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KÉZMŰVESVÁSÁR A SOMOGYI ÓVODA MEGÚJULÁSÁÉRT
2021. május 29-én 1000  órától 1400 óráig a TEGYÜNK EGYMÁSÉRT EGYESÜLET nagyszabású

KÉZMŰVESVÁSÁRT SZERVEZ
a Somogyi Óvoda felújításának megsegítésére a BERZE MŰVELŐDÉSI HÁZ előtti téren. (Vasas, Szövetkezet u. 13.)

	Tegyünk Egymásért Egyesület
	Somogyi Óvoda
	Gyermeksarok (csillámtetkó, 

zsákbamacska, lufik és horgászat)
	Termelői méz
	Lekvárok, szörpök

	Házi készítésű sajt
	Kovácsoltvas termékek
	Izlandi zuzmóképek
	Kerámiabögrék, poharak
	Kézműves gyermekjátékok, könyvek 
	Langalló

	Amerikai fánk
	Vattacukor
	Kézműves édességek… és még sok más 

érdekesség

Látogasson el a jótékonysági kézművesvásárunkra és támogassa 
a Somogyi Óvodát a helyszínen kapható termékek megvásárlásával, vagy 
az óvoda részére elkülönített számlaszámra való befizetéssel

Számlaszám: Takarék Bank 50400113-16069710-00000000

e B o lt Á S
Dr. Hartung István
7693 Pécs-Hird, Szathmáry Gy. u. 32.
Tel.: 72/267-257; Mobil: 06-30/ 9478949
Rendelés: H-P 18-20-ig

Az ebek összevezetett oltásának helyszínei és időpontjai:
Május 17. hétfő 16-17-ig Vasas (BerzeNJMűvH)
Május 18. kedd 16-17-ig Somogy (Koronita Pr)
Május 19. szerda 16-17-ig Hird (Harangláb u.)
Május 20. csüt. 16-17-ig Hird (Ovival szembe)
Május 21. péntek 16-17-ig Vasas(BerzeNJMűvH)

Eboltás díja: 5000 Ft       Féregtelenítés (tabletta): 300 Ft/10 kg 
Csipp: 5000 Ft                 Oltási könyv 500 Ft
Háznál oltás:  Időpont-egyeztetés telefonon.

Tegyünk Egymásért
Egyesület
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Tegyünk Egymásért
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A  V A S A S - S O M O G Y - H I R D  T E L E P Ü L É S R É S Z I  
T E S T Ü L E T  I N F O R M Á C I Ó I :  

 

Tisztelt vasasiak, somogyiak, hirdiek! 
 
A Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület ülése 2021. 
május 27-én 17 órakor a Berze Nagy János Művelődési 
Házban lesz.  
 
Az ülésen a településeink számára fontos ügyek kerülnek 
megtárgyalásra, mint például az elvonások után 
megmaradt képviselői keret felhasználása, az új 
közterületi közmunkaprogram tapasztalatai, 
közbiztonsági kérdések, fejlesztések, lakossági panaszok 
és azokra érkezett válaszok. 
Várunk minden érdeklődő állampolgárt, a terem 
befogadóképességéig!  
Tisztelettel: 

 

         Berényi Zoltán s.k.      
          Pécs M. J. V. Önkormányzat 
          1.sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök-tere 
          önkormányzati képviselő 
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Képviselői hírek
Közgyűlés a járvány miatt már november óta nem lett megtartva, helyette ONLINE KONZULTÁCIÓ-k vannak, 
legutóbb április 20-án volt. Online bizottsági „beszélgetések” voltak április 13-án, 19-én. Beszélgetés mind, 
mert az elrendelt különleges jogrendben Péterffy Attila polgármester egyszemélyben dönt mindenről.

A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID miatt a közgyűlés helyett) m á j u s  18-án, kedden lesz. 
A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhat-
nak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

	KÖR, azaz Közterületi Karbantartó Rendszer, a helyi 
közmunkaprogramban is folyamatos a munkavégzés. 
Köszönöm nemcsak a KÖR-ös kollégáimnak, de kifeje-
zetten a BIOKOM-os közfoglalkoztatottaknak, mert a 
szerény lehetőségekhez képes mégis szép, rendben tar-
tott „falukép” az ők kezük munkáját dicséri.

	Április 21-től egy hónapig, május 21-ig beadható PÁ-
LYÁZAT civileknek! Ez most az utolsó pillanatban érke-
zett, nagy segítség a kormányzattól, mert itt Pécsen (de 
úgy látom, számos más „ellenzéki” vezetésű városban) a 
civilek szinte kivéreztetve, teljesen magukra hagyatottan 
(tisztelet a kivételnek) küzdenek a túlélésért!

	Az önkormányzatok, bár sokan itt Pécsen is tőlük át-
vállalt feladatokat látnak el nagyságrenddel olcsóbban, 
hatékonyabban, mint egyes városi intézmények, ennek 
ellenére nem számíthatnak szinte semmire…
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3744628955657908

	Amíg a veszélyhelyzet tart, addig ONLINE FOGADÓÓRÁ-
kat tartok, K É T H E T E N T E  csütörtökönként, a kö-
vetkező 2021. május 6-án, 20-án, 27-én délelőtt 10–12 és 
délután 15–17-ig. Hívjanak telefonon a 30/210-8120 vagy 
Messengeren és Viberen egyaránt, vagy írjanak berenyi.
zoltan@ph.pecs.hu e-mailt.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
o Önkormányzat TV élő online közvetítése, a közgyűlés 

helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/?contentid=20210421114148096
&viewMode=video
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b e r e n y i z o l t a n /
posts/3825933620860774
Számos „botrányos” anyag, civilektől 70, azaz hetven % elvo-
nás, DE jut 200 millió „választási pénz” már‚ 22-re készülve, és 
nem „nekünk”, az ellenzéknek, az általunk képviselt választó-
polgároknak NEM jut szinte SEMMI. Sajnos a polgármester 
ezt megtette: már szót sem adott, megvonta a szót több alka-
lommal is az ellenzéki képviselőktől. A szakmai és érdemi fel-
vetéseinkre dehonesztáló, lekicsinylő válaszokat adott, ha egy-
általán kaptunk, ezzel végérvényesen értésünkre adta, hogy 
a képviselői munkánkra nem tart igényt. Az általunk csak a 
két megnyert körzetben élő több mint 15 ezer pécsi polgár 
véleménye, érdeke neki nem számít, és még a polgármeste-
ri győzelme sem oly földindulásszerű volt, mert csak néhány 

ezer szavazattal tudott nyerni Vári Attilával szemben, hogy így 
semmibe vegyen bennünket! Teljesen méltatlan és elfogadha-
tatlan, hogy ennyire lekezelően, mint biodíszletre tekintve, a 
saját kognitív disszonanciáját igazolandó tartja ezeket a kon-
zultációnak hívott traccspartikat. Szégyen és gyalázat!

o A BaMa beszámolója:
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-
jobboldal-szerint-peteffyek-buntetik-a-nem-rajuk-
szavazokat-3732088/

o Az Összefogás Pécsért Egyesület – ÖPE pecsert.hu videója
https://www.facebook.com/watch/?v=206383497660839

o A Hír TV híradója
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/csak-ellenzeki-korzet-kapott-
penzt-pecsett-2520485

o A pecsert.hu vidóriportja
http://pecsert.hu/kovari-janos-peterffy-attila-kovetkezetesen-
bunteti-azokat-akik-nem-ertenek-egyet-vele-video/

o A Pécs Aktuál beszámolója
https://pecsaktual.hu/kozelet/peterffyek-visszatartjak-a-
civileknek-szant-tamogatas-ketharmadat/

o A somogyi Körzeti Megbízotti Iroda (KMB-iroda) 
ügyében a rendőrség éves beszámolóján felvetésem-
re Korontos Zoltán r.-ezredes, kapitány úrral és Do-
bos Anett r.-alezredes gyárvárosi (területileg illetékes 
rendőrörs) parancsnokával együttes bejárást tartottunk 
a Búzakalász u. 3. sz. alatti KMB-irodában, megvizsgálva 
annak lehetőségét, hogy állandó szolgálatváltással KMB-
szolgálat erősítse településrészeink közbiztonságát
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b e r e n y i z o l t a n /
posts/3695623687225102

o A Baranya Megyei Polgárőr Szövetség beszámolója 
egy sikeres vasasi polgárőrakcióról.
2021. április 23-án lakossági bejelentés alapján a Pécs-Keleti 
Városrész Polgárőr Egyesület tagjai mentek ki a Pécs-So-
mogy, Szentgyörgy-hegyre (Muromi részén), ahol illegális 
szemétlerakást észleltek, amiben csekkek, illetve személyes 
dokumentumok voltak.

Ezekből kiderült, hogy egy pécs-somogyi lakos tulaj-
donai. Az egyesület szolgálatban lévő tagjai felkeresték a 
feltételezhető tulajdonost, akinél elmondása szerint 2021. 
április 22-én lomtalanítás volt, a településen egy házaspár 
felajánlotta nekik, hogy ha elvihetik a hulladék vasat, akkor 
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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, Perczel M. u. 2.
	72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

ők elszállítják a szemetet legális szemétlerakóba. Ebbe ő be-
leegyezett, és a mai nap szembesült a ténnyel, hogy hova 
vitték a szemetet. A polgárőrök megkeresésére azonnal a 
helyszínre érkezett és a polgárőrök segítségével eltávolítot-
ta a szemetet a Pécsi Biokom Eperfás úti szemétlerakóba. 
A szemét eltakarításában a Pécs-Keleti Városrész Polgárőr 
Egyesület két tagja, Rózsa-Bakacsi Ferenc és Rózsa-Bakacsi 
Kevin ifi polgárőr vett részt.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b e r e n y i z o l t a n /
posts/3837668743020595
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3845468442240625
http://bmpsz.hu/kornyezetunk-vedelmeben-ujabb-
szemetkupac-kerult-a-helyere/

o Újabb illegális szemétlerakót fogtak el a vasasi polgár-
őrök. Köszönet a polgárőreinknek a leleményes figyel-
mükért, aktív és gyors intézkedésükért.
2021. április 24-én 10 óra magasságában egy túrázó jelezte 
a polgárőröknek, hogy a Petőfi-akna feletti erdős részben 
találtak egy illegális szemétlerakást, amiben számlák is 
vannak. Kimentek a helyszínre, és azt a személyt, akinek a 
számlái ott voltak elértük, és felszólítottuk a szemét elszál-
lítására, aminek azonnal eleget is tett, így további intézke-
désre nem került sor.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b e r e n y i z o l t a n /
posts/3837668743020595
Aki illegális fakivágás, hulladéklerakás, vagy egyéb a kö-
zösségi életet veszélyeztető információval rendelkezik 

jelezze, hívjon telefonon, bejelentéseket az ingyenesen 
hívható anonim telefontanúra:
+36-80/555-111 vagy a 112-es segélyhívón, vagy ide ne-
kem az ismert elérhetőségeken 06-30/210-8120, vagy ír-
jon e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

o Végezetül a korábban már többször megírt örömteli 
fejlesztés, megújultnak Vasas-Somogy-Hird játszóte-
rei a Miénk itt a tér! c. városi pályázat keretében. Ezt 
(is) még az előző ciklusban indítottuk el, sikerrel pályá-
zott több szervezet is, a projekt keretében Vasason a Fe-
nyő utcai és a Szövetkezet utcai (Vashídnál), Somogyban 
a Mázsaház utcai, és Hirden a Hadik A. utcai játszóterek 
újulnak meg számos új, korszerű játékelemmel. A játékok 
telepítése befejeződött, mindenhol biztonságos kavics-
ágy, és pl. a Fenyő utcában pad, új szemetesek kerültek 
elhelyezésre, kialakításra. Szépülnek falvaink, DE nem a 
pécsi városvezetésnek köszönhetően! Még az előző ciklus-
ban kiírt ÖPE zöld pályázatából tudunk erőn felül Hirden, 
Somogyban és Vasason fejleszteni, lásd a mai fotókon. 
Köszönet a BIOKOM, a KoBeKo KÖR-ös csapatának, a 
vasasi Napüdvözlet és Szt. Borbála Egyesületek lelkes ön-
kénteseinek, a hirdi asszonyoknak, a részönkormányzati 
képviselőknek, és nem utolsósorban fáradhatatlan kollé-
gáimnak a kivitelezési-szervezési munkákért
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b e r e n y i z o l t a n /
posts/3830114883775981

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁCIÓ 
május 18-án, kedden lesz, addig is figyeljék képviselői ol-
dalamat, kövessék az oldalt, ahol további videós-képes 
tartalmakat találhattok! Ehhez mindössze csak egy lájkot 
kell nyomni, és természetesen továbbra is az alábbi elérhe-
tőségen állok rendelkezésre:
Facebookon:  https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 06-30/210-8120

Közgyűlés
A 25 éves Vasasért Egyesület 2021. május 13-án tartja soron következő évi rendes közgyűlését, amelyre jelen soraimmal sok szere-
tettel hívom meg az egyesületünk tagjait.
� Ideje: 2021. május 13-án, csütörtökön 1700-kor   � Helye: Pécs-Vasas, Vasasért Egyesület székház (7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Tervezett napirend:

1. A 2020-as évről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló megvitatása.
2. 2021-es előttünk álló további feladatok áttekintése kötetlen beszélgetés keretében.
3. A tavaly a COVID–19 járványhelyzet miatt elhalasztott 25 éves jubileumi ünnepség megtartása.
4. Egyebek

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet a terem befogadóképessége mértékéig.

Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület
elnök
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N A G Y K O R Ú A K   L E T T Ü N K!

NAPSUGARAS ŐSZ ASSZONYKLUB EGYESÜLET 
VISSZAEMLÉKEZÉSEI (Az első 6 év)

Kedves SHV olvasók!
Többen hiányolták, hogy nincs 

rólunk semmilyen írás az utóbbi 
hónapokban megjelent újságokban, 
ez adta az ötletet, hogy papírra ves-
sük az elmúlt 18 évünk történéseit 
három részletben. Itt szeretnénk kö-
szönetet mondani, Bukics Albertné 
Erzsikének, az akkori klubkróniká-
sunknak, és Vinczéné Borikának, 
akik ezekről az évekről a klubélet 
minden történését leírták.

2003. április 30-án a település-
részi önkormányzat által megren-
dezett anyák napi ünnepély került 

megrendezésre, ezen az ünnepsé-
gen Tóth Mihályné Incike inspirál-
ta az egybegyűlt hölgyeket, hogy 
a településünkön is alakítsunk egy 
asszonyklubot. 2003. május 17-én 
megalakítottuk 38 fővel a klubot. 
(Nem nagy jövőt jósoltak nekünk.) 
Már akkor elhatároztuk, hogy min-
den hónap harmadik hétfőjén tar-
tunk klubnapot, ez később keddre 
változott. 2004. március 22-én ala-
pító okirattal egyesületté alakultunk 
át. Az egyesület elnöke Heiszler 
Istvánné, elnökhelyettes Dallos 
Lászlóné, titkár Köteles Istvánné 
lett. Már abban az időben kialakult, 
hogy a névnapokat és a kerek szü-

letésnapokat megünnepeljük. Azóta 
is 2020. március hónapig (COVID 
járvány) minden hónapban talál-
koztunk. Klubnapjainkat 2019. ok-
tóber hónapig a Faluházban tartot-
tuk meg, majd ki kellett költöznünk, 
mivel ideiglenesen gyermekorvosi 
rendelővé alakult. Ekkor elfogadtuk 
a Kaszás Jánosné klubtagunk és csa-
ládja felajánlását, hogy a használa-
ton kívüli, már nem működő Hársfa 
vendéglő helyiségeit használhatjuk 
ideiglenesen. Nagyobb rendezvé-
nyeket, mint az adventeket, idősek 
karácsonyát a református templom-
ba tartottuk meg. 

2004-ben az egyesületté alaku-
lás miatt nevet kellett választanunk. 
Névválasztásunkra több javaslat is 
született, de végül Mozolainé Mar-
gitka javaslatát fogadtuk el, melyet 
nagyon szépen megfogalmazott: 
„Arra gondoltam, akik itt összejö-
vünk, életünk sugarán már túl va-
gyunk, a család már kirepült a ke-
zünk alól, és többen vagyunk már 
egyedül társ nélkül, és ezek az össze-
jövetelek egy kis fényt hoznak az éle-
tünkbe, a hosszú őszbe. Így lett Mar-
gitka az egyesületünk „névadója”.

2004. április 23-án volt az első 
közös kirándulásunk Gödöllőre 
és Máriabesnyőre. Gödöllőn meg-
néztük a gyönyörű kastélymúzeu-
mot és az Erzsébet parkot, majd a 
Máriabesnyői zarándokhelyet. Él-
ményekkel gazdagon tértünk haza, 
és elhatároztuk, hogy évente leg-

alább egyszer kirándulást szerve-
zünk, és megnézzük szép hazánk 
egy-egy táját.

2004-ben tartottunk még zenés 
klubnapot is, ahol a részönkor-
mányzat vezetője, Tóth Mihályné 
Incike énekelt és unokatestvére har-
monikán kísérte. Slágereket és ko-
molyzenét is hallhattunk tőlük.

Egy következő alkalommal iro-
dalmi estet tartottunk. Itt is Incikét 
kértük fel, hogy a kiválóan ismerő 
és szerető magyar szakos tanár ve-
zessen be minket az irodalom rej-
tett zugaiba, beszélgessünk el, és 
elemezzünk egy szép magyar köl-
teményt. Vörösmarty Mihály: Szép 
Ilonka költeményére esett a válasz-
tás. Meghívás kaptunk a Pécsváradi 
Nyugdíjasklubtól jelmezbálra, majd 
ősszel ők látogattak meg bennünket.

Törődjünk többet egészségünk-
kel – előadást hallgattunk dr. Forrai 
Márta előadásában. Ősszel Keserű 
Éva természetgyógyász is vendé-
günk volt egy előadásra. Egy követ-
kező klubnapon a Wolfart testvérek 
gombos harmonikával, énekkel ad-
tak műsort.

2005 februárjában megtartottuk 
első farsangi batyus bálunkat.

Márciusban a Nemzeti Színház 
előadásában megnéztük a Csókos 
asszonyt.

Áprilisi összejövetelünkön újra 
dr. Forrai Márta általános orvos, 
természetgyógyász előadást tartott 
a kandidáról. 2005. június 25–26-
án kétnapos esztergom–visegrádi 
kiránduláson voltunk, megnéztük 
Esztergom minden fellelhető neve-
zetességét. Késő délután átmentünk 
a két országot összekötő Duna-hí-
don Szlovákiába, majd egy han-
gulatos kocsmában megkóstoltuk 
a finomabbnál finomabb söröket. 
Este a szállásunkhoz tartozó Szalma 
csárdában vacsoráztunk cigányzene 
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kíséretében, és klubtársaink magyar 
nótát énekeltek. Másnap Visegrádra 
mentünk, megtekintettük Mátyás 
király palotáját, a reneszánsz dísz-
udvart és a Herkules-kutat. Délután 
a hegyoldalban lépcsőzetesen ki-
képzett Lepence fürdőben pihentük 
ki fáradalmainkat, majd hazaindul-
tunk. Az ősz folyamán egy gyógy-
tornászt hívtunk meg. November 
hónapban a Nagypalli Egyesület 
hagyományőrző kézművesei láto-
gattak el hozzánk és karácsonyi csu-
hédíszek készítésére tanítottak ben-
nünket. 

2006 februárjában farsangi ba-
tyus bálunkat tartottuk meg. Egye-
sületünk közösen részt vett a Pécsi 
Galériában Munkácsy festményei-
nek látogatásán.

Márciusban meghívást kaptunk 
a zengővárkonyi tojásfestőktől a 
tojásmúzeumba, majd a tojásfestés 
rejtelmeibe is betekintést nyertünk.

Május 20–21-én Észak-Magyar-
országra kirándultunk (Aggtelek, 
Eger, Szalajka-völgye, Miskolctapol-
ca). Felejthetetlen élmény maradt 

számunkra, amikor az Aggteleki-
cseppkőbarlang színháztermében 
megszólalt Demjén Ferenc: Honfog-
lalás című dala, sokunknak könny 
csordult szemébe. Egerben megnéz-
tük a várat és minden nevezetessé-
get. Júniusban Szentlászlóra kirán-
dultunk. Szeptemberben Incikét 
ünnepeltük, mivel már nem ő lett 
az részönkormányzat vezetője, mi 
kértük, hogy legyen egyesületünk 
örökös tagja. Olyan sokat tett a szű-
kebb kis „hazáért”, az összevont há-
rom település bajáért! Hozzánk való 
jóságát köszönve ünnepeltük. Nov-
ember hónapban Benkedné Piros-
ka iparművész a tűzzománckészítés 
fortélyaiba vezette be klubtagjain-
kat, valamint a művész kész alkotá-
sait mutatta be. 

2007 márciusában a termé-
szetgyógyász testvérpárt hívtuk 
meg, Jangyó Júliát és Irént. Máju-

si klubnapunkon az édesanyák-
ra emlékeztünk, vendégünk volt 
Tóth Mihályné. Incike Kosztolányi 
Dezső verseskötetéből felolvasást, 
valamint verselemzést tartottunk. 
Június 19–20-án kirándultunk or-
szágunk nyugati részébe. Kőszeg, 
Szombathely, Sopron, Fertőrá-
kos, Fertőd, Bükfürdőt látogattuk 
meg. Idegenvezetőnk dr. Sárhe-
gyi Erzsébet volt. Egy nagy tudá-
sú idegenvezető, aki utunk során 
minden jelentős dolgot elmondott 
nekünk. Szállásunk Fertőrákoson 
volt. Szeptember 15-én került sor a 

hirdi református imaház szentelésé-
re, melyen szép számmal részt vett 
klubunk. Szerény kis adomány ösz-
szeadásával mi is hozzájárultunk a 
befejező munkákhoz. Októberben 
Tóth Mihályné a magyar Himnuszt 
olvasta fel és elemezte. Egy követke-
ző klubnapon orvosi előadás volt a 
változó kori megbetegedésekről. 

2008. januárban dr. Szakácsné 
Kozári Piroska novellaíró előadása 
volt a megjelent könyveiből. Már-
ciusban nemzeti ünnepünk meg-
ünneplése. Következő klubnapun-
kon Szondi Józsefné klubtársunk 
pedagógiai életútjának bemutatása. 
Emlékezetes volt, mivel úgy kezd-
te, hogy nem olyan sok, amit el tud 
mondani, és elkezdődött, mi hall-
gattuk a pályáján eltöltött évek em-
lékeit tanítványairól, a jóról, kicsit a 
rosszról is. Felejthetetlen élménnyel 
gazdagodtunk, és észre sem vettük, 
hogy késő este lett. Májusban öt-
évesek lettünk, ebből az alkalomból 
meghívtuk a Hirdi Nőegylet tagjait 
is, szép délutánt töltöttunk együtt. 
Az ünneplésről egy idézet Bukics 
Erzsikétől: „Csodálatos öt év van 
mögöttünk… egymást követték a 
jobbnál jobb közös programok… 
Még nagyon sok ilyen boldog 
évet kívánunk egymásnak erőben, 
egészségben.” Május 24–25-én volt 
a Hajdúszoboszló–Debrecen ki-
rándulásunk. November hónap-
ban színházi előadáson vettünk 
részt. Kálmán Imre: Csárdáski-
rálynő nagyoperettjét néztük meg. 
Egyesületünk életében egy jelentős 
esemény történt, megalakult ének-
karunk. Eleinte csak saját kedvtelé-
sünkre énekelgettünk, majd 16 fő-
vel megalakult énekkarunk Szondi 
Józsefné Piroska vezetésével sok 
szereplésünk volt.

Dióhéjban ennyi fért bele az első 
hat évből. Jövő hónapban folytatjuk 
a második hat évvel.

Heiszler Istvánné  
és Békefi Ernőné

az egyesület elnöke  
és egyesületünk tudósítója
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Anya vagyok, neked mi a szupererőd?
Őszintén mondom, kissé görcsösen 
ültem a gép előtt. Meg akartam vala-
mit fogalmazni, pörögtek a fejemben 
a gondolatok, címszavak, fogalmak, az 
érzelmek kavarogtak.

Nem akartam hagyományos, elcsé-
pelt, csöpögős dolgokat összehordani, 
hisz amióta én is anya vagyok, tudom, 
hogy ez nem kis dolog. Igazán tudjá-
tok, mikor értettem meg: amikor meg-
született, és kezembe adták. Ő bennem 
fejlődött, én hoztam világra, és innen-
től én gondoskodom róla.

Kétségek, kérdések, elvárások, és 
csak évek múltán derül ki, hogy jól 
végezted-e a munkád. A munkakör 
neve: anyaság.

Még mielőtt folytatnám, szeretnék 
egy kis figyelemmel adózni elsősor-
ban azoknak a családoknak, ahol nem 
feltétlenül a vér szerinti anya neveli 
fel a gyermeket. Egy nevelőszülő, egy 
nagymama, egy rokon, egy örökbe-
fogadó, sőt az elvesztett gyermekek 
édesanyja is ugyanúgy megérdemli, 
hogy megünnepeljék anyák napján! 
Mert a család az család, és az „anya” 
szó rengeteg mindent foglal magában. 
Te hogyan fogalmaznád meg?

Anya orvosság, és irgalom, és minden a 
világon, és ő csak egyszer van, nem lesz 
máskor, nem lesz másmilyen. Ő maga 
a gondoskodás, a szeretet, az otthon.

Mit nyújt egy anya? Inkább tudjátok, 
leírom, mint anya, mi az „örökségem” 
a fiamnak, mi az, amit átadok neki, 
amiből tanul, és férfi lesz a világban.

Egy felnőtt férfi, aki, majd ha egy-
szer apa lesz, tisztelni fogja a nőt, akit 
anyává formált. Igen, ne felejtsük el 
őket sem, bár ez az anyák napja, de 
nem születhetünk anyává egy erős, 
szerető férfi nélkül.

Nem azért kell szeretni és ünnepel-
ni egy anyát, mert az a szokás! Én sze-
retném, ha gyerekem egy vicces, segí-
tőkész, támogató barátként tekintene 
rám, akire, amíg csak élek, számíthat 
és felnézhet. Tudom, biológiailag, ha 
egy nő szül, akkor már anya, de nem 
feltétlenül jó anya!

Nehéz egyensúlyozni egyszerre a 
lazaságot, a következetességet, a szi-
gorúságot és a szeretetteljességet! Arra 
törekszem, hogy figyelembe vegyem 
az ő igényeit, akaratát és véleményét. 
Nem beleszólni, nem kioktatni, nem 
ítélkezni, hanem meghallgatni és se-
gíteni.

Szép és nehéz dolog anyának lenni, 
lehet, hogy az, amit én csinálok, nem 
vezet sehova. De melyik újdonsült 
anyuka tudja, hogy egy ismeretlen út-
szakaszon merre kell fordulni?

Szóval mit nyújtok, ami végigkísér-
heti az életét: szeretetet, elfogadást, 
tiszteletet, merészséget, bátorságot, 
magabiztosságot, alázatot, feltétel nél-
küli elfogadást.

Szeretnék a gyermekem szemében 
egy szuperhős lenni, egy jó ember, jó 
anya lenni, de mindezt úgy, hogy tud-
ja, hogy egyáltalán nem vagyok töké-
letes lény.

Hölgyeim, koronát megigazítani, és 
kürtöljétek világgá, hogy anyák vagy-
tok, és engedjétek meg magatoknak az 
ünneplést!

Boldog anyák napját!
Ács Rebeka

Az előző számban megjelent Pozitív 
gondoskodás a gyermekekről című 
cikk szintén Ács Rebeka írása.
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Hamarosan bankkártyás fizetés és valamennyi SZÉP-kártya-elfogadás is elérhető lesz!
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2021. március 28-án elhunyt id. Zóka Benjámin hirdi lakos. Személyében a hirdi 
református gyülekezet alapító tagját, a templom építésének fő szervezőjét, odaadó munkását, a gyülekezeti élet leg-
szorgalmasabb fenntartóját veszítette el. A temetésén elhangzott egyik megemlékezéssel búcsúzunk tőle itt is.

Zóka Benjámin búcsúztatója

Így szól az ÚR, a te teremtőd: Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólí-
tottalak, enyém vagy!

„Te alkottad veséimet, te formáltál 
anyám méhében. Magasztallak té-
ged, mert félelmes és csodálatos vagy; 
csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól 
tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejt-
ve előtted, amikor titkon formálód-
tam, mintha a föld mélyén képződtem 
volna. Alaktalan testemet már látták 
szemeid; könyvedben minden meg 
volt írva, a napok is, amelyeket nekem 
szántál, bár még egy sem volt meg be-
lőlük” (Zsolt 139,13-16).

Szeretett testvérünk, Zóka Benjámin!
Földi pályád véget ért, búcsúzni jöt-

tünk ma hozzád!
Hálásan köszönöm Uramnak és 

Megváltómnak, hogy hittestvérem vol-
tál, hogy hittestvéred és szolgatársad 
lehettem a Magyar Református Presbi-
teri Szövetségben. Köszönöm Istenem-
nek, hogy adott téged szolgatársnak, 
hirdieknek, pécsieknek, baranyaiaknak, 
magyaroknak.

Hála és köszönet Jézus Krisztus 
Urunknak, aki neveden szólított és 
elhívott, hogy te is az Ő csodálatos 
országának építője légy, személyesen 
rád szabott feladatokkal.

Amikor kellett, megragadtad a ka-
pát, az ásót vagy a gereblyét, de amikor 
a vendéglátásban, a vendégszeretetben, 
vagy a csendes-napok szervezésében 
kellett tüsténkedned, mindig lelkesen 
szolgáltál, nem vallottál szégyent! Ve-
led volt az Úr, megtanított az engedel-
mes szolgálatra.

Istené a Dicsőség!
Örömmel és szeretettel mentél a 

konferenciákra, a csendes-napokra. 
Gyakran hallhattuk lelkes felszólalásai-
dat, meglátásaidat és bizonyságtételei-
det. Amikor csak tehetted, szívvel-lé-
lekkel szolgáltad azokat a közösségeket, 
amelyekbe elhívott az Úr, határon in-
nen és határon túl!

A tanulásra is nagy gondot fordí-
tottál, írtál és jegyzeteltél, képezted 
magad. Kerested a lelki eledelt, folya-
matosan tápláltad lelked a mennyei 
mannával! Életvitelszerűen alkalmaz-
kodtál Isten igéjéhez. Nemcsak ke-
nyérrel éltél, hanem minden igével, 
amely Isten szájából származik.

Még Pataki diák is voltál: A Sáros-
pataki Teológián végezted el a presbi-
terképző tanfolyamot!

Nagyon szeretted az énekeket, a 
csodálatos dallamokat, azok magvas 
gondolatait, a beléjük foglalt imádsá-
gokat és hálaadásokat. Szeretted di-
csőíteni a Szentháromság Istent.

Sok kedves éneked volt, de legjob-
ban az Egy fáradt vándort láttam 
című éneket kedvelted, melyet minden 
este elénekeltél otthonodban. Azono-
sultál a Fáradt vándorral. A vándor-
ral, aki

„Hallott a parton boldog győzelmi éne-
ket, Hogy Jézusunk megváltott, ad örök 
életet.

Ha visszapillant, lát egy bevégzett 
futást, Örömmel így kiált fel: itt a sza-
badulás!

Győzedelmi pálmát, dicskoronát, 
Győzedelmi pálmát nyerünk odaát.”

Bénikém! Győzelmi éneked óhaja be-
teljesedett! Odaát vagy, győzedelmi 
pálmát nyertél!

Most már egészen közelről hallhatod 
a mennyei kórus magasztos dicsőítését, 
ahol harsogva éneklik a Bárány énekét 
„Nagyok és csodálatosak a te műveid, 
mindenható Úr Isten. Igazságosak és 
igazak a te utaid, népek királya. Ki ne 
félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené 
a te nevedet, hiszen egyedül te vagy 
szent: mert a népek eljönnek mind, és 
leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá 
lettek igazságos ítéleteid” (Jel 15,3-4).

Isten veled, Béni, viszontlátásra!
„Nem a nap lesz többé napvilágod, 

és nem a hold fénye világít neked, ha-
nem az ÚR lesz örök világosságod, és 
Istened lesz ékességed. Nem megy le 
többé a napod, és a holdad sem fogy 
el, mert az ÚR lesz örök világosságod” 
(Ézs 60,19-20).

Isten veled, viszontlátásra!

Pécs-Somogy: 2021. 04. 16. 
(Nagy Attila Gyula)
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Császár Leventének tavaly jelent meg a komlói meséje. Fő témája a Komlosaurus, amelyről ugye tudjuk, hogy 
igazából Vasassaurus, mivel a lábnyomot nem Komlón, hanem itt találták, csak a komlóiak lecsaptak rá. A szerző 
a történetet némileg átírta, hogy a vasasiak is magukénak érezhessék. A mesét részleteiben közöljük. 

Császár Levente

SÁRKÁNYOK, ÓRIÁSOK, TÖRPÉK
A mese alapját dr. Pesti János „A Mecsek óriásai” c. népmonda gyűjtése, a „Komlo-, illetve Vasassaurus” mesés történe-
te, valamint a bányászatot körüllengő „Bányamanó históriák” egyvelege adja.

2. Az óriások
Messzebb, a Mecsek keleti fertályán álló nagy hegyek 
óriások birodalma volt. Három nemzetségre oszlott az 
óriások népe.

A Vasgyúrók a Vashegy csúcsán éltek, amit ma Zengő 
hegynek hívnak. Hatalmas vár állt a hegy csúcsán, ab-
ban laktak e hatalmas monstrumok. A hegy gyomrában 
fellelhető vasércet szabad kézzel bányászták elő és fegy-
vereket kovácsoltak belőle, saját maguk és a másik két 
nemzetség részére. Kopja, kard volt a fegyverük, pajzzsal 
és páncélruhával védték hatalmas testüket.

A Kőmorzsolók a Kőhegyen laktak. Puszta ököllel tör-
ték a hegy kövét. Saját maguk építette kővárban laktak, s 
hajdanán a Vasgyúróknak is ők húzták fel az erődítményét.

A Fanyűvők pár dombbal arrébb, a Hármashegy kö-
zépső púpján ütöttek tanyát. Marokra fogták és tövestül 
tépték ki a fákat a földből. Toronymagas faházakat épí-
tettek és azokban laktak.

A nemzetségeket nemcsak a lakhelyük különböztette 
meg egymástól, hanem az orruk formája is másmilyen 
volt, így az orruk alapján ismerte fel egyik a másikát. 
A Vasgyúróknak hegyes, a Kőmorzsolóknak horgas, a 
Fanyűvőknek pedig tompa orr díszelgett hatalmas óriás-
fején.

Minden törzs hétszer hetvenhét tagot számlált. Ebbe 
tartoztak a harcosok, az asszonyok, az öregek és a gye-
rekek.

A három nemzettség sokszor versengett egymással, 
de háborúban mindig összefogtak. S volt még egy közös 
szenvedélyük: a kincsszerzés. Ha tudomást szereztek ar-
ról, hogy valamelyik hegy kincset rejtett, nem volt addig 
nyugvásuk, amíg közös erővel meg nem kaparintották. 
Problémát csak az osztozkodás okozott, hogy osszák fel 
egymás között a zsákmányt. Legtöbbször birokra keltek 
egymással, és a viadal végeredménye döntötte el, kinek 
mennyi kincs jut a rabolt zsákmányból.

3. A törpék
A sárkányok szomszédságában bányamanók, azaz tör-
pék éltek föld alatti birodalmukban. Napjaik java részét a 
mélyben töltötték, s csak ritkán jöttek fel a felszínre.

Alacsony, tömzsi formájú kis lények voltak a törpék. 
Lábuk kurta és görbe, pocakjuk terebélyes, fejük nagy. 

Ráadásul, állandóan maszatosan néztek ki a rájuk rakó-
dó portól. Ugyanis a földmélyi járatok feketék voltak. 
Mindent feketeség borított ott lent. Feketeszén. Ezt őriz-
ték évszázadok óta a törpék.

Noha első ránézésre nem valami barátságos képet mu-
tattak, feketére mázolt arcukból a szemük békésen csillo-
gott, s ettől aztán ők is barátságosabban hatottak.

A szemükben azonban nemcsak békesség ragyogott, 
hanem okosság is. Elmés nép volt a törpék nemzetsége. 
Amilyen nagy volt az óriások teste, s hozzá kevés a süt-
nivalójuk, úgy a törpék alacsony fizimiskájához óriási 
tudás járult. Mindenféle furfangos szerkezeteket találtak 
ki, amelyekre lezárt tárnákban, vájatokban vigyáztak.

De e különös lények a feketeszénen és az elmés szerke-
zeteken kívül mást is őriztek a mélyben. Az a szóbeszéd 
járta róluk, hogy föld alatti birodalmuk tekervényes jára-
tainak végén vannak elrejtve az igazi kincsek:

Temérdek arany, ezüst, gyémánt…

4. Barátok és ellenségek
A törpék sárkányszomszédjaikkal barátságban éltek, mi-
vel a sárkányokat nem érdekelte a kincs. Őket csak az 
izgatta, a hasukat hogy tömjék meg, s lakmározás után 
fürödjenek egy nagyot a tó langyos vizében.

Az óriásokkal más volt a helyzet. A törpék jól tud-
ták, hogy a keleti hegyek óriáslakói az arany, az ezüst és 
a drágakövek rabjai. Ezért rejtették el alaposan a bánya 
lejáróját, hogy még csak véletlenül se találjon rá senki.

Folytatás a következő számban
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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
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között

Evangélikus istentisztelet
– Május 9. Vasárnap 11.00
– Május 23. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (05. 01.)
Vasárnap (05. 02.)

–
–

–
8:30 Mise

–
–

Szombat (05. 08.)
Vasárnap (05. 09.)

–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (05. 15.)
Vasárnap (05. 16.)

–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (05. 22.)
Vasárnap (05. 23.)

–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (05. 29.)
Vasárnap (05. 30.)

17:00 Mise
–

–
8.30 Igeliturgia

–
8:30 Búcsú mise

Májusi miserend
A járványügyi helyzet korlátozásai következtében a hirdi vasárnapi 

katolikus szentmisék és igeliturgiák Vasason lesznek megtartva!
Május 30-án, Szentháromság vasárnapján 8:30-kor a Hirdi templom 

udvarán jó idő esetén szabadtéri búcsúi mise lesz!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus 
Plébánia 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-gyárvárosi Római Katolikus Plébánia 
Somogyi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51400006 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Új kereszt 
a vasasi temetőben

Vasassal először akkor kerültem kapcso-
latba, amikor Pisti bátyám a ’70-es évek 
végén odanősült, majd ott is építkezett. 
Másodszor, amikor édesanyám 1990-ben 
halála előtt úgy rendelkezett, hogy a vasa-
si temetőben helyezzük örök nyugalomra, 
mivel tüdőszakorvosként rengeteg vasasi, 
somogyi bányász beteget kezelt, sok em-
bert személyesen ismert, így kialakult itt 

egy érzelmi kötődése, és mivel szüleim 
már javakorbeli felnőttként költöztek Pécs-
re, ott rokoni vagy egyéb mélyebb kap-
csolatuk nem volt. Később édesapámat is 
ide temettük. Más temetőben nem igazán 
kellett megfordulnom, így szüleim sírja és 
bátyám vasasi mivolta okán járok Vasasra 
és a vasasi temetőbe. Így szúrt szemet a le-
omlott régi kereszt a sírkertben, és miután 
jó évtizedig mentem el mellette, eszembe 
jutott, hogy megérdemelne a temető egy új 
keresztet a „kidőlt keresztfa” helyett. 

Kérésemre bátyám megszervezett egy 
helyszíni megbeszélést a temető vagyon-
kezelőjének képviselőjével és a plébános 
úrral, ahol egyeztettük szándékaimat. 

Megkeresésemre Jámbor Attila úr, 
a Biokom Kft. műszaki munkatársa 
szakszerűen és gyorsan intézkedett, és 
Meixner Barna ügyvezető úr hamar hoz-
zájárult az új kereszt felállításához.

Az építési munkák kivitelezésében 
unokaöcsém, ifj. Bilonka István meg-
határozó segítséget nyújtott a telephelyi 
előkészítő munkákkal, az eszközökkel és 
a több száz kilós elemek beállításához a 
speciális emelő-rakodó gépekkel. 

A kőfaragó munkákat és a hozzá tar-
tozó kőművesfeladatokat megrendelé-
semre Mangold György kőfaragó mester 
soron kívül végezte el, a tőle megszokott 
igényességgel és precizitással. 

A kereszt 2021. április 20-ától áll a régi 
kereszt helyén. A keresztállítás befejező 
aktusa volt, amikor Nagy Norbert plébá-
nos úr 2021. május 2-án a reggeli szent-
misét követően a keresztet megáldotta. 

A keresztállítás célja pusztán annyi 
volt, hogy a temetőhöz méltó, rendezett, 
gondozott állapot érdekében a leom-
lott, elhanyagolt kereszt helyére egy új 
kerüljön, hogy ne szakadjon meg a régi 
kereszt ma már ismeretlen állítójának 
szándéka a keresztény jelkép elhelyezé-
séről, és annak a kifejezése, hogy időről 
időre helyreállítjuk azt, ami az idő múlá-
sával egyébként leromlik. 

Bízom benne, hogy a korábbi, kevés-
bé időtálló homokkő helyett gránitból 
készült kereszt hosszú évtizedekig szol-
gálja a vasasi temető látképét és áll Isten 
dicsőségére. 

Dr. Bilonka Béla
pécsi ügyvéd

h i t é l e t
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Sporthír

Annyi hányattatás és kilátástalan-
ság után új elnökséggel, új lehető-
ségekkel, és nem utolsósorban új 
csapattal indulunk harcba a Bá-
nyász TC jövőjéért. Ez mindenki-
nek közös érdeke. Miért is?

Először is fiataljaink egészségéért, 
mert a sport megtanítja őket a küz-
désre, figyelemre, kitartásra.

Eltűnhetnek az utcáról a lézengő 
drogtól és alkoholtól támolygó fiata-
lok, szurkolóinknak pedig kellemes 
időtöltés vasárnapra. 

Ami a legfontosabb, újból lehet 
szidni, dicsérni, szotyizni, és új ba-
rátságokat kötni. 

A most alakuló edzéseken részt 
vevő lelkes fiatalok – ki egészülve 
idősebb labdarugókkal – szeretné-
nek elindulni Baranya megye har-
madosztályában. 

Terveink:
Újra meg szeretnénk hívni a fe-

rencvárosi öregfiúkat.

Tornákat szervezni.
Lesz emlékmeccs Szabó József 

emlékére, továbbá megtartjuk halot-
taink emlékére a focitornákat.

Tervezünk családi ügyességi sport-
napot június 5-ére, a Vasasi Füstölő 

csapatával közösen. Keressük a kör-
nyék sportos családjait. Várjuk olyan 
családok jelentkezését, akik szíve-
sen összemérik erejüket egymással a 
„Legsportosabb család” Díjért. 

Elindítjuk a Kis faluk kispályás 
focibajnokságát 10 csapattal, oda-
vissza fordulóval az ALPAS cég tá-
mogatásával. 

Még lehet jelentkezni Deák Ká-
rolynál (Kuna) a KoBeKo telefonszá-
mán: 30/183-5730. 

Díjazás: 1. helyezett: kupa és 
ALPAS garnitúra (mez, nadrág, 
sportszár)

Támogatóink:  Belcat Bt.; Csaba 
Szóda

Minden sportbarátot szeretettel 
várunk programjainkon.

Deák Károly (Kuna)

Elérhető közelségben az olimpia!
Az atlétikában az olimpiai részvételhez nemcsak szintet kell 
teljesíteni, hanem egy bonyolult rendszer szerint világ rang-
lista pontokat is kell gyűjteni!

Az április 18-án Békéscsabán megrendezett 20 km-es Ma-
gyar Bajnokság kvalifikációs és világranglista pontgyűjtő nem-
zetközi verseny is volt. Ezért érkeztek gyaloglók Mexikóból, 
Új-Zélandról, Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából. 

Récsei Rita betegségéből alig felgyógyulva meg sem tudta 
közelíteni a szintet.

Srp Miklós viszont egyéni csúccsal a nemzetközi mezőny-
ben 6., a Magyar Bajnokságban a 3. helyen ért célba jó néhány 
világranglistapontot gyűjtve. Egy hónap múlva lesz a Európa 

Kupa, ahol egy jó eredménnyel kiharcolhatja az olimpiai in-
dulás jogát!

Tisztelt vasasi sportbarátok!

Virágosítás településeinken
Köszönet a Dömse Virágkertészetnek, 
a Biokom Nonprofit Kft.-nek és a Köz-
területi Karbantartó Rendszer munka-
társainak, amiért településeinken szép 
virágzó növényeket ültettek. A busz-

megállókban, a KoBeKo ablakaiban, a 
művelődési házak előtt és egyéb forgal-
masabb helyeken pompáznak a virágok. 
Reméljük, késő őszig gyönyörködhe-
tünk bennük. Vigyázzunk rájuk együtt! 

Tisztelt vasasi sportbarátok!
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• Pécs-Hird, Juhász Gy. tér 6.
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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

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

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

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

a készlet erejéig propolisz és 
LÉPESMÉZ kapható

Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.

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

Apró

eriKA FoDrÁSZAt

MANIKŰR,
pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján

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

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

06-30/835-4306 
06-30-937-9943

S z é p ü l j ö n  o t t h o n á b a n !
Előre egyeztetett időpontban ottho-

nában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás, vala-

mint festés, melír, dauer.
Mágika Mobil FodráSzda, 

ami csak az ön kényelméről szól.
tel.: 30/376-3404

Eladó Somogy, 
Felsőbányatelepen 

sorházban
másfél szobás 
lakás mellék

épülettel. 
Tel.: 705202778

MIKLÓS
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06-30/452-4160
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Vállaljuk társas vállalko-
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könyvelését,
bérszámfejtését. 

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

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

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!

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  
   info@shvonline.hu, www.shvonline.hu 
   http://www.facebook.com/shvonline   

Lapzárta és hirdetésfelvétel: tárgyhó 25-ig 
e-mail: info@shvonline.hu 

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.

eriKA FoDrÁSZAt

MANIKŰR,
pEdIKŰR, 

MŰKöRöM építéS
bejelentkezés alapján

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


