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Petőfi  Sándor

Füstbement 
terv
Egész uton hazafelé -
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.

Kedves Olvasók! 
Anyák napja alkalmából fogadják tőlünk

Petőfi  Sánd�  klasszikus versét.
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VIDÉKI 
HANGULAT 
TÁBOR 2022

További részletek: info@kobeko.hu vagy látogassatok 
el weboldalunkra: www.kobeko.hu.                                                  

Jelentkezni e-mail-ben, és a +3630/183-5730-as 
telefonszámon, hétköznap 8-16 óráig, illetve facebook 

oldaunkon tudtok.                                                                       
Várunk titeket idén is!

Változatos programokkal: 
kirándulás,                          

állatsimogatás, 
kertészkedés,                                 

biciklis akadályverseny, 
kézműveskedés                                            

és még sok mindennel 
várunk titket!                                     

Helyszín:                                                        
7691 Pécs-Somogy, 

Búzaklász u. 47                                              
(Kossuth műv. ház)

IDÉN IS TÖBB 
TURNUSBAN, 

Hétfőtől-
Péntekig                   

7:30-tól 16:30-ig
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Somogy 1406-tól a török időkig
A Somogy név eredete és első temploma

Somogy községet ezen a néven először 1406-ban említik az 
oklevelek (Somogh).

1554: Somogy, 1559–64: Somogi, 1690: Somod, 1695: So-
mogy, 1945: Vasas (Egyesült Vasas községgel Vasas néven), 
1955: Pécs-Vasas I. (Pécshez csatolják). Ezt követően a helyi 
honismereti szakkör vezetői – Hámori Istvánné és Vókó János 
– kezdeményezésére a Pécs M. Jogú Város Tanácsa Végrehajtó 
Bizottsága 21 (1986) VB sz. határozatával Pécs-Vasas I. telepü-
lésrész nevét Pécs-Somogy névre változtatta.

A Somogy helynév eredetét Horger Antal a somfára ve-
zeti vissza. Szerinte Somogy a magyar som főnév -gy képzős 
származéka, és somfában bővelkedő helyre utal. Személynévi 
alakban jelenik meg 1138/1329-ben Somudi, 1215/1550-ben 
Sumug alakban. Somogy megye is egykori székhelyéről, a 
Somogynak is nevezett Somogyvárról kapta nevét. A mai tu-
ristatérképek is bizonyíthatják, hogy a Mecsekben ma is na-
gyon gyakoriak a somra utaló nevek. Mint az egyik útikönyv 
megjegyzi: „A Mecsekben annyi a Somos-hegy, Somos-kút, 
Somos-tető, Somlyó, hogy győzi az ember számon tartani. Egy 
azonban bizonyos, hogy mészkövekből felépített hegyek ezek, 
ahol a kegyetlen víztelenséget már csak a sombokor, a szöszös 
tölgy állja, még a virágos kőris is csenevész növésű.”

A térkép Somogytól É-ra is jelez két Somos-tetőt, de ne fe-
lejtsük el a Somogy és Vasas között fekvő Somoska-dűlő nevet 
sem, amely szintén a som növényre utal.

Arra vonatkozóan nincs semmiféle forrásunk (így feltétele-
zés sincs), hogy a hajdani Nova Villa – Újfalu neve miért vál-
tozott Somogyra.

Az 1406-os oklevélből kitűnik, hogy abban az időben már 
temploma is állott Somogynak Szent György-tetőn. A kutatók 
itt egy kisebb várnak a nyomait és falmaradványait is fellelték, 
mely a 14-15. században püspöki nyaraló, vagy püspöki ban-
dérium tartózkodási helye lehetett. A szájhagyomány szerint 
egy bizonyos György herceg vára állott itt. A vár a tatárok be-
törésekor pusztult el.

Somogy az idők folyamán többször változtatta helyét. A száj-
hagyomány szerint az Ófalu névvel jelölt erdőrészből telepedett 
a jelenlegi helyére. Az áttelepülés időpontját nem ismerjük. 
Arra viszont vannak bizonyítékaink, hogy a jelenlegi település 
első házai a mai Búzakalász utca és a Somogy utca által közrefo-
gott háromszögben álltak. Itt 1903-ban – a templom és az isko-
la építésének idején – egy megviselt állapotban lévő, bekerített 
feszület állott, melynek kerítését akkor már csak nyomaiban 
lehetett felismerni. Az építkezésekkel kapcsolatos terepren-
dezés során itt sok emberi csont került a felszínre. Domonkos 
Jánosék udvarában – úgy 40-50 évvel ezelőtt is – még kerültek 
elő a földből további emberi csontok.

Földkemence
A korabeli kézművességre a Masa-alja-dűlőben talált kö-

zépkori tűzhelyek utalnak, ahol az itt élők nagy mennyiségű 
cserépedényt égettek ki. A később a lakosság által Földkemen-
cének elnevezett terület leleteit Lakatos Pál muzeológus tárta 
fel 1954. augusztusában. A muzeológus a következő jelentést 
adta le a somogyi kiszállásról:

„Jelentés a vasasi (somogyi) kiszállásról:

Csuka László mecsekszabolcsi lakos telefonon jelentette, hogy 
Somogy község határában, földmunka alkalmával tűzhelyet talál-
tak. Augusztus 25-én az említett községbe mentem. Értesülésünk 
szerint Pörnetz Tamás helybeli lakos tudott a leletről. Kimentem 
a lelőhelyre, amely a községtől nyugatra, nem egészen 1 km tá-
volságra van, egy dombon a Mosa-alja-dűlőben. Ezen a helyen, a 
domboldalba vágott utat szélesítették nemrégen, s ez alkalommal 
egy tűzhelyet találtak. A földmunka közepén vágta el a tűzhelyet. 
A szerkezetét a mellékelt rajz mutatja. Közvetlenül a tapasztás 
felett nagyon sok jellegzetes középkori edénycserép volt. A szán-
tóföld Nagy János birtoka. Beszéltem még néhány helybéli ember-
rel, tőlük hallottam, hogy a dűlő népies elnevezése Földkemence. 
Ebből az elnevezésből talán arra lehet következtetni, hogy ezen a 
környéken a múltban is találtak már hasonló tűzhelyet.”

1955. augusztus 26., Lakos Pál, s. muzeológus

A korabeli anarchikus állapotok
Az a bizonyos 1406-os oklevél – mely elsőként említi a So-

mogy nevet – értékes dokumentumokkal szolgál a korabeli 
anarchikus állapotokról is. Megtudhatjuk az írásból, hogy 
1406. május 29-én a pécsváradi konvent Zsigmond királynak 
jelenti, hogy a pécsi püspöknek Somogh nevű birtokáról egy 
jobbágyot szekcsői Herczeg tisztjei elszöktettek, azonban a 
pécsi püspök emberei a szökevényt utolérvén, őt Töttös Lász-
ló Vajas nevű falujában elfogták. A történet szenvedő alanya 
Thomas Beictus Zacal, a szakállasnak nevezett Tamás.

A Somogy nevét megőrző okirat nem az egyetlen kapcso-
lat szekcsői Herczeg Péter és a bátmonostori Töttösök között. 
1405. március 14-én, jó egy évvel a somogyi jobbágyszöktetés 
előtt Zsigmond király kiküldte a bácsi káptalant, hogy szekcsői 
Herczeg Péter és fia, István, valamint ezek szekcsői várnagya és 
öt faluból való jobbágyaik ellen bátmonostori Töttös László Va-
jas, Lak és Tóti faluinak felgyújtása, megrablása és többrendbeli 
hatalmaskodás iránt vizsgálatot teljesítsen.

1406-ban szekcsői Herczeg Péternek és fiainak (László, Ist-
ván) nyolc külön pere folyt Töttös László ellen. Később sem a 
szigorú törvényesség útján jártak. 1464-ben, Mátyás uralkodá-
sa idején Széchy Dénes Janus Pannonius pécsi püspök közben-
járását kérte egy birtokügyben. A püspök sajnálkozó válasza: 
„Csakhogy már hat nappal leveled ideérkezése előtt peres ítélet 
formáját öltötte a dolog, mégpedig a szekcsői Herczeg urak (Pál 
és Fülöp) javára, akik összeszövetkezvén Parlagi Györggyel és 
Káltói Pállal, sebtében megszerezték maguknak az erről szóló 
királyi oklevelet... nem tudtunk, s nem is lehetett mást tenni, 
mint meghajolnunk a királyi parancs előtt.”

A két nemesi család története is jól példázza a 14. századi 
feudális anarchiát. Ezekben a zűrzavaros években a jobbágyok 
gyakran szöktek, költöztek illegálisan mindenütt az országban. 
A szökéssel a jobbágy általában könnyített a helyzetén: a jobbá-
gyok elhurcolása, erőszakos költöztetése viszont nem könnyítette 
életüket, sőt hatalmaskodás esetén vagyoni helyzetük romlását is 
jelentette. A jobbágyok elhurcolása különösen gyakorivá vált a 
14. sz. végén, a feudális anarchia kiéleződése idején.

A két okmány azért is érdekes, mert megtudjuk belőle, hogy So-
mogy a pécsi püspök tulajdona, és temploma is állott már ekkor.

Részlet, Hámori Istvánné, Vókó János :  
PÉCS-SOMOGY TÖRTÉNETE című kiadványból
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Sajtóközlemény

A Jobcapital Kft. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztési pályázata

2022/02/23

A Jobcapital Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Széchenyi Terv Plusz program keretén belül infrastrukturális 
és ingatlanberuházás, hőszivattyús rendszer telepítése, eszközbeszerzés, nyelvi képzés, szakmai tanácsadás és 
információs technológiafejlesztés valósul meg. A fejlesztés európai uniós támogatásból és hazai központi költség-
vetési előirányzatból történik 144,2 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatás formájában.

A fejlesztés célja a Jobcapital Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásának elősegítése. A projekt 
a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A 144 200 000 forint európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás 7621 Pécs, Rákóczi út 17. című megvalósítási 
helyén kerül sor a fejlesztésre. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

- ingatlan átalakítás,

- eszközök beszerzése,

- hőszivattyús rendszer telepítése,

- képzés és tanácsadás szolgáltatások igénybevétele,

- üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele.

A projekt várható befejezése: 2024. február 22.
Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-03428
További információ kérhető: Papp Zoltán Péter ügyvezető, info@jobcapital.hu

Sajtóközlemény

A Webcapital Kft. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztési pályázata

2022/03/11

A Webcapital Kft.-nél a Széchenyi Terv Plusz program keretén belül infrastrukturális és ingatlan- 
beruházás, hőszivattyús rendszer telepítése, eszközbeszerzés, képzés, szakmai tanácsadás és 
információs technológiafejlesztés valósul meg. A fejlesztés európai uniós támogatásból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból történik 68,94 millió forint feltételesen vissza nem térítendő 
támogatás formájában.

A fejlesztés célja a Webcapital Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásának 
elősegítése. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A 68 941 180 forint európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás 7621 Pécs, Rákóczi út 17.
című megvalósítási helyén kerül sor a fejlesztésre. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek 
valósulnak meg:

- eszközök beszerzése,
- ingatlan átalakítás,
- hőszivattyú rendszer telepítése,
- képzés és tanácsadás szolgáltatások igénybevétele,
- üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele.

A projekt várható befejezése: 2024. március 4.
Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-03110
További információ kérhető: Mergulhao-Novák Kornél ügyvezető, kornel.novak@webcapital.hu



2022. május További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 5

IDŐBEN ÉRKEZETT A TÁJÉKOZTATÁS
2022. 04. 20-án érkezett az Idősek Napközijébe Szilágyi Omer, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
áldozatvédelmi referense. A fi gyelemfelhívó tájékoztatást társaim nagy többsége és én is érdeklődéssel vártam.

Téma: az időskorú emberek személyes és telefonon történő átverése, megkárosítása. 
Felvilágosítást kaptunk a jellemző körülményekről, megtörtént események részleteiről. A tanulságokat, 

hasonló eddigi tapasztalatainkat pedig jó hangulatú beszélgetés során összegeztük. 
Miért érzem úgy, hogy időben érkezett a tájékoztatás? Mert 2022. 04. 23-án, szombaton délután ismeretlen 

számról (budapesti vezetékes) érkezett hívás a mobiltelefonomra. Mire felvettem, nem szólt bele a hívó 
(szerintem csak ellenőrizni akarta a telefonszám működését). Este 21:00 órakor ismét hívtak erről a számról, 
és egy kellemes férfi hang közölte: „Támogatást kapott, a tájékoztatás érdekében nyomja meg az 1-es gombot!”. 
Megnyomtam, de a kikapcsolás gombot, mert eszembe jutott, hogy szombat este kilenckor hivatalból biztos 
nem kereshet engem senki.

Mindezek zárásaként magam, és társaim nevében köszönöm a rendőrség képviselőjének, a vasasi szociális 
létesítmény dolgozóinak az ismereteket bővítő, oldott hangulatú és nagyon hasznos rendezvény megszervezését 
és lebonyolítását. Kitartó tevékenységükhöz jó egészséget, adott esetben közös sikert kívánok!

Göndöcs János né
a vasasi Idősek Napközije tagja

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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hItÉLEt május

Katolikus misék májusban
Vasas:  Május 19-én, csütörtökön 17 órakor litánia 
 és szentmise

Somogy:  Május 10-én, csütörtökön 17 órakor litánia 
 és szentmise,
 21-én, szombaton 17 órakor szentmise

Hird:  Minden vasárnap 8 órakor a református 
 templomban

Kedd délutánonként 14–16 óra között, a somogyi Kolping Ház-
ban lehetőségük van hitközségi hozzájárulásuk befizetésével tá-
mogatni az egyházközséget. Ezzel is segítenék a somogyi templom 
harangfelújítását, melynek statikai és elektromos hibája is van. 
A templom harangfelújítását addig nem tudjuk elkezdeni, amíg 
a templom tető- és toronyterét nem mentesítettük a galamboktól. 
Megértésüket és eddigi segítségüket köszönjük! 

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden vasárnap 10 órakor 
istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor gyer-
mekfoglalkozás. A 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
Május 08-án és 22-én 11 órakor a vasasi evangélikus 
templomban.

hirdi hittantÁbor
2022. június 20–24.

A tábor kezdete hétfő, reggel 08:00,
zárása péntek, délután 16:00.
Költsége: 10 000 Ft/fő/hét.

Helyszín: pécs-hirdi református templom
(7693 Pécs-Hird, Szövőgyár u. 10.)

Jelentkezés e-mailben:
heszmaarta@gmail.com

Érdeklődni telefonon: Kisóvári-N émeth Márta 
+36 30/538 46 13

Füstölő-hírek
A Magyar 

Kétfarkú Kutyapárt 
ROSÁNÉKATÉKA-2022 
pályázatán a Vasasi Füs-
tölő támogatást nyert az 

udvar térkövezésére. A jó 
idő beköszöntével a kinti 

programokat már az új bur-
kolaton tudjuk megtartani. 
Köszönjük a támogatást és 
az önkéntesek munkáját!    

Online vállalom
kis- és középvál-

lalkozások
adminisztrációs, 

szervezési
és személyi asszisztensi
feladatainak ellátását.

KISS ERIKA

Tel.: 20 983 71 88
erikairoda.com

hItÉLEt május
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Sporthír

Eredmények:
2022. 04. 03., Parcsin u., bajnoki mérkőzés

Bányász TC – Kökény FC 0:1 (0:0)
– Sikerült egy kemény csatát vívnunk 

a kökényi csapat ellen. Nagy volt a küz-
delem a két azonos erőt képviselő csapat 
között. A vendégek az őszi mérkőzés alap-
ján biztos simább mérkőzésre számítot-
tak, de csapatunk jól küzdött, és meglepte 
az ellenfelet. A kapuban Herceg Bendegúz 
jól védett, egy-egy bravúrt is bemutatott, 
kellett a szoros eredmény eléréséhez. A 
védelem egységes volt és jó teljesítményt 
nyújtott. Németh N. – Grávics N. – Deb-
reczeni Cs. – Sarus G. összetételben kevés 
lehetőséget hagytak a kökényi csatárok-
nak. A középpályán Ákli K., Krémer B. 
és Szép P. játszott jól. Ami nagyon hiány-
zott, az a hatékony csatárjáték. Sajnos a 
fontos utolsó passzok, ami után gólhelyzet 
alakulhatott volna ki, rendre pontatlanok 
voltak. Ebben kell fejlődnünk, ha mérkő-
zést akarunk nyerni, márpedig akarunk! 
A vendégjátékosok nehezen viselték, hogy 
nem tudnak gólt rúgni, közülük ketten 
is elvesztették önuralmukat. Egyikük 
megütötte Németh Norbit, a másik pe-
dig törlesztett egy szabálytalanság után, 
és szándékosan belerúgott Gróf Dani lá-
bába. Mindkét vétkes játékos piros lapot 
kapott. Ezért is fájó, hogy egy talajról sze-
rencsétlenül pattanó labda érintette Szép 
Péter kezét (ami egyébként a teste mellett 
normál helyzetben volt), és így büntető-
rúgást ítélt Bene Roland játékvezető, és ez 
okozta a vesztünket. Pedig véleményem 
szerint az egyik pontra legalább rászol-
gáltunk. Jön a következő mérkőzés, és re-
méljük, visszakapjuk a sorstól, amit most 
elvett tőlünk.

2022. 04. 10., Drávaszabolcs, bajnoki 
mérkőzés 

Drávaszabolcsi DFC – Bányász TC 
4:2 (2:1)

– Drávaszabolcson 12 perc alatt ke-
rültünk 2 gólos hátrányba úgy, hogy a 
hazai csapat nem közelítette meg a ka-
punk előterét. Egy lecsorgó labdát lőttek 
a kapunkba úgy, hogy nem léptünk ki 
a lövő játékosra, és a labda nem akadt 
el senkiben, pedig sok játékos volt a 16-
oson belül (1:0). Majd a hazaiak játé-
kosa élete szabadrúgás gólját lőtte, úgy 
sikerült eltalálnia a labdát, hogy az véd-
hetetlenül vágódott a bal felső sarokba 
(2:0). Csapatunk játékosai és mi sem 
hittünk a szemünknek. Első negyedóra, 
és 2:0 oda. Ennél rosszabbul nem is kez-
dődhetett volna a mérkőzés. Kis idő el-
teltével rákapcsolt a csapat, és sikerült 
néhány helyzetet kialakítani. Egy szöglet 
utáni keveredésből Csirke Tibor szépített 
az eredményen (2:1). A félidő végéig fö-
lényben játszottunk, de a lehetőségeinket 
elpuskáztuk. A fordulás után úgy tűnt, 
hogy van keresni valónk, támadólag 
léptünk fel, nagyon akartuk az egyenlí-
tést, de a hazai csapat tudta növelni az 
előnyét (3:1), ami hidegzuhanyként ért 
minket. Aztán még egy megpattanó lab-
dából is kaptunk egy gólt (4:1), így már 
nem volt esélyünk. A csapat nem adta 
fel, és Pataki Zoltán góljával alakult ki 
a végeredmény, a 4:2-es hazai győzelem. 
Sajnos kijelenthető, hogy nálunk gyen-
gébb csapattól kaptunk ki. Ma is több 
hiányzónk volt, de ez nem lehet mentség 
a vereségre. Úgy tűnik, nem sikerül egy-
szer sem úgy felállnunk egy mérkőzésre, 
hogy azt mondhassuk, ez a játékoskere-
tünk alapján a legjobb kezdő 11 játékos.

2022. 04. 16., Bogád, bajnoki mérkőzés
Bogád SE – Bányász TC 8:0 (3:0)
– Sajnos bejött az előre várható ered-

mény. Kilenc játékos hiányát még egy 
nem túl acélos Bogád elleni összecsa-
páson sem bírjuk el! Hiányzók: Krémer 
Balázs, Nikli László (munkahelyi elfog-
laltság), Ákli Krisztián, Grávics Norbert, 
Csirke Tibor, Kovács Ferenc, Végh Krisz-
tián (sérülés), Pataki Zoltán (Hosszúhe-
tényben játszott), Végh Ferenc (egyéb 
elfoglaltság). Akik ott voltak, megtettek 
mindent, amit tudtak. Csopek Norbert, 
Szép Péter, Németh Norbert kisebb sérü-

léssel bajlódnak, Debreczeni Csaba pedig 
betegen, de ők vállalták a játékot. Ilyen 
helyzetben ennyire futotta erőnkből.

Öt mérkőzés vár még a csapatra ebben a 
bajnokságban.

Összesen 450 percünk maradt arra, 
hogy bebizonyítsuk szurkolóinknak, és 
persze magunknak is, hogy fejlődtünk 
a tavasszal, és sikerül pontot szerezni. 
Nem járhatunk úgy, mint ahogy az ősszel 
sajnos megtettük, hogy 12 mérkőzésből 
0 ponttal a nevünk mellett végeztünk. 
Az öt mérkőzésből hármat élmenők el-
len kell megvívni (Gyód, Újpetre, Hosz-
szúhetény), ők az Egerággal kiegészülve 
küzdenek a bajnoki címért és a dobogós 
helyekért a csoportban. Tehát mond-
hatjuk, hogy most következnek csak az 
igazán nehéz mérkőzések. Reméljük, a 
sérüléssel, betegségekkel bajlódó játéko-
saink állapota sokat javult a bajnoki szü-
netben, és mindent beleadva sikerül leg-
alább pontot szereznünk az öt mérkőzés 
valamelyikén. Jót tenne a csapat további 
fejlődésének egy kis sikerélmény. Mint 
ahogy biztosan jót tesz, hogy néhány fi-
atal helyi srác, Kern János, Márk Olivér, 
Schmidt Dávid, Berta Ádám és néhány 
barátjuk megjelentek a pályánk környé-
kén, és szakosztályunk vezetője, Kuna 
azonnal focizni hívta őket. Szerencsére 
nem ellenkeztek, és azóta már edzésen 
is voltak. Tehát tényleg vannak még 
olyan fiatalok, akik szeretnek és akar-
nak is focizni, csak el kell kezdeni, és 
egyre több reményünk lehet arra, hogy 
lesz még Vasason igazi focicsapat. Sze-
retnénk, ha sikerülne, és a csapat egyre 
jobb és jobb lenne! 
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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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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

Meghosszabított nyitva tartás!
A Vasasi Gyógyszertár 

április 1-től  
hétköznapokon 
7.30-17.30-ig 

tart nyitva.

Drahovszky Gábor 

parkgondozó
Fűnyírást, sövény vágást, 
díszkertek, telephelyek 

rendben tartását  
vállalom. Igényes munka 

korszerű gépekkel.
Elérhetőség: 

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