban már sok a betakarítás, élvezhetjük 
fáradozásaink gyümölcsét (szó szerint), de vannak más 
tennivalók is.

A sok eső miatt újra megjelentek a csigák, védekezhe-
tünk ellenük hamuszórással, vagy ha győzzük, szedjük 
össze őket, és dobjuk ki a kertből. A föld még egy-két hé-
tig a bőséges eső után a mélyebb rétegben elég nedves, 
hiába száraz a felszín, nem kell öntözni!

Július elején már szedhetjük a cseresznyét és a meggyet 
is. Óvatosan szüreteljük le ezeket a puha húsú gyümöl-
csöket! Érik a málna is, és a korai őszibarack. Ha bőséges 
a termés, készíthetünk belőlük befőttet, lekvárt, szörpöt. 
A szőlőt is ápolni kell, kötözni, kacsolni, permetezni. Az 
érő zöldségeket rendszeresen szedjük!

Július közepe felé lehet a babot, csemegekukoricát má-
sodszor vetni. Ilyenkor már érik a kajszi, a sárgadinnye, 
a paradicsom, a padlizsán. Fogyasszunk belőlük minél 
többet, nyersen, sütve, főzve! Használjuk ki, hogy friss 
zöldséget, gyümölcsöt ehetünk! A gyepet se hanyagoljuk 
el, 2-3 hetente nyírjuk, és ha kell, locsoljuk!

Július vége felé már gondolhatunk a jövő évi tenni-
valókra. Az eddigi sikerekből vagy kudarcokból gazdag 
tapasztalatot szerezhettünk, ezeket érdemes feljegyezni. 
Miből melyik fajta vált be, mikor végeztük a legfontosabb 
munkákat stb. Ilyenkor érik a sárga- és a görögdinnye, és a 
zöldségfélékből is folyamatosan van termés. Érik a cseme-

gekukorica, az egyik legkedveltebb nyári étel, a főtt kuko-
rica is az asztalra kerül. Körtéből, almából – és akinek van, 
fügéből – aszalt gyümölcsöt is készíthetünk. Pompázik az 
összes virág, azokat is folyamatosan öntözzük, ápoljuk.

Összességében el lehet mondani, hogy ebben a hónap-
ban lehet legtöbb örömünk a kertben.

Taar Ilona

Képrejtvény
E havi találós kérdésünk, 
kb. mikor és hol készül-
hetett ez a fotó? A meg-
fejtéseket a szerkesztőség 
címére kérjük elküldeni. 
Kossuth Lajos Művelődé-
si Ház, Somogy, Búzaka-
lász u. 47., vagy a info@
shvonline.hu, e-mailre. A 
helyes megfejtők között 
meglepetésajándékot sor-
solunk ki. 

Helyreigazítás
Múlt havi számunkban tévesen írtuk, hogy „hamvaiból 
feltámadó Bányász TC”, mert ez csak a fociszakosztályra 
igaz, az asztaliteniszezők rendszeresen edzenek, verse-
nyeznek. Az érintettektől elnézést kérünk.

Szerkesztőség
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• somogyi, vasasi és hirdi patika
• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
• KoBeKo Művelődési Központ 
   Kossuth L. Művelődési Ház,
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Felelős vezető:  Pilláry Gábor
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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: 1300 Ft/kg
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

repceméz: 1600 Ft/kg
hársméz: 1700 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 1700 Ft/kg
akácméz: 2500 Ft/kg

gesztenyeméz: 2500 Ft/kg
A készlet erejéig kapható még propolisz.

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

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, sövény

vágást, díszkertek, telep
helyek rendben tartását, 

zöldhulladék elszállítását 
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306

Takács Sándor E. V.
FuVARoZÁS

+36/305993087 Gallyas Nóra
KÉZÁpoló ÉS 

MűKöRöMÉpíTő
Forrás Üzletház, Pécs

időpont-egyeztetéssel telefonon.
30-568-7677

Várom kedves vendégeimet!

Újranyitás
A Szövetkezet úti zöldség-, 

gyümölcs-, virágüzlet  
mostantól pékáruval, friss 
felvágottal, tejtermékekkel 
és vegyi áruval kibővített 
árukészlettel várja újra 

Kedves Vásárlóit!

Árnyékolástechnika
Műanyag és 

alumíniumredőnyök, 
szúnyoghálók készítése – 

javítása – felújítása. 
Műanyag nyílászárók beállítása 

azonnal, kiszállási díj nélkül.

20/410-5322,  20/944-3463, 
72/321-956

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!
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könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

eRiKA FODRÁSZAt
MANIKŰR, pEdIKŰR, MŰKöRöM építéS

bejelentkezés alapján
72/267-723, 06-30-824-5663
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gyors és korrekt ügyintézése
72/267-723, 06-30/824-5661
pécs-Vasas, Bethlen G. u. 57.
A gyógyszertár fölött a 6. ház

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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