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2011.– Részönkormányzati választások tavasszal 
  

1995-ben helyi civil szervezetek kezdeményezésére, hosszas 
előkészítő munka eredményeként, Nálunk, Szabolcson alakult 
meg az első Részönkormányzat. Majd, utánunk a város más 
részén is sorra alakultak. Nagy lehetőségek álltak előttünk, amit 
a Magyar Alkotmány külön törvényben biztosított a 
részönkormányzatok részére. De minden jóban ott rejlik a rossz 
is! Ellenzői, kik igen kitartóan küzdöttek ellene, hirtelen 
fordultak (Pál-fordulás), az utolsó pillanatban egy 
huszárvágással bejátszották magukat a testületbe. A 
lehetőségeket kihasználva a maguk érdekeit tartották szem előtt. 
Az önkormányzatiságot semmibe véve „központi” irányítás alá 
vették, s lett a politika gyerekes játszótere 15 évig. A végére 
szinte teljesen civiltársadalom ellenes mozgalommá alakult, 
kivéve az általuk szervezett jól támogatott „civil” kiszolgálóikat. 
Tagjainak egy része (törzstagság) hosszú időszakon keresztül 
bebetonozódott, társadalomra érzéketlen, értéktelen 
szavazógéppé amortizálódtak. Lelkük rajta!  

Az írás nem lenne teljes, ha az úgy nevezett eredményeikről 
nem beszélnénk:  a teljesség igénye nélkül pl. Komlói úti 
„virágosítás”, Szabó István utcai játszótér, hirdetőtáblák, színpad, 
stb. De körbe járhatjuk a Fő téren lévő hajdan szebb napokat 

megélt iskolát, annak kampányszerű bezárását, majd szétverését. 
Két közösségi ház felújítását, „vissza-vételét”... Kezdetben így-
úgy támogatták a civil szervezetek rendezvényeit is.  

 Ezeken már nem érdemes csámcsogni. Jó lenne egy letűnt 
korszak múltjának tekinteni. De felejteni nem szabad! Bízni 
kell a jövőben, ami most következik. A világon mindenhol 
erősödnek a civil szervezetek, egyre nagyobb a befolyásuk, 
szerepük a mindennapi élet formálásában. Bízzunk benne, 
hogy ez itt nálunk Szabolcson sem lesz másként… - T.J.- 

 
 

Közművelődési Megállapodások - 
Lehetőségeinkkel élve 

 Az új városvezetéssel köt megállapodást három helyi civil 
szervezet konzorciális keretek között. 1995-től Pécs „kelet” 
fedőnév alatt a város a meszesi Bányász Kulturális Szövetséggel 
kötött közművelődési megállapodást. Ami a helyi rendezvények 
kulturális események szervezésének, anyagi hátterének részbeni 
biztosítását volt hívatott ellátni. Ez általában nem valósult meg. 
Kellett az a kis pénz másra is... 

Ezen az áldatlan, megalázó állapoton változtatott az új 
városvezetés. Mostantól lehetőség van a helyi kulturális 
események szervezésére, közösség életre keltésére. 

Szabolcs rendkívül gazdag hagyományokkal 
rendelkezik. Az elmúlt fél évszázadban mindent elkövettek 
arra az illetékesek, hogy ezeket a közösségeket 
ellehetetlenítsék, tönkretegyék. Most újból történelmi 
pillanatokat élünk meg, amikor lehetőséget kapunk  új 
gondolkodással, a régi hagyományok és közösségek 
újjáélesztésére. Kérjük a lakosság segítségét, támogatását, 
hisz ez közös érdekük. A további számokban tájékoztatjuk 
a lakosságot a fejleményekről. 
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Ha csordul Vince, telik a pince!” 
 

A régi népi megfigyelések az év első hónapjában több 
időjárási megfigyelést hagyományoztak. 
Ha ezen hónapnak első napján a Nap veres felhővel jó fel, a parasztok 
jövendölnek havas, háborgó időket, hadakozásokat, ha szép tisztán jó 
fel bő esztendőt. Második napján, ha tisztán jó fel termékeny 
esztendő, vízáradást, sok esőt várnak. Vízkereszt napján, ha csepeg az 
eszterhéj, vagy a kerékvágásba víz ered a hóból, termődik. 
  
Hogy ha szépen fénylik Vince, 
megtelik borral a pince, 
gabonával a pajta s csűr, 
Mihály így jó édes bort szűr. 
Pál fordulása ha tiszta, 
bőven terem mező, puszta, 
ha szeles, jó hadakozás, 
ha ködös, embernek sírt ás, 
ha pedig havas, vagy nedves, 
lesz a kenyér igen kedves. 
 

E népi időjárási hagyományból a legismertebb a Vince 
napjával kapcsolatos. Szent Vince vértanú napja: január 22. A 
hispániai vértanú halálának éve: i.sz. 304. Nincs azonban magyarázat 
arra, hogy a szőlővel, borral való kapcsolata honnan származik. 
Annak, hogy a bor patrónusa lett, oka nagy valószínűséggel nevének 
népi etimológiája (Vincent, százszoros bort jelent!) Franciaországon 
kívül Elzászban, Dél-Németországban, Ausztriában és természetesen 
Magyarországban is ünneplik január 22-t. A horvátok is a 
szőlőhegyen vigadoznak Vince napján. Úgy vélik, sok bor lesz, ha 
esik az eső. Dávod magyar szőlőmunkásai takaráskor egy üveg bort 
rejtenek a földbe. Vince napján kimennek a szőlőbe, megkeresik és 
áldomásul megisszák. Vásárosdombón, Ecsegen, Ábrahámhegyen, 
Sióagárdon még a századfordulón is egy-két szőlőtőt jelképesen 
megmetszettek ezen a napon, hogy jó termésük legyen. Baranyában és 
Egerben vesszőt metszenek a szőlőben. Ez a Vince vessző. 
Hazaviszik, vízbe teszik. Hajtásából az új termésre jósolnak. 

Vince napjához időjárási regulák is fűződnek. Nevének 
értelme: győzedelmes. Ünnepének kalendáriumi helyéből következik, 
hogy ősidőktől úgy tisztelik, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmát, és 
előkészíti a lassan közeledő tavasz útját. Nevének a vinum (bor) 
szóval rokon hangzása magyarázza, hogy a szőlőművesek e nap 
időjárásából a következő bortermésre jósolnak.  

A szokás elterjedt a franciák, hollandok, a németek, a 
csehek, horvátok és a magyarok körében. A Vince napi mondás 
előfordul egy 1498. tájáról származó kézírásos bejegyzéssel a pesti 
Ferencesek misekönyvében. Országszerte ismeretes: „Ha megcsordul 
Vince, tele lesz a pince!” Vásárosmiskén úgy mondják, hogy jó 
termés lesz, ha Vince napján folyik a kerékcsapásban a víz. Hajós 
öreg németjei szerint a tél fele már elmúlt. Közben mondogatták: 
„Reinen Wein gibt es, wenn in der Früh das Eis tragt den wagen, 
nachtmittags im Schőnenschein die Spatzen baden.” -„Jó bor terem, 
ha reggel, a kocsi jégen jár, délután meg a verebek fürdőznek a 
napfényben”. Takácsok, favágók és ácsok is védő szentjükként 
tisztelik. (dr. Kecskés Józsefné kéziratából)  

Mecsekszabolcsi helyi szokás, hogy ilyenkor vágják meg a 
„kisgömböcöt”, vagy „kis-schwartlit” a szőlősgazdák a pincékben. A 
borral kapcsolatos foglalatosságok mellett, egymás pincéinek 
meglátogatására is felkerekednek a helyi szőlősgazdák. 

„Idén ebből az alkalomból 14 helyi szőlősgazda látogatta és 
kóstolgatta végig a tavalyi borokat egymás pincéjében. A hangulat 
igen vidámra sikeredett. Több helyen terített asztal is várta az éhes 
résztvevőket. Az első néhány pincénél vödörrel kellett rásegíteni az 
ereszre, dél felé az idő azonban megenyhült és csordult magától is a 
csatorna.”    (Wirth Zoltán beszámolója) 

 
 
 
 
 

 

Január 25-én Pál napján: „Pál-fordulás, tél-fordulás”-tartja a 
mondás. 
Február 2-a több régi nép tavaszkezdő ünnepe. Február 3-a 
Balázs napja. Gyertyaszentelő Szent Balázs ünnepe régi 
diákünnep volt. Ide kötődik a Balázs-járás. Ezen a napon a 
csoportba verődött diákság házról-házra járt deákot verbuválva 
az oskola számára. Február 11-én Elek napja van- ez a pásztorok 
tavaszkezdő ünnepe. Február 14-én Bálint napja van, mely 
napjainkban is neves ünnepe a fiatalságnak. A régiségben ez volt 
a tyúkültetés napja is, ilyenkor raktak fészket a verebek. Február 
19-én, Zsuzsanna napja elviszi a havat és zöld gyepet varázsol a 
rétekre. 
(Bővebben olvashat a honlapunkon a témáról: 
www.mekoeregy.hu) 

-Lebedy János- 

          

Tisztelt Bányászdolgozók egészségkárosodási 
járadékában részesülők! 

 
387/2007. Korm.. rendelet 17.§.(1) "e" pontja.  az alábbiak 
szerint módosult és van jelenleg életben. Mindazok akik bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadékában részesültek 2008 
január előtt azokra a rendelet csak 2012. január 1-től fog 
vonatkozni, jelenleg a moratórium vonatkozik rájuk. A TB 
igazgatóság által kiküldött nyomtatványon tévesen került 
közlésre a rendelet. A nyomtatványok előbb kerültek 
nyomdába,mint ahogy a kormányrendelet módosult. 
Jó szerencsét!   Szemán István a BÉKE  alelnöke 
Érdeklődni: 0670-325.788 0670-3250722 
email: banyaszbeke@gmail.com 
 

ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítvány - a „ZÖLD kapocs”  

-Az Ökováros – Ökorégió Alapítvány 2011. január 1 – től kezdte 
meg működését Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
támogatásával, alapítói a BIOKOM Kft. és a Pécs Holding Zrt. 
Céljaink között szerepel többek között a környezeti és 
egészségvédelmi nevelés, oktatás és tudatformálás elősegítése 
Pécsett és a dél-dunántúli régióban. Tevékenyen kívánunk részt 
venni a lakosság környezettudatos életmódjának, 
környezetkultúrájának fejlesztésében oktatással, lakossági és 
iskolai, óvodai rendezvények szervezésével, információs 
tanácsadással, rendszeresen aktualizált „élő” honlappal. Oktatási 
programunk keretén belül, fokozatosan minden pécsi óvodában és 
iskolában személyes jelenlétünkkel, és játékos foglalkozásainkkal 
szeretnénk részt venni környezetükre igényes és tudatosan élő 
fiatalok nevelésében, segítve ezzel a környezeti nevelők, 
pedagógusok munkáját. 

Hatékony kapcsolatot és együttműködést kívánunk kiépíteni a 
város önkormányzati, gazdasági és civil szereplőivel. 
Meggyőződésünk, hogy csak akkor sikerül a „működő város” 
koncepciót igazán megvalósítani, ha a régió – egyébként autonóm 
módon jól és eredményesen működő - szervezetei összefognak és 
együtt még eredményesebben tudják előremozdítani a város „zöld” 
törekvéseit. 

Szívesen és örömmel vesszük minden olyan szervezet, intézmény 
és magánszemély támogatását, aki elkötelezettként fontosnak érzi, 
hogy gyermekeink, unokáink élhető, egészséges világban, 
boldogan nőjenek fel. 
Elérhetőségeink:72/211-004,e-mail.info@okovarosokoregio.t-
online.hu; 7621 Pécs, Szent István tér 17. Civil Közösségek Háza 
belső udvara 
 

 

http://www.mekoeregy.hu/
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HÍRDETMÉNY 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mecsekszabolcsi 
Környezet és Érdekvédő Egyesület  a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium által 2010-ben kiírt a környezetvédelmi és vízügyi 
előirányzatokból és környezet- és 
természetvédelmi céllal létrejött 
társadalmi szervezetek környezet- és 
természetvédelmi célú 
programjainak megvalósítására 
biztosított támogatások közül  
„Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” 
pályázaton „A Mecsekszabolcsi Emlékparkban lerakott illegális 
hulladék felszámolásának komplex projektje” című, valamint a 
„Zöld Forrás” pályázaton „A Szabolcs Emlékpark reformációja” 
címmel vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A projektek célja a Szabolcs Emlékpark megtisztítása, felújítása a 
tisztább és élhetőbb környezetért, közösségi programok és 
rendezvények kellemesebb környezetben való lebonyolításáért, a 
lakosság, különös tekintettel a fiatalok figyelmének felhívása a helyi 
természeti értékek, az egyedülálló ökoszisztéma védelmére. 
2011. januártól az Egyesület megkezdte a projektek előkészítését, 
várjuk mindazok jelentkezését, akik fontosnak érzik a környezet 
megóvását és a projekt megvalósításában önkéntesen részt vennének. 
Jelentkezés, információ: 7628 Pécs, Szabolcsi út 63. Közösségi Ház 
címen,www.mekoeregy.hu honlapon.     
Email: mecsekszabolcsiegy@gmail.com, Tel/fax: 72/783-229 

 

HÍREK 

Egyházi Hírek 
 

Februárban a megszokott szertartási renden kívül az alábbi 
eseményekre hívnánk fel a figyelmet: 2011.02.02-án Gyertyaszentelő 
Boldogasszony - Jézus bemutatása a templomban - ünnepén: 17:00h 
Rózsafüzér ájtatosság, 18:00h: Szentmise, melynek kezdetén 
gyertyaszentelés lesz. 
2011.02.03.-02.11. Lourdes-i kilenced, amely alatt a betegekért 
imádkozunk. Hétköznap: 17:00h, vasárnap: 8:00h. A kilenced 02.11-én 
a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésének emléknapján, a 
Betegek Világnapján fejeződik be. Ezzel kapcsolatban 02.20-án, 
vasárnap a 8.30-kor kezdődő szentmise keretében lesz a betegek 
szentségének kiszolgáltatása. Mindenkit szeretettel várunk! 
Az Egyházközségi Képviselőtestület közleménye: A beázások a 
templom tetőszerkezetét megrongálták. Az elmúlt év különösen 
intenzív esőzései pedig a templom mögötti támfal omlását idézték elő. 
E két probléma sürgős beavatkozást igényel, melyek várható költsége 
meghaladja az 1.000.000 Ft-ot. Sajnos anyagi forrásaink szűkösek, 
annak ellenére, hogy minden templomi munkát, amit tudunk, önkéntes 
felajánlásból ingyen végzünk. Kérjük, hogy aki segíteni tud, keressen 
fel bennünket a templomban vasárnap 8:00-10:00h, vagy pénteken 
16:30–17:30h között. Érdeklődni lehet telefonon a 20-439-4487 
számon Plisz József gondnoknál, vagy a 30-868-5324 számon Szilas 
András világi elnöknél. Segítségüket előre is köszönjük!  
Szilas András - világi elnök 

 

Digitális Fotópályázat 
 Egyesületünk digitális fotópályázatot hirdet 
„Mecsekszabolcs és környéke” címmel. A beküldött fotókat 
közétesszük a honlapunkon, a legjobb fotók bekerülhetnek a szerzőjük 
neve alatt újságunkba és a készülő Mecsekszabolcsról szóló könyvbe. 
Természetesen a három első helyezet ajándék tárgyat kap a Szabolcs-
napi eredményhirdetéskor. Terveink között szerepel a legjobb alkotók 
műveiből egy fotókiállítás megrendezése is az új Közösségi Házban. 

 

Képviselői Fogadóóra 
Oszoli Dénes önkormányzati képviselő úr, 2011.02.07-én, 17:00h-
19:00h-ig Fogadóórát tart a Pákolitz Művelődési Házban, Pécs, 
Komjáth A. u. 2. 
Panaszaikat, ötleteiket a képviselőhöz a Szabolcsi út 63 alatti 
postaládába kérjük eljuttatni, illetve az egyesületünk fenti 
elérhetőségeire, valamint közvetlen a képviselőnek az 
oszolid@ph.pecs.hu email címre. 

 
 

A Szabolcs Emlékpark régészeti kuriózumai 
 Kiss Attila - Baranya megye IX-XI. századi sírleleteket 
tárgyaló írásában említi a település legjelentősebb régészeti leletét: „… 
Pécs-Szabolcson az 50-es években sírokat találtak. 1968-ban Sáfrány 
László elmondotta, hogy amikor 1955-ben a falu temetője mellett lévő 
háza (Pécs-Szabolcs, Bányász vértanúk útja 4.) mellett a temetődomb 
oldalába pincét ásott, ÉNy-DK vagy Ny-K irányú sírokat talált. A 
sírokban lócsontok is voltak. Az emberi vázak mellett gyöngysor („az 
ócskás pénzt adott érte”) és kardmarkolat volt. A lócsontokkal együtt 
kengyelt és zablát talált. A tárgyak alakjára vonatkozóan a találó már 
nem tudott leírást adni. A leletkörülmények alapján a lelőhelyen 
esetleg avar kori, de nagyobb valószínűség szerint X-XI. századi 
sírokat bolygattak meg.” A fentiek és az alábbi bizonyosságok alapján 
egyértelmű, hogy valóban X. századi sírokat találtak 
Mecsekszabolcson. Szemtanú szerint a karddarabbal id. Sáfrányné 
„tököt aprított a disznóknak”, mígnem az ócskás meg nem vette. Az 
elmondás alapján markolatos, de csonka, egyenes kétélű kard volt ez. 
Hasonló kard került elő Pécs- Magyarürög – Kápolna-dombon, továbbá 
a megyében Szigetváron, és számos hasonló szerte az országban. 
Ezen a nyomon elindulva idézzük 
Bakay Kornél régészprofesszort: 
„…Már évtizedekkel ezelőtt 
felfigyeltek a régészek arra, hogy 
a magyar temetőkben egyes férfi 
harcosok sírjában nem a szokásos keleti hajlított szablya található, 
hanem az adott korban modern, nyugati kétélű vas kard – egyéb 
mellékletek társaságában. E figyelemreméltó jelenség pontos 
összesítése és kiértékelése meglepő eredményeket hozott: csekély 
kivételtől eltekintve kétélű kardos temetkezéseket csak köznépi 
temetőkből ismerünk. A legfontosabb melléklet ezekben a sírokban a 
kard, ezt követi a lószerszám és a ló. Lényeges még az íj és a tegez, 
nyílcsúcsokkal. …” Ezek alapján felteszi, hogy ezek a katonák csakis 
magyarok lehettek, és nem voltak tehetősek. Párhuzamot von továbbá a 
korabeli Európa udvartartásaival és arra a következtetésre jut, hogy 
ezek a közrendűek a nyugati mintára felszerelt kíséret tagjai lehettek, 
akik szerinte Géza fejedelem idejében aktív szerepet játszottak a 
központi hatalom kiépítéséért folytatott harcokban. Más álláspont 
szerint ezek a sírleletek honfoglaláskoriak (IX. század vége), és a 
honfoglalók között egy „nehezebb” fegyvernemhez tartozó réteget 
takar. De akkor, hol vannak a díszes övek, a harcossírokra jellemző 
egyéb tartozékok? Ezeket a kardokat a vikingek (normannok) 
használták, így a magyarság Etelközben találkozhatott először a 
hasonló kardokat forgató rúszokkal, oroszokkal Kijev környékén. 
Anonymus krónikájában az alábbiakat olvashatjuk: „Az oroszok 
(rúszok) közül is sokan Álmos fejedelemhez csatlakoztak és vele jöttek 
Pannoniába.” A nyugati hatás helyett helyesebb volna rúsz hatásról 
beszélni, hiszen Kijev körül is több korabeli magyar emlék ismeretes. 
Eszerint a fejedelmi testőrséget lehet, hogy még Taksony idejében 
szervezték meg rúszokból, vagy rúsz mintára szerelték föl, kiegészítve 
a fegyverzetet a hagyományos magyar íjjal. Meg kell emlékeznünk a 
már nem létező Szt. Mihály plébániatemplomról. Valószínűleg még a 
fejedelmek korában épült meg. Az új templom felépítésével nem volt 
az egyházközösség számára fenntartható, így 1914 körül lebontották. A 
templom a régi temetődombon, a feszület mögött állt. – folytatjuk L.J. 

 

Hírek a helyi közbiztonságról 
  
Újságunkban külön rovatot kívánunk elindítani, ami a helyi 
bűnmegelőzésről, annak lehetőségeiről és a társadalmi 
összefogásról szólna. Sajnos olyan világban élünk, ahol nem 
várhatunk el mindent másoktól, a hivataloktól, a hatalomtól. A 
gondok, problémák helyben keletkeznek, már kezdetekben 
kezelni kell őket. Hatásos lehet a helyi társadalom 
„önvédelme”, melynek megszervezése közügy, mindannyiunk 
érdeke és jól is működhet. Volt több példa és kezdeményezés is 
a területen. Aktualitásából sosem veszít, főleg annak a 
tudatában, hogy területünk egy kisebb város nagyságrendű és 
egy nagyváros peremén helyezkedik el.  
 A közeljövőben megkezdjük egy helyi önvédelmi 
rendszer szervezését. A lakosságtól várunk megvalósítható 
ötleteket, elképzeléseket. 
 A Közösségi Házban (Szabolcsi út 63.) hétfőnként 
18h-tól Közbiztonsági Ügyeletet. 
Figyelem! A múlt héten új betörő banda jelent meg a 
területen. Legyen mindenki éber! Figyeljünk szomszédaink 
tulajdonára is, különösen kiemelten az egyedül élő 
idősekre!      T.J. 

 

http://www.mekoeregy.hu/
mailto:mecsekszabolcsiegy@gmail.com
mailto:oszolid@ph.pecs.hu


HUMOR 
 

- Na milyen nős embernek lenni? 
- Megfiatalodtam! Mintha újra 15 éves lennék! 
- Hogy lehet az? 
- A WC-ben cigarettázom, és titokban iszom 

 
 
 

Pályaudvari beszélgetés: 
- A feleségedet várod? 
- Nem várom... jön. 

 
 

Székely házaspár ül a lócán.... 
Asszony: - Szeretsz-e még engem? Sosem mondod!!! 
Férj: - Egyszer megmondtam. Ha változás lesz, szólok!!! 

 
 

 
 

 
 

BRÓDESIGNY  
7628 Pécs, Bródy Sándor u. 5. 

Női-Férfi-Gyermek Fodrászat 

Zsarkó Ildikó: +36 30 531 2918 

Kéz és Lábápolás Műkörömépítés 

Gregor Ágnes: +36 30 927 9883 

Svéd_Frissítő Masszázs 

Kovács Ernő: +36 30 994 7292 

Ceragem (Jáde köves masszázságy) 

Bejelentkezés: +36 30 396 6503 

Nyitva tartás: 

Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00 

Szerda, Péntek: 09.00-18.00 

Szombat: 08.00-12.00 

Vasárnap, Hétfő: Zárva 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 

SZÉPÜLÉSRE, FELÜDÜLÉSRE VÁGYÓ 

RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGET! 

 
 

 
MASZAT KUTYAKOZMETIKA 

7628 Pécs, Szabolcsi út 26/2. 

TELEFON: 06-70/417-7766 

LABODA ERIKA 

www.maszatkutyakozmetika.gportal.hu 

labodaerika@t-online.hu 

 

Házi patika – Népi gyógyászat 

Hársvirág 
A tél vége felé gyakori a hirtelen, akár napszaki hőmérséklet 
változással együtt járó meghűlés, megfázás. Már az ősi népek is 
ismerték és használták a hársfa virágát a légúti megbetegedések 
kezelésére. A szárított hársfavirág meleg teája izzasztó, köptető 
és nyákoldó, enyhe nyugtató hatású. Ezenkívül értékes része 
lehet vizelethajtó, gyomorerősítő teakeverékeknek is. A 
hársvirág méze az egyik legértékesebb, melynek jó hatásai 
között a fenti hatásokat tapasztalhatjuk a méz többi jótékony 
tulajdonsága mellett. Megfázás esetén tehát érdemes a természet 
patikájához fordulni és magában, vagy kamillavirággal, 
szederlevéllel keverve esténként, jó meleg, mézes hársvirágteát 
kortyolgatni a kályha melletti fotelben olvasgatva.  

 

 
Gépjárművek javítása, teljes 
körű kárrendezés, szerviz. 

Pécs, Komló út 127. 

Elérhetőség: 20/2385137 
Topservice Bt. 

Pelle János, Vass Gábor 
 

 

ZENGŐ-TEX KFT. 
 

 Pécs, Szabadságharc u. 12. 
 

Sátrak, ponyvák, kemping cikkek, 
árnyikák, kerthelységek gyártása, 

javítása. 
Műszaki textíliák, reklámponyvák, 

zászlók, molinók készítése. 
 

72/230-172 napközben 08-13-ig 20/936-0811 

 

VEGYESBOLT 
VÉD-TRADE KFT 

7628 Pécs, Szabolcsi út 21/5. 
* vény nélkül árusítható gyógyszerek 
   forgalmazása 
* helyben sütött tatárpék falatok 
* minden keddtől friss csirke kapható 
Nyitva tartás: H-P: 05-19 
   Szo: 05-15 
   V.    07-11 

SZERETETTEL VÁROM VÁSÁRLÓIMAT! 

 
 

http://www.maszatkutyakozmetika.gportal.hu/
mailto:labodaerika@t-online.hu

	            Mecsekszabolcsi Hírlevél
	A MECSEKSZABOLCSI KÖRNYEZET- ÉS ÉRDEKVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA
	Felhívás!
	Köszönettel: Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület
	Ha csordul Vince, telik a pince!”
	HÍRDETMÉNY
	HÍREK
	Digitális Fotópályázat
	A Szabolcs Emlékpark régészeti kuriózumai
	Hírek a helyi közbiztonságról
	HUMOR
	MASZAT KUTYAKOZMETIKA
	Házi patika – Népi gyógyászat
	VEGYESBOLT
	Nyitva tartás:	H-P: 05-19

