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F e l h í vá s
2022. április 3-án országgyűlési képviselő-választás és népszavazás lesz Magyarországon. Kérünk mindenkit, hogy 
éljen választójogával, mert így befolyásolhatja hazánk életét a következő négy évre. Aki annyira passzív, hogy négy-
évente egyszer nem szán egy fél órát a közéletre, az később ne is kritizáljon, ne panaszkodjon! Minden szavazat számít!

A mi körzetünkben induló jelöltek (2022. 03. 01-i adat):
1. Szilágyi László Csaba (Munkáspárt-ISZOM)
2. Dr. Hoppál Péter (Fidesz-KDNP)
3. Ipacs Sándor (Mi Hazánk)
4. Martos Csongor (MKKP)
5. Dr. Juhász Gábor (MEMO)
6. Hencsei Zsolt (független)
7. Árvainé Behán Zsuzsanna (Normális Párt)

8. Csonka János (független)
9. Dr. Szakács László (DK-Jobbik-Momentum-

MSZP-LMP-Párbeszéd)

Forrás és további hasznos információk:  
www.valasztas.hu 

A Szerkesztőség nevében 
Berényi Zoltán önkormányzati képviselő

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:
Március 28., hétfő 16–17-ig 
 Vasas (BerzeNJMűvH)
Március 29., kedd 16–17-ig 
 Somogy (Koronita Pr)
Március 30., szerda 16–17-ig 
 Hird (Harangláb u.)
Március 31., csüt. 16–17-ig 
 Hird (ovival szembe)
Április 1., péntek 16–17-ig 
 Vasas (BerzeNJMűvH)
Eboltás díja: 6000 Ft
Féregtelenítés (tabletta): 300 Ft/10 kg 
Csipp: 6000 Ft   |   Oltási könyv 500 Ft
Háznál oltás:  Időpont-egyeztetés telefonon.
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Képviselői hírek
Múlt hónapban kettő alkalommal is volt közgyűlés, FEBRUÁR 15-én és 22-én. A 15-ein a költségvetés 
elfogadása, míg a következő héten a szokásos városi ügyeket tárgyaltuk. Részletesen, videós beszámolókkal 
a képviselői facebook-oldalamon követhetik az eseményeket, továbbá két lap megjelenése között üzenetet is 
küldhetnek nekem: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

	Továbbra is elérhető az oldalamon Vasas-Somogy-Hird 
fejlesztési terve
Innen letölthető (SHV Online – bejegyzések | Facebook) a 
több hónap alatt, számos helyi szervezet, gazdasági szerep-
lő, intézmények képviselői által egy szakértő műhelyvezető 
koordinálásával elkészített anyagot, a tavaly október 19-ei 
közgyűlésen a polgármesternek is átadtam, most a március 
22-ei közgyűlésen – többek közt erre is – rákérdezek: mi lett 
a sorsa, mik az elképzelések?

	A februári fogadóórák tapasztalatait, lakosság felveté-
seit minden esetben intézkedés céljából az illetékesek 
felé jeleztem, aminek következtében számos helyen már 
meg is kezdték, de van, ahol már be is fejezték a lakosok 
által kért munkálatokat (pl. hirdi Faluház és környéke, 
de márciusban pl. a Hadik A. út javítását is befejezik az 
ottani játszótérrel egyetemben.
Köszönöm Hoppál Péter, térségünk országgyűlési képvise-
lőjének, hogy a hirdi fogadóórámra ő is eljött, és igyekezett 
minden kérdésben segítségre lenni. Külön köszönöm a 

BIOKOM, a Városfejlesztési Főosztály, a Lakásügyi Csoport 
vezetőinek, hogy ők is több alkalommal eljöttek a fogadó-
órákra, és szakértő segítséggel minden ott felvetett lakossá-
gi kérdésre, „panaszra” megoldást, intézkedést és konkrét 
tájékoztatást adtak. Ahol lehetett, rögtön helyben, a többi 
esetben általam fognak az elindított ügyekről az érintettek 
tájékoztatást kapni. Végül, de nem utolsósorban köszönöm 
a számos érdeklődő lakos, szervezet képviselőinek, hogy 
személyesen eljöttek és aktív részvételükkel segítették elő 
a bennünket közvetlenül foglalkoztató ügyeink feltárását, a 
problémák megoldását.

	Sikeres egyeztetések után, köszönet a Gyárvárosi ren-
dőr örsnek, már januárban és februárban is előre meg-
hirdetett időpontokban tartottak fogadóórákat, foly-
tatják márciusban is, kérem, figyeljék a kiírásokat. 
Január 25-én volt, majd februárban 11-én 10-től és 17-én 

délután 5-től tartottak fogadóórát. Márciusban 7-én, 17–18 
óráig tartanak a somogyi, Búzakalász u. 3. sz. alatti KMB-
irodában fogadóórákat. Kérem, keressék őket!

	Veszélyes kutyatámadás Vasason! Mint ismeretes, a 
FB-oldalamon ebben a posztban számoltam be egy saj-
nálatos esetről, és a Petőfi-aknán elszaporodott patká-
nyokról: https://www.facebook.com/berenyizoltan/posts/ 
396649669138501 Mindkét esetben személyes és azonnali 
közbenjárásomra a kutyatámadás ügyében elszállították/be-
fogták a kutyákat, akik majdnem széttéptek egy másik kis-
kutyát. A kutyák veszélyes ebbé nyilvántartása egy komoly 
összegű bírság kiszabásával egyidejűleg folyamatban van. A 
Petőfi-aknán elszaporodott patkányok esetében az önkor-
mányzat megkezdte a felszámolást, a terület rendbetételét.

	A februári közgyűlésről az Önkormányzat TV élő köz-
vetítése itt megtekinthető: https://onkormanyzati.tv/
pecs/2022_februar_15  és  https://onkormanyzati.tv/pecs/ 
2022_februar_22  A képviselői FB-oldalamon rengeteg vi-
deóval, itt nézhetik vissza a február 15-ei ülést: https://www.
facebook.com/berenyizoltan/posts/403371361799665 
és itt a február 22-ei ülést:  https://www.facebook.com/
berenyizoltan/posts/408320564638078
o Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, a feb-

ruár 15-ei ülésen „csak” a költségvetés volt a téma, és 
Péterffy polgármester újra elpanaszolhatta, hogy sze-
rinte „nincs pénze a városnak” (kivéve, mikor haverok 
fizetéséről van szó), és hogy a kormány annyira „nem 
segít” Pécsnek, hogy „csak” a második legnagyobb (2 
milliárd 50 millió Ft) kompenzációt kapta az ország-
ban. A városvezetés szomorú mottója: „Buli, Have-
rok, HANTA!”
„A baloldali városvezetésnek 2022-ben is a haverok az 
elsők” - reagált a pécsi Fidesz az idei költségvetési terve-
zetre | Pécs Aktuál (pecsaktual.hu)

o A február 22-ei ülésen újból napirendre került Pécs 
nehéz helyzete, de azt már a polgármester is elismerte, 
– ugyan kénytelen-kelletlen – hogy a kormányzat több 
tízmilliárd forinttal támogatta, támogatja városunkat.
Milliárdokat kapott a kormánytól Pécs – derül ki egy 
városházi anyagból, mégsem elégedett a polgármester! | 
Pécs Aktuál (pecsaktual.hu)

FIGYELEM! MOZGÓURNA-IGÉNYLÉS! Akinek ilyen 
irányú igénye van, itt nálam is jelezheti (FB és/vagy Mes-
senger üzenetben, e-mailben vagy telefonon), de megte-
hetik ONLINE is az Ügyintézés – Nemzeti Választási Iroda 
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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

(valasztas.hu) weboldalon, vagy személyesen a választás 
napján 12 óráig a szavazókörben. Kérem, éljenek vele és 
minél többen menjenek/menjünk el szavazni valameny-
nyien! 

Vasas-Somogy-Hird Településrészi Testület március 16-
án 17 órai kezdettel a Berze Művházban tartja ez évi első 
ülését. Téma: költségvetés, a képviselői keret elosztására 
kiírandó pályázat, beszámoló eddig munkáról stb.) Ké-
rem, akit érdekelnek közügyeink, vagy kérdése/kérése 
van, jöjjön el!

A következő közgyűlés március 22-én, kedden lesz. Addig 
is figyeljék képviselői oldalamat (https://www.facebook.
com/berenyizoltan), kövessék az oldalt, ahol további vi-
deós-képes tartalmakat találnak! Ehhez mindössze csak 
egy lájkot kell nyomni, és természetesen továbbra is az 
alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:

Facebookon:  https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 30/210-8120

ELADÓ
INGATLANA VAN?

LEVESZEM A VÁLLÁRÓL
A TERHET!

SZOLGÁLTATÁSOK:

HITELÜGYINTÉZÉS

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY

INGATLANBECSLÉS
Hívjon bizalommal!

Foór-Stréb Mónika
30/760-1478
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Jógával a mozgásszervi problémák és a csontritkulás ellen
Szerencsére az orvostudomány által is egyre jobban elfoga-
dott – és ezért orvosi javaslatra is jönnek közénk gyakorolni 
–, hogy a jógával megelőzhetők, vagy korrigálhatók a mozgás-
szervi problémák, csökkenthető a csontritkulás kockázata.

Hogyan is lehetséges ez, miért hatásos a jóga? Van-e élet-
kori korlátja a gyakorlásnak?

Amikor a jógagyakorlásunk alapjait lerakjuk – általában 
egy 10 alkalmas kezdő tanfolyamon – megtanuljuk az ideális 
testtartást álló, ülő és fekvő helyzetben. Már ezzel az egyszerű 
technikával jó eséllyel megelőzhetjük a mozgásszervi problé-
mák kialakulását, a gerinc deformációját. Bizony ezt a legki-
sebb korosztályban kéne kezdeni, de soha nem késő. Az ideális 
légzésmód megtanulásával és a lélegzetvétel mozgással való 
összehangolásával újabb lépést teszünk az egészség felé, a re-
laxációs technikák alkalmazásával pedig megtanuljuk a stressz 
kezelését, megalapozva a kiegyensúlyozott, nyugodt életvitelt. 
A teljes izomzat fejlesztésére is hangsúlyt helyezünk a gyakor-
lásaink során, hiszen a csontok egészségét, azok kalciummeg-
tartó képességét a hozzájuk kapcsolódó izmok 
stimulációja is serkenti, a lábizmok jó karbantar-
tása, erősítése pedig a szív munkáját támogatja 
azzal, hogy segíti a visszereknek visszajuttatni az 
elhasznált vért a szívbe. Egyszerű, mindenki által 
végezhető gyakorlatokkal erősítjük az izomzatun-
kat. A nyújtásokkal pedig minimális szinten elér-
hetjük azt, hogy ne okozzon problémát a cipőfűző 
megkötése, másrészt a hajlékony, rugalmas test 
mentális dimenzióban is megtámogat bennünket 
úgy, hogy jó alkalmazkodóképességet, a változó 

körülményekhez idomulni tudó személyiséget eredményez. 
Nem utolsó szempont, hogy a közös gyakorlások során kialakul 
egy támogató, alkotó közösség ahol örömteliek az együttlétek. 
A neten sok jógaanyag van fenn, és lehet otthon is gyakorolni. 
Itt viszont azzal a más netes területekre is jellemző problémával 
nézünk szembe, hogy nehéz kiválasztani a bőség zavarában a 
hiteles anyagokat, de a személyes állapotunkhoz igazított gya-
korlás sem lehetséges itt. Erre a hiteles jógaiskolákban képző-
dött oktatók sok éves tapasztalata által a jógafoglalkozásokon 
nyílik mód.

Abban a szerencsés helyzetben van az egyesületünk, hogy 
olyan nagy gyakorlattal rendelkező, szakavatott jógaoktatók 
fémjelzik, akik jógaterápiás képesítéssel is rendelkeznek és 
valamennyi korosztály – gyermekek és idősek – számára 
tudnak támogatást, gyakorlási teret és útmutatást adni.

Várjuk hát nagy szeretettel mindazokat, akik tenni sze-
retnének az egészségükért, és szívesen csatlakoznak közös-
ségünkhöz.
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hiTéLET március

Katolikus misék márciusban
Vasas:  03.03. 16 óra  
 03.12.16 óra

Somogy:  03.08. 16 óra 
 03.26. 16. óra

Hird: minden vasárnap 8 órakor 

A templomok részére szánt adományokat hálásan kö-
szönjük! Sose fáradjanak bele a jótettekbe!

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor 
istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyer-

mekfoglalkozás Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11–12 óra között. 

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

Evangélikus istentisztelet
Március 13. és március 27. 11 órakor a vasasi 
evangélikus templomban.

Volt egyszer egy Asszonyklub
Búcsúzunk…

Az ősszel, mikor – belátva 
magas átlagéletkorunkat – 
megünnepeltük a megala-
kulásunk 20. évfordulóját és 
elhatároztuk a megszűné-
sünket, még nem gondolta 
senki, hogy ilyen hamar új-
ból csökken az egykori asz-
szonyklubunk létszáma. Két 
drága  alapítótagunk, Her-
mann Vilmosné Nusikánk, 

88 éves korában, alig pár 
napra rá Bodony Béláné Er-

zsikénk 83 évesen itt hagyták 
a földi világot. Mindketten 

oszlopos, mindig vidám tag-
jai voltak a klubnak.

Elnézegetve a klub fény-
koráról ké szült fotóalbumot 
– amikor még az alapítók 
„fickós” 70-esek voltak –, 
mindketten megmosolyog-
tató, me rész vállalkozói 
voltak a farsangi beöltözé-
seknek, a kirándulásoknak, 
a báloknak… és minden vi-
dámságnak!

Nem feledjük Erzsi-
kénk szép duettjeit testvéré-
vel, Margitkával, mint ahogy 
azt sem, hogy az utolsó per-
cig mindig készült, és min-
den alkalommal felolvasta a 
kis vicceit, hogy nekünk örö-
met okozzon.

Drága Nusikám és Erzsi-
kém! Remélem, már együtt 
vagytok a többiekkel az Égi 
Asszonyklubban, oda is vi-
dámságot csempészve!

Fájó szívvel és nagy szere-
tettel gondolunk mindig Rá-
tok! Legyen Nektek könnyű 
a föld, nyugodjatok békében!

Kisné Hering Irén 

Varga Pálné Katica néni
halálának 5. évfordulójára emlékezem.

„Akit szeretnek, nem múlhat el, 
mert a szeretet halhatatlan.”

Dallos Magdi

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik szeretett rokonunk,

Oszvaldné Fritz Teréz
hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek,

mindazoknak, akik Teréz gyászoló fia megsegítésére 
adománygyűjtést szerveztek, valamint 

mindazoknak, akik személyes gondoskodással, 
illetve bármilyen mértékű adománnyal segítettek 

enyhíteni Lajos súlyos gondjait.
Hálával és köszönöttel: A gyászoló család

hiTéLET március
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SpOrThír

Eredmények:
2022. 02. 12., Parcsin u. Kuna által 

szervezett háromcsapatos minitorna
Bányász TC – Nagydobsza 2:0
Nagydobsza – Geresdlak 0:7
Geresdlak – Bányász TC 0:1
A színvonal helyenként idény ele ji nek 

volt mondható, de a játékosok komolyan 
vették, és így hasznos mérkőzéseket tud-
tak játszani a csapatok. Csapatunkban 
több jó teljesítményt nyújtó játékos is 
akadt, de ami ennél is többet ér, hogy 
csapatként tudtunk játszani, buzdítot-
tuk egymást, nem volt veszekedés, a 
cserék is megtettek mindent a győzelem 
érdekében. A másik pozitívum, hogy 
120 percnyi játék után sem kaptunk 
gólt, ilyen nem nagyon fordult elő ve-
lünk az őszi bajnoki mérkőzéseken.

2022. 02. 19., Parcsin u.
Bányász TC – Nagykozár KSE 0:17
Sajnos a vártnál nagyobb vereséget 

szenvedtünk. Csapatunkból több meg-
határozó játékos hiányzott. Végh Krisz-
tián, Krémer Balázs, Hahner Darko, Ákli 
Krisztián, Kovács Ferenc, Nikli László, 
Felhoffer Rajmund, így már nem is any-
nyira meglepő a kapott gólok száma. 
Akik ott voltak, nagyot küzdöttek, min-
den tőlük telhetőt megtettek, ezért nagy 
dicséret illeti őket! 

2022. 02. 23., Kozármisleny
Misinai Sasok – Bányász TC 9:1
Remek körülmények között tudtuk 

lejátszani utolsó előtti edzőmérkőzé-
sünket. Csapatunk erős összeállításban 
tudta elkezdeni a mérkőzést. Csak há-
rom meghatározó játékosunk hiányzott, 
de valószínű, hogy a bajnokság során is 
mindig lesznek távolmaradók, külön-
böző okok miatt. 55 percig jól tartottuk 
magunkat, az első félidőben több lehe-
tőségünk is volt gólt szerezni. Utána ki-
csit megbomlott az addigi szervezettség, 
egyre többet hibáztunk, amit ellenfelünk 
többnyire góllal büntetett. Remélem, 
nem tévedek, de láthattunk biztató jele-
ket a játékunkban.

Csapatunk új játékosai
Ahogy előzetesen ígértük, még a ta-

vaszi szezon kezdete előtt bemutatjuk 
új játékosainkat. A következő kérdése-
ket tettük fel nekik:

1, Név, életkor, poszt?
2, Melyik csapatokban játszottál eddig?
3, Milyen teljesítményt vársz magad-

tól a tavasszal?
4, Szerinted hány pontot szerez a Bá-

nyász a tavaszi szezonban?
Íme, a válaszok:
– Szép Péter, 48 éves, középpálya. 
– Zala megyei Alsópáhok csapatában 

(megye II.) még a múlt évezredben :-), 
amúgy baráti társasággal kispályán heti 
rendszerességgel. 

– Erőnléti fejlődéssel párhuzamosan 
egyre hasznosabb tagjává válni a csa-
patnak. 

– 6 pont fölött. 

– Felhoffer Rajmund vagyok 19 
éves és csatár poszton játszom. 

– Először U7-ben Bogádon játszot-
tam, utána Bodán, és most a Bányász 
TC-ben szerepelek.

– Minden tőlem telhetőt megteszek, 
hogy fejlődjek, a lehető legjobb teljesít-
ményt szeretném elérni a tavaszi sze-
zonban, illetve a továbbiakban is.

– Reméljük, minél több pontot tudunk 
elérni a bajnokságban, véleményem sze-
rint 12 pontnál többet szerzünk. 

– Kovács Ferenc, szül.: 1995. 09. 21., 
poszt: jobbszélső, támadó.

– Korábban a Bányász TC-ben ját-
szottam, 2013–2016-ig 4 szezont, mi-
előtt a csapat megszűnt.

– Mindenekelőtt szeretnék összeszokni 
a csapattal, hogy hatékonyan működjünk. 
Ezután formába kell lendüljek, ugyanis jó 
pár éve nem játszottam nagypályán.

– Az őszi szezonban játszott meccsek 
és az új igazolások alapján azt monda-

nám, hogy a tavaszi fordulókon 10-12 
pontra esélyesek vagyunk. Volt több 
szoros mérkőzés, amik nyerhetőek, ha 
kicsit jobban összpontosít a csapat.

– Sarus Gábor vagyok, 24 éves, kö-
zép-középpályás.

– Az előző csapataim: Bogád SE (itt 
13 évet játszottam), és a Diana SE (itt 
csak 7 mérkőzésen vettem részt).

– Tavasszal szeretnék minél több 
gólpasszt kiosztani, és minél több gólt 
szerezni.

– Véleményem szerint 16 pontot fog 
szerezni a Bányász.

– Hahner Darkónak hívnak. Hu-
szonegy éves vagyok. Védőt szoktam 
játszani.

– Korábban a Székelyhidiben és Ge-
resdlakon, majd Bodán fociztam.

– Egyéb, fontos elfoglaltságom mi-
att nem minden alkalommal tudnék a 
csapat rendelkezésére állni. Számomra 
ez egy kikapcsolódást, jó társaságot je-
lent. Éppen ezért jó teljesítményt várok 
magamtól, és megteszek majd minden 
tőlem telhetőt, hogy a Bányász megsze-
rezze első pontjait.

– Megítélésem szerint, reálisan, ki-
lenc pontra tenném a voksom.

– Nikli Lászlónak hívnak, 27 éves 
vagyok. Középpályán érzem jól magam.

– Pályafutásomat a PMFC góliátnál 
kezdtem, innen Kozármislenybe iga-
zoltam. Első felnőttmeccsem Pellér-
den volt, később játszottam Gyódon 
és Szabadszentkirályon is. De a Vasasi 
Bányászban is voltam már egy fél sze-
zont, sajnos a munkahelyem miatt nem 
nagyon tudtam nagypályán focizni.

– Magamtól mindig is a maximumot 
várom el, minden meccsen szeretek 
nyerni, és ezért mindent meg is fogok 
tenni. Remélem, sok gólt és gólpasszt 
tudunk majd szerezni tavasszal.

– Hát remélem, minél többet tudunk 
majd, de úgy 10-12 pont lehet szerin-
tem az ideális.

Szép Péter

Sarus Gábor Hahner Darko Nikli László

Felhoffer Rajmund Kovács Ferenc
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FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Ikrausz Kft.
Autószerviz, gumi szerviz, 

karosszériajavítás,  
diagnosztika, futóműállítás, 

műszaki vizsga.
Pécs Siklósi út 2/A

06-20/410-2882
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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  
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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. 

Csaba Eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

Mézvásár!
Vegyes virágméz: 1 kg 2000 Ft,  

Repceméz: 1 kg 2000 Ft, Akácméz: 1 kg 
3000 Ft, Propolisz tinktúra 30 ml:  

1000 Ft, Propolisz balzsam vaselines 
50 g: 1000 Ft, Propolisz balzsam 

macrogolos 50 g: 1500 Ft
A termékek a készlet erejéig kaphatók. 

Schweitzer Antal méhész,  
Vasas, Berkenyés u. 32. 

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

apró

Mesi kozmetika
Kozmetika nőknek, férfiaknak 

és tiniknek. Arctisztítás, arcmasszázs, 
arcvasalás, ránckezelés, 

speciális kezelések, szőrtelenítés, 
szempilla lifting…

Bővebb információ, bejelentkezés, 
36-70-617-5098.

Vasas, Szövetkezet u. 15.
HorvátH EmEsE, kozmetikus

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

otthonában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás, 
valamint festés, melír, dauer.
Mágika Mobil FodráSzda, 

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

Pedikűr
Benőtt és problémás körmök 

specialistája.
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona:
20/412-4748

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

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Vállaljuk társas vállalko-
zások és egyéni vállalkozók 

könyvelését,
bérszámfejtését. 

Csaba Eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

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

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.


