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Fergeteges gyereknap
A rossz idő ellenére is igazán eseménydús gyereknapon
vehettek részt a helyiek május 28-án a vasasi óvodában,
melyet a Vasasért Egyesület szervezett. A művészeti műhelyek pályázat /TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00788/
záró eseményén összesen több, mint 400 gyerek és felnőtt szórakozhatott egész délután.

nyos és izgalmas trükkel érkezett. A Csurgó zenekar jól
megmozgatta, megtáncoltatta nemcsak a gyerekeket, de
a szüleiket is. És amikor végre besötétedett, kezdődött a
lézershow, amelyben Walt Disney-mesékből vett zenei
aláfestéssel a legnépszerűbb rajzfilmek jeleneteit, szereplőit láthattuk lézeres kivetítéssel.

A változatos programban mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. Volt freestyle focibemutató dekázó
versennyel, trükktanítással, break dance bemutató. A
Percussion Project Pécs ütős együttes rendkívüli produkcióval kedveskedett. Mindenen doboltak, amit csak
ütni lehet, például régi írógép, szemeteskuka, amit a gyerekek nagyon élveztek. Az Ördögszekér kompánia interaktív bábelőadásán is sok gyerek vett részt. A fiatal pécsi
bűvész, Horváth Barnabás Optimus nagyon sok látvá-

Amíg folytak a produkciók, az alkotni vágyó gyerekek agyagozhattak Kepecz Adriennel, de volt origami,
lufihajtogatás, csillámtetoválás, arcfestés is.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és talált érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódást!

A Hirdi Nőegylet

2022. június 11-én 15 órai kezdettel
Gyermeknappal
egybekötött Falunapot tart,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az előző évekhez hasonlóan a kulturális programok a sátorban
tekinthetők meg, a téren légvár, trambulin, fajátékok, habparty,
ringató várja a gyerekeket, a felnőtteket egészségsarok.
A részletes programot a plakátokon és szórólapokon közöljük.
Szeretettel várunk mindenkit, és jó szórakozást kívánunk!
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Képviselői hírek
Múlt hónapban a szokásosnál is mozgalmasabb testületi-képviselői munka volt, 10-én közmeghallgatás, másnap
reggel bizottsági ülés, majd délután a Településrészi Testület ülése, és 17-én közgyűlés volt. Ezen túl a hónap első
hetében mindennap két-két helyszínen fogadóórákat tartottam, de emellett számos lakossági megkeresésre helyszíni
egyeztetéseken, lakossági fórumon is részt vettem. Részletesen, videós beszámolókkal a képviselői Facebook-oldalamon
követhetik az eseményeket: 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 szereplő, intézmények képviselői által egy szakértő műhelyvezető koordinálásával elkészített anyagot tavaly október 19-ei közgyűlésen a polgármesternek átadtam, majd
május 17-én a közgyűlésen ismét átadtam, mivel a hirdi
közösségi ház fejlesztése mint prioritás szerepel benne, a
volt Kenderfonó épületének felújítása által. „Csak” emlékeztetni kívántam polgármester urat, hogy már nem
kell a „langyos vizet” feltalálnia, csak csinálja meg, amit a
hirdiek s én őket képviselve szeretnénk, ennyi!
 A gyárvárosi rendőrőrs minden hónapban előre meghirdetett időpontokban tart fogadóórákat. Ebben a hónapban június 15-én 10 órától tartanak a Somogy, Búzakalász u. 3. sz. alatti KMB-irodában fogadóórákat. Kérem,
keressék őket!
 Május 11-én ülésezett a Településrészi Testület a Berzében. A FB-oldalamon ebben a posztban számoltam be
a településrészi ülésünkről: https://www.facebook.com/
berenyizoltan/posts/423137723156362 Korábbi döntésünket, azaz mindhárom településen az idősek karácsonyi
ünnepségének megtartása mellett 16 civil szervezet, iskola, óvoda kapott anyagi támogatást, sajnos csak kevesebbet, mert az összeg – javaslatom ellenére – idén sem lett
emelve (mint ismeretes, 2019-ig 1,5 millió Ft volt ez az
összeg évtizedek óta, de Péterffy polgármester elvette az
egyharmadát 2019-ben), így sajnos nem maradt sok egyegy szervezetnek.
 A májusi közgyűlésről az Önkormányzat TV élő közvetítése itt megtekinthető: Önkormányzati TV
(onkormanyzati.tv) A képviselői FB-oldalamon rengeteg
videóval itt nézhetik vissza a május 17-ei ülés legfontosabb pillanatait, felszólalásaimat: https://www.facebook.
com/berenyizoltan/
o Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, a május
17-ei ülésen az „igazság pillanata” jött el, azaz a 2021-es
év ún. zárszámadásában Péterffyék is elismerték: van
pénz, nem is kevés, de ugye azt, mint már sokan tudjuk,
nem jól osztják el, alig-alig a közösségeknek, közszolgáltatásokra, de annál többet a haveroknak, biztosoknak, tanácsnokoknak. Úgy látszik, ez sem elég, mert a
városi főépítész is „felmondott”, nem sokkal előtte a
polgármester legközvetlenebb vezetője is, a kabinetve-

zető is távozott, majd újabban a marketingosztály vezetője is távozik. Nos, valami, ugye sokan sejtjük, tudjuk,
hogy mi is pontosan nagyon nincs rendben a pécsi városházán.
 A „részönkormányzati” azaz Településrészi Testületi ülésen örömteli volt egyfelől, hogy sokan adtak be pályázatot,
viszont sajnálatos, szomorú volt, hogy a Péterffyék által
2019-ben való hatalomra kerülésükkor elvették nemcsak a
„részönkormányzati” keretet, hanem 1/3-ával a képviselő
keretet is lecsökkentették. Azóta sajnos további elvonásokat kellett nemcsak nekünk itt a peremkerületeken elszenvednünk, hanem a város civil szervezeteinek is a korábbi
anyagi támogatásukat van, akinél teljesen eltörölték, itt a mi
területünkön „csak” 60%os elvonást kellett a közművelődési feladatellátó szervezeteknek, például a Vasasért Egyesületnek elszenvedni. Ennyivel kevesebb jut a közösségi házak működtetésére, programok szervezésére, a működtető
munkatársak bérére, nemcsak itt nálunk, hanem a város
szinte valamennyi közösségi házában, már ami még működik, és nem kényszerült bezárni, vagy jelentősen csökkenteni a szolgáltatási színvonalukat.
 Végül, de nem utolsósorban a közterületeink rendbe tartatásáról, gaz, patakmeder, szeméthegyek, meg ilyenekről:
sajnos még elődöm is többekkel egyetemben méltatlan
támadásokat intézett ellenem a Facebookon, nos tegyék,
lelkük rajta! DE! Mivel nem tudok hozzászólni, mert letiltott, elküldtem neki és többeknek is az alábbiakat, ha van
benne korrektség, kitette oldalára, nos kitette?
„Csaba, a hirdiek, tudod, mit akarn(t)ak? Ott voltál? Mert
én igen, mint ahogy a Bányászotthonban is, ahol letetted a
nagy esküt, hogy lesz mobilszínpad az elbontott helyett, és
használhatják a felújítás után az emberek, no használhatják? A Berze se lenne felújítva, ha rajtad múlna, pedig annak
ellenére, hogy megszavaztad, mégis az utolsó utáni pillanatig
ellenezted, és erre a testületet is rávetted, hogy szavazzák le,
hál’ isten a város vezetése bölcsebb volt nálad. A Kenderfonó
egy valós helyi igényeken alapuló fejlesztés, kérlek, támogasd,
ne ellenezd, legyél a hirdiek mellett, ne támadd őket. A gaz
és elhanyagoltság valós probléma, mert ugye azt te sem gondolhatod komolyan, hogy a jelenlegi 5-6 fő közfoglalkoztatott
ugyanazt a munkát el tudja végezni, mint anno 30, akiknek
megvetetted a várossal az „Újváriék” házát, de minek is?
Most mennyire használják? Végül a képviselő nem „jut”, hanem választják, tudod, mint anno 2014-ben, ahol Vasason
még győztem is ellened, és erősen meg is szorítottalak a vég-
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További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók

elszámolásban. Azt a több mint másfél ezer szavazót veszed
semmibe, köztük több száz hirdit, akik engem választottak,
akiknek bizalmát igyekszem mindennap megszolgálni, még
olyan mostanában nehéz időszakban is, amikor az ember
még hibákat is elkövet, mint én mostanában, de ebből (is)
kell tanulni, mert ami nem öl meg az megerősít! Ahogy neked
is volt lehetőséged anno, most ez a helyiek bizalmából nekem
adatott meg, igyekszem ezt megszolgálni, és ezt kérem tőled
is, szeretettel, Zoli”
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A következő közgyűlés június 14-én, kedden lesz. Addig is figyeljék képviselői oldalamat (https://www.
facebook.com/berenyizoltan), ahol további videós-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

Tisztelettel:

kontakt:
pécs m. J. V. Önkormányzat
 H-7621 Pécs, Perczel M. u. 2.
 72 533 80030 210 81 20
 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Berényi Zoltán
Pécs M. J. V. Önkormányzat
1. sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök tere
önkormányzati képviselő

A Hirdi Kenderfonóban dolgozók baráti találkozója
2022. május 21., Pécs-Vasas, Lukács-tó
kért. Bízunk benne, hogy a következő találkozót már Hirden,
a régi üzemünk területén létrejövő faluházban valósíthatjuk
meg, melyről ismét hírt adhatunk majd a helyi újság lapjain.
Soraimat szeretettel ajánlom azoknak a volt munkatársaknak,
akik valamilyen okból nem tudtak részt venni a rendezvényen.
Göndöcs Jánosné Zsuzsa, munkatárs 32 éven át

Idén már harmadik alkalommal sikerült megrendezni ezt az
eseményt (az előző két találkozót Pusztakisfalun tartottuk).
Kicsit borús időben indult a nap, de később az időjárás is úgy
javult, ahogy a résztvevők száma növekedett.
A főszervezők – Dallos Attiláné Magdi előfonós, Schváb
József kőműves és Rumbach Tibor lakatos – feldíszített asztalokkal, padokkal és egy megemlékezési hely kialakításával
készültek a volt munkatársak fogadására. Egy zengővárkonyi
csapat készítette a finom ebédet Csuma Márti szakács és
Andainé Apari Jutka fonónő vezetésével.
A délelőtt beszélgetéssel, gyári és családi fényképek nézegetésével, az újabb érkezők köszöntésével telt el. A közös ebédet kis
műsor követte. Lelkes Dénesné Kati statisztikus a szeretetről,
barátságról, Léhmanné Kovács Jutka kiszerelős pedig a tavaszról szóló szavalattal, Horváth Gizella főkönyvelő visszaemlékezéssel tette meghitté a hangulatot. Majd galambok röptetésével,
mécsesek gyújtásával elhunyt munkatársainkra emlékeztünk.
A legutolsó végzős szövő szakmunkás osztály itt, köztünk
tartotta osztálytalálkozóját. Megható volt látni, ahogy egymásnak örültek, és amilyen meleg szeretettel és tisztelettel
vették körül volt szakmai oktatóikat: Spolarics Lászlóné Marikát, Papp Jánosné Erzsit és Árkosiné Évát.
A nap további részében kellemesen töltöttük az időt beszélgetéssel, zenehallgatással, énekléssel, tánccal, mulatozással. Ismét nagyon jól sikerült ez a baráti összejövetel, hálásak
vagyunk minden segítőnek, szervezőnek a közreműködésü-

VIDÉKI
HANGULAT
TÁBOR 2022
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IDÉN IS TÖBB
TURNUSBAN
július 4–8-ig
július 25–29-ig
augusztus 1–5-ig
augusztus 8–12-ig
hétfőtől péntekig
7:30-tól 16:00-ig

Változatos programokkal:
kirándulás,
állatsimogatás, kertészkedés,
akadályverseny
kézműveskedés,
Mecsextrém Park
és még sok mindennel várunk
titeket!
Helyszín:
7691 Pécs-Somogy,
Búzakalász u. 47.
(Kossuth Művelődési Ház)

További részletek: info@kobeko.hu
Jelentkezni e-mailben, és a +3630/183-5730-as
telefonszámon, hétköznap 8-14 óráig, illetve
Facebook oldalunkon tudtok.

Várunk titeket idén is!
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2022. május 4. Fórum Hird, új közösségi ház
Kedves hirdi lakosok!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a hirdi új közösségi ház sorsa ügyében megtartott fórum résztvevőinek,
és mindenkinek, aki támogatta kérésünket. Hird történetében egy évtizedekig húzódó ígérgetésnek értünk a
fordulópontjához.
Azóta sok mindent olvashattunk, hogy ki volt az ügyben eljáró és kezdeményező, de ez most már teljesen
mindegy. Egy a lényeg, hogy eljutott a jelenlegi városvezetéshez Hird lakóinak kérése, és pozitívan mellénk álltak. Komolyan vették és kész tervekkel és pénzügyi forrás
meglétével tájékoztatták a fórumon megjelent lakosokat.
Nagyon jó volt, és örömmel vettük, hogy ilyen szép
számmal megjelentek és támogatásukkal az ügy mellé
álltak, mellyel megerősítették, hogy nem kérjük a korábban tervezett, a lakosság létszámához viszonyított kb.
100 m2 épületnek a két ütemben történő megvalósítását,
és egyhangúan megszavazták a Kenderfonó meglévő
épületének felújítását. A régi tervezett építés helyén megmaradna a zöldövezet és egy új játszótér valósul meg.
Jó lenne befejezni az egymásra mutogatást, és a továbbiakban segíteni és a megvalósításban pozitívan a közösségi házunk ügyében munkálkodni.

Valami elkezdődött: a szűkös anyagi forrás ellenére a faluház belső festése és rendbetétele, idősek karácsonya, Hadik A. utca felújítása, járdák felújítása, A
Polgárőr Egyesület a P. M. J. V.-tól kapott egy OPEL
gépjárművet a régi gk. helyett, a katolikus templom felújítása befejezéséhez közeledik, a közösségi házunkra
számításokkal és pénzügyi forrással van a városvezetéstől ígéret a megvalósításra, és ha minden jól sikerül, 2023 szeptemberében Pécs város napja alkalmából
átadásra kerül, és birtokba vehetjük a szépen felújított
közösségi házat.
Végezetül: A háromoldalas levél utolsó bekezdésével fejeznénk be köszönetünket, melyben kértük, hogy
„Hird település lakóit is tekintsék úgy, mintha a város
hasznos polgárai lennének, ha történne valami településünkön.”
Ez a kérés a településünkön is végre érezhető, elindult
valami, és remélhetőleg így is marad!
Köszönettel:
Heiszler Istvánné és a Napsugaras Ősz Asszonyklub
tagjai, valamint Takács László, a település képviselője
és a Hirdi Polgárőr Egyesület elnöke

Majális az idősek klubjában
2022. május 23-án került megrendezésre a vasasi idősek
klubjában a majális, amin a somogyi idősek is részt vettek,
több, mint 60 fő volt jelen.
Nagyon finom ebéddel, süteményekkel, üdítővel, kávéval
kedveskedtek nekünk.
Izgalmas vetélkedőkön vettünk részt, amik nagyon vidám
hangulatban teltek.
Sok-sok ajándék talált gazdára, a tombolasorsolás keretein belül is.
A zenészünk (Jimmboy Music Dance Lakodalmas és Party
Zenész-Kovács József) pedig a korunknak megfelelő szá-

mokkal kedveskedtek nekünk, nagyon köszönjük nekik ezt a
szívességet, hogy szabadidejüket áldozták ránk.
Nagyon köszönjük a vasasi napközi dolgozóinak, Szilvikének,
Zsuzsikának, Enikőnek és Annának, meg a somogyi napközi dolgozóinak, Marcsinak és Marikának az odaadó, rengeteg munkát
és a szervezést, hogy mi egész nap jól érezhettük magunkat!
Emlékezetes volt ez a nap számunkra, és reméljük, hogy
jövőre is megismételhetjük.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, hogy legközelebb is
együtt bulizhassunk!
Vasasi és somogyi klubtagok
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hitélet június
Katolikus misék júniusban
Vasas:

Június 11-én, szombaton, és 23-án,
csütörtökön 17 órakor szentmise

Somogy: június 14-én, kedden, és 26-án, vasárnap
(templombúcsú) 17 órakor szentmise.
Hird:

június 5., 12. (búcsú), 19. vasárnapokon
8 órakor szentmise.

Kedd délutánonként 14–16 óra között, a somogyi Kolping Házban lehetőségük van hitközségi hozzájárulásuk befizetésével támogatni 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 gyermekfoglalkozás. A Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés
minden vasárnap 11–12 óra között.

Baptista istentiszteleti rend
(minden héten)

Péntek
Szombat
Vasárnap

18.00
18.00
9.30
10.00; 16.30

Bibliaóra
Ifjúsági alkalom
Imaóra
Istentisztelet

Gyermekalkalmak: minden vasárnap 9.30–10.00
Minden hónap 4. vasárnap 9.30–11.00

Evangélikus istentisztelet

Június 5-én és 21-én 11 órakor a vasasi evangélikus
templomban.

Sporthír

Eredmények:
2022. 05. 01. Gyód, bajnoki mérkőzés
GYÓD SK – Bányász TC 8:1 (4:0)
– Köszönjük szurkolóinknak, hogy
idegenbeli mérkőzésünkre is eljöttek.
Legalább ők sikert értek el, döntetlenre hozták az ő meccsüket, mert a hazai
csapatnak szurkolók nem voltak többen,
mint a mi „B közepünk”. Köszönjük!
A csapat a mérkőzésen megtett mindent, hogy ne kapjunk ki csúfosan. Sajnos
a labdabirtoklás kb. 80–20% volt a gyódi
csapat javára, amit az eredmény is mutat. Kaptunk három könnyen elkerülhető
gólt, de volt szépen kijátszott támadása is
a hazai csapatnak, amit góllal fejezett be.
A játék képe alapján az eredmény reálisnak mondható, kár, hogy az első félidőben két gólhelyzetünkből egyet sem tudtunk értékesíteni. Csapatunk kapitánya,
Grávics Norbert azért a második félidőben egy egyéni akciót követően szépített

az eredményen, meglőtte a becsület
gólunkat! Játékosaink jól védekeztek, jól
segítették ki egymást, helyenként szervezett csapat benyomását sikerült keltenünk, csak azok a fránya egyéni bakik
rendre előfordulnak. Reméljük, ahogy sikerül egyre jobban összeszokni a játékosoknak, úgy a hibák száma is csökkenni
fog. A Gyód jobb csapat, mint mi, ők az
elsők, mi az utolsók, de talán csak javulunk valamennyit. Jólesett, hogy a hazai
csapat edzője a mérkőzés után dicsérte
csapatunkat, a hozzáállásunkat, biztatott
minket, csak csináljuk, és egyre jobb lesz.
Sajnos sokat volt a mi kapunk előterében
a labda…
2022. 05. 15. Újpetre, bajnoki mérkőzés
Újpetre KSE – Bányász TC 6:0 (2:0)
– A csapatból többen úgy gondoltuk,
hogy talán egy kicsivel jobb összeállításban
tudunk pályára lépni Újpetrén, de sajnos
ismét nem sikerült. Előzetesen többen
ígérték, hogy már meggyógyultak, tudnak
jönni, aztán eljött a mérkőzés napja, és sorra érkeztek a telefonomra az ilyen-olyan
okokból való lemondások. Így hát épp hogy
ki tudtunk állni. A mérkőzés előtt azt gondoltam, ezt sem ússzuk meg 10 gól alatt, de

a játékosok rám cáfoltak, és kellemes meglepetést okozva nekem, csak 2 gólt kaptunk
az első félidőben. Mindenki becsülettel hajtott, tette a dolgát. Voltak, akik kicsivel jobban játszottak a többieknél, de most nem
emelek ki senkit név szerint, mert CSAPATKÉNT, ebben a helyzetben jól teljesítettünk. Jó volt nézni, ahogy a játékosok
segítették, lelkesítették egymást. Ezzel a
hozzáállással, alázattal, akik pályára léptek,
megmutatták, hogy mi a jövő, merre kell
mennünk. Tudunk jobbak lenni, apró lépésekkel, de fejlődünk. Már a Gyód elleni
mérkőzésen is lehetett érezni a csapaton az
összetartást, de ez most még jobban kijött.
Persze a 6 kapott gól azért sok, de már nem
az őszi 10-es, amit kaptunk, és a 6-ból legalább kettő könnyen elkerülhető lett volna.
Az újpetrei játékosok a mérkőzés végén
sportszerűen megjegyezték, hogy látják a
fejlődést a csapatunkon, és biztattak, csak
így tovább. Nagyon nehéz pont nélkül állva, győzelmi remény nélkül, hétről hétre
edzeni, készülni a következő mérkőzésre,
de szerencsére ezt azért mégis többen megteszik, és így van remény, egyszer sikerülni
fog, nem adjuk fel!
2022. 05. 21. Hosszúhetény, bajnoki mérkőzés
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Sporthír
Hosszúhetényi Sport Kft – Bányász
TC 8:0 (2:0)
– Szombat délután Hosszúhetényben
játszottuk le az év legnehezebbnek tűnő
mérkőzését. A bajnoki cím várományosa ellen kellett helytállni. Sajnos nem
indultunk jó előjelekkel a mérkőzésre,
létszámgondjaink voltak. Ettől függetlenül a sportszerűség azt kívánta, hogy
menjünk és tegyük a dolgunkat, amiben
a csapat teljes mértékben egyetértett!
Tehát eggyel kevesebb játékossal kezdtük és fejeztük is be a mérkőzést. Vagyis
nem, mert a hiányzó egy embert pótolta
a csapat minden tagjának lelkes, küzdelmes, odaadó játéka. Mindenki nagyot hajtott, összeszorított fogakkal állta a csapat
a hetényi rohamokat. A mérkőzés előtt
megbeszéltük, felállunk, és védekezünk,
ahogy tudunk. Ez egész jól sikerült, csak
a 27. percben tudta berúgni első gólját a
hetényi bajnokcsapat, azért valljuk be, két
nagy gólszerzési lehetőséget is elpuskáztak. Teljesen vállalható 2:0-s eredménnyel
fejeztük be az első félidőt. Rengeteg energiát kivett a csapatból a folyamatos védekezés, így ahogy fáradtunk, jöttek a kisebb
hibák, figyelmetlenségek, és a büntetés,
a hetényi gólok. Igazi csattanó lehetett
volna a mérkőzés végén, ha Pataki Zoli ki
tudta volna használni egyetlen gólszerzési
lehetőségünket, de picit hosszan tolta meg
a labdát, így a hetényi kapus előbb érte
azt el. A nyolc kapott gól ellenére jól küzdött a csapat (az ősszel teljes létszámban
14:0-ra vertek minket), akaratban nem

PM tüzelő

Hasogatott tölgy tűzifa
kályhakészen, kedvező áron,
szállítással eladó.
Érdeklődni: 06-30-186-0922

estünk össze, csak fizikálisan fáradtunk el.
A csapat hozzáállása, akarata egyre jobb,
reméljük, ezt sikerül eredményességre
váltani a visszalévő mérkőzéseken. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a nevünk mögött ne egy nagy
„0” szerepeljen a tabellán!
Nagyon keveset tudtuk birtokolni a labdát, de azért néha próbálkoztunk!
Túl vagyunk a három élcsapat elleni
mérkőzéseken!
– Szokták mondani „nehéz a sorsolásunk”, hát nekünk most tényleg kijutott a
jóból, egymás után kellett a dobogósokkal
játszanunk. Másik csapatot tényleg megviselhetett volna ez a széria, de mi hozzá vagyunk szokva, nekünk nemcsak az élmenők
ellen nehéz, hanem a többi ellenfél ellen is.
Nincs könnyű mérkőzés! Továbbra sem si-

került pontot szereznünk a bajnokságban,
ami elkeserít minket, és vannak olyan játékosok, akik mintha kezdenék feladni,
inkább sérültet jelentenek, vagy más okból,
de nem jönnek. Megértem őket is egy kicsit, de sokkal jobban örülök annak, hogy
akik jönnek edzésre, és a mérkőzéseken is
ott vannak, egyre jobban összeszoknak, és
érezhetően kezd kialakulni a csapatszellem,
képesek egymást segítve küzdeni a csapatért, és persze a maguk önbecsületéért is. Ez
az utolsó három mérkőzésen alakult ki, és
minden egyes mérkőzésen egyre erősebben
érezhető. Remélem, ez tovább fokozódik,
és eredményben, gólokban is mutatkozni
fog. Két mérkőzés van vissza: 05. 29., 17.30
óra, Orfűi KSE – Bányász TC, 06. 05., 17.30
óra, Szalánta Hunyadi SE – Bányász TC.
Nagyon kellene a csapatnak, hogy pontot,
pontokat tudjon szerezni!
Varga László

Magyari Levendula

Levendulaszüret

2022. június 18-tól július 3-ig
minden hétvégén 10 és 18 óra között,
hétköznap előre egyeztetett időpontban
várunk mindenkit Hird melletti
levendulásunkban.
Elérhetőségeink:
magyarilevendula@gmail.com
06-30/570-7620
https://www.facebook.com/magyarilevendula
Helyszín:

Online vállalom
kis- és középvállalkozások
adminisztrációs,
szervezési
és személyi asszisztensi
feladatainak ellátását.
Kıss Erıka
Tel.: 20 983 71 88
erikairoda.com

Sok Hírünk Van
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Vállaljuk társas vállalko
zások és egyéni vállalkozók

könyvelését,
bérszámfejtését.

Csaba Eszter ev.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.
Tel.: 06/30-820-5590
e-mail:
mail: cseszti@freemail.hu
cseszti@freemail.hu

Ikrausz Kft.

Autószerviz, gumiszerviz,
karosszériajavítás,
diagnosztika, futóműállítás,
műszaki vizsga.
Pécs Siklósi út 2/A
06-20/410-2882

2022. június

apró

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
medvehagyma méz 3500 Ft/kg
A termékek a készlet erejéig kaphatók.
Schweitzer Antal méhész,
Vasas, Berkenyés u. 32.
Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.

06-30/452-4160
Női hajvágás
(szárazon): 1500 Ft!
Férfi hajvágás: 1500 Ft!

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
Szépüljön otthonában!
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

Drahovszky Gábor

parkgondozó

Fűnyírást, sövényvágást,
díszkertek, telephelyek
rendben tartását
vállalom. Igényes munka
korszerű gépekkel.
Elérhetőség:

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