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A KoBeKo és a Baba-mama klub programsorozata

Beszélgetés egymás közt anyáknak
A Baba-mama klub részeként havonta tervezünk egy 
estét, amikor kicsit tudatosabban, a család, az anyaság, 
a gyereknevelés kérdéseiről beszélgetünk prevenciós 
szemlélettel mentálhigiénés szakember segítségével.

„Segítek, hogy megtaláljátok azokat az erőforrásaito-
kat, amelyek átlendítenek a nehézségeken, vagy javítják 
a családon belüli kommunikációt.

Minden alkalommal körbejárunk egy témát, ami jel-
lemzően előfordul egy családban, egy anya életében. 
A csoport által megismerhetjük egymás tapasztalatait, 
megoldásait, megélhetjük, hogy más is ugyanilyen ne-
hézségekkel küzd.

Néhány téma, ami szóba kerül majd – de persze ha 
titeket valami más foglalkoztat, akkor arról beszélünk! 
1. feladatmegosztás a családban;
2. én, mint anya, mint nő, mint dolgozó nő;
3. segítségkérés, kire számíthatok;
4. énidő, töltődés.”

Légrádi Nóra mentálhigiénés szakember.
Mivel az a program inkább az anyákról szól, most 

inkább csak az anyukákat várjuk, de természetesen ha 

nem megoldható a gyerekfelügyelet, nem gond, ha ott 
lesznek a picik is.

Helyszín: Berze Művelődési Ház
Időpontok: 2021. november 15., 17 óra
  2021. december 13., 17 óra

A program ingyenes! 

Zenés délután a Berzében
Előadó: Bognár Szabolcs ope-
raénekes, a Vivat Bacchus Ének-
együttes szólistája 

A repertoárban ismert ope-
rett- és operaáriák és dalok 
csendülnek fel. 

2021. november 4., 14 óra
Berze Művelődési Ház

A kora délutáni időponttal kifejezetten a nyug-
díjas korosztályt szeretnénk megcélozni, de min-
denkit szívesen látunk. 

A produkció a „Köszönjük, Magyarország!” 
program keretében valósul meg.

Somogy, Hird ÉS VaSaS közöSSÉgi lapja  •  2021. noVember • XV. ÉVfolyam 11. Szám



2  2021. novemberSok Hírünk Van

Tisztelettel:  
Berényi Zoltán
Pécs M. J. V. Önkormányzat
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Kontakt:
Pécs M. J. V. Önkormányzat
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 berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Képviselői hírek
A következő közgyűlés november 16-án, kedden lesz, utána csütörtökön pedig a Vasas-Somogy-Hird Telepü-
lésrészi Testület is ülésezik november 18-án 17 órától a Berzében. Most volt az „évadnyitó” utáni második 
rendes közgyűlés, október 19-én. A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése 
között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
 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 ő kezük munkáját dicséri.

 VSH-TT (Részönkormányzati) ülés 2021. november 17-
én, délután 5 órától a BERZÉBEN lesz.
Tervezett témák:

1. Körzeti Megbízotti Iroda „beüzemelése” érdekében tett 
lépések, helyzetjelentés
2. Vasas-Somogy-Hird fejlesztési tervek érdekében tett lé-
pések, helyzetjelentés
3. Beszámoló eddigi képviselői munkáról, eredményekről 
lakossági megkeresésekre tett intézkedések
4. Egyebek, hozzászólások, kérdések

 K Ö Z M E G H A L L G A T ÁS volt 2021. OKTÓBER 
12-ÉN Pécsett a „Nevkó”-ban, visszanézhető a teljes Köz-
meghallgatás közvetítése, KLIKK a részletekért: 3 téma 
közül lehetett választani, a többség a pécsi parkolási hely-
zetet választotta.

 Önkormányzat TV élő, online közvetítése a közgyűlésről, 
KLIKK
Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, és sajnos a 
szeptemberi közgyűlés után most októberben is megint egy 
botrányos ülés volt: megint a sok(k)adik demokráciadefi-

cit: titkolódzás, utolsó pillanatban kiosztandó anyagok, le-
számolás „saját” frakcióval (Momentum), Vasas-Somogy-
Hird további „büntetése”, és a fejlesztési tervünket adtam 
át Polgármester úrnak. Bővebben, fenti linken „élőben” 
visszanézhető az egész közgyűlés, videós beszámolók alábbi 
linkekre kattintva nézhetők meg:
Közgyűlési beszámoló, rengeteg videóval
Kérdezz-felelek, írásbeli válaszok, videók

 20 év után sajnos vége, pontosabban mégsem egészen, 
„csak” „áthelyezi” a klubéletet a Vasasi Jószerencsét Asz-
szonyklub. Ezen alkalomból emlékplakettel, virágokkal 
köszöntük meg – a Vasasi Szt. Borbála Egyesülettel és a 
KoBeKo-val közösen – áldozatos munkájukat, további jó 
egészséget és nemkülönben aktív klubéletet kívánva a höl-
gyeknek. Amit ezentúl az INSZI nappali ellátó-szolgálata, B. 
utcai idősklubjában folytathatnak az asszonyok. Jó egészsé-
get, tartalmas, aktív klubéletet kívánunk mindannyiuknak!

A következő közgyűlés november 16-án, kedden lesz, 
utána csütörtökön pedig a Vasas-Somogy-Hird Telepü-
lésrészi Testület is ülésezik, november 18-án 17 órától 
a Berzében, addig is figyeljék képviselői oldalamat, kö-
vessék az oldalt, 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: 06-30-210-8120
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VOLT EGYSZER EGY JÓSZERENCSÉT ASSZONYKLUB,

avagy 20. SZÜLETÉSNAPUNKRA!

Hol volt, hol nem volt, 2001 januárjában a bányászszak-
szervezet asszonyai gondoltak egyet és kettő lett belőle! 
Összefogtak, és létrehozták a vasasi asszonyklubot. A 
kezdeti kéthetenkénti összejöveteleken a találkozás örö-
mén túl, később rendszeres program lett a társadalmi 
és nemzeti ünnepek, ill. névnapok ünneplése, ismeret-
terjesztő előadások és a nagy felüdülést jelentő, sok-sok 
közös éneklés is. Sőt az akkor még 50-60-as „fickós” asz-
szonyok még táncra is perdültek, ha kedvük úgy hozta!

Az elmúlt 20 év alatt a rengeteg rendezvényt, élményt, 
kirándulást, farsangi bálokat, családi esteket nehéz len-
ne felidézni, felsorolni – nincs is szükség rá –, hisz azok 
mind a tagjaink szívében-lelkében lakoznak, megma-
radnak szép emlékként. Ám az idő nagy úr, hisz amikor 
12 éve átvettem a klub vezetését, akkor a létszámunk 33 
fő volt, és a 15. jubileumunkon pedig az átlagéletkorunk 
73 év.

És ez év januárjában elérkezett fennállásunk 20. év-
fordulója is, ám a pandémia miatt ünnepelni nem le-
hetett. S bár a tagjaink átvészelték, és megúszták – a 
COVID miatt hál’ istennek, mi nem veszítettünk el sen-
kit – mégis a járvány legnagyobb vesztesei mi lettünk, a 
szépkorúak, a legesendőbbek. Hisz hónapjaink, éveink 
teltek félelemben, magányban és reménytelenségben a 

sok veszteség hallatán. Ahogy azt a COVID-ban elhunyt 
nagy zenészünk, Balázs Fecó énekelte: „…ez a csönd éve 
volt…”. Mert mi, öregek, a családtagjainkkal is ritkán, 
így az asszonyklub is az elmúlt 1-1,5 évben alig-alig (és 
egyre csökkenő létszámmal) találkoztunk.

Eljött az ideje egy újabb számadásnak, „leltárnak”, hi-
szen az egykori szépszámú asszonycsokor így a 20. szü-
letésnapra kerek 20 főre apadt, és ebből 10-en, a csapat 
fele 80, sőt 90 pluszosok lettek! (Az egykori 60-as alapí-
tók, és mindebből adódóan az átlagéletkorunk 79 évre 
nőtt.)

Mindezek alapján közel 1 év kihagyás után szeptem-
ber 10-én mindent összevetve, osztva-szorozva a jelen-
lévő 15 tagunk úgy döntött (ill. beletörődött), hogy egy-
szer mindennek vége kell hogy legyen, ez az élet rendje. 
Így aztán október 1-én (a hagyományos, magunk által 
készített) ünnepi ebéddel, megemlékezéssel megünne-
peltük a 20. születésnapunkat, és egyben fájó szívvel, 
de a józan észre hallgatva bejelentettük klubunk felosz-
lását. Ezúton is köszönjük a jubileumunkon megjelent 
civil szervezetek részvételét, és külön köszönjük Berényi 
Zoltán képviselőnknek, hogy – mint mindig – minden 
asszonyunkat megörvendeztetett egy kedves személyre 
szóló ajándékkal, és közösségünk egy emlékplakettet ve-
hetett át.

A szomorúság mellett derűs reményünk az maradt, 
hogy ha mint a Berzében működő Jószerencsét Asz-
szonyklubként már nem is létezünk, a településünkön 
átadott szép új „Óvoda” (a szépkorúak így becézik) min-
den – még mozgásképes – asszonyunknak boldog, és fő-
leg közeli találkozó helye lett. 

Így hittel, remélem, és bizakodom, hogy itt még na-
gyon sokáig, sokan és egészségben találkozhatunk és 
örülhetünk egymásnak!

Kisné Hering Irén klubvezető
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Megváltozott a számlaszámunk! 10102440-71927700-01005007 Budapest Bank
Mostantól már bank és SZÉP kártyával is fizethetnek nálunk!
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Nívódíjas lett a Bányászszív Dalcsapat

Idén júliusban telefonon hívott fel Dobsi Lajosné Ica, 
a Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet vezetője, és 
mondta, hogy lehetőségük van arra, hogy pályáztassa-
nak valakit az idei nívódíjra, és elárulta, hogy ők ránk, a 
Bányászszív Dalcsapatra gondoltak. Megkért, hogy írjam 
meg a Bányászszív Dalcsapat történetét és minden olyan 
információt, ami az együttes életében említésre méltó. 

A hat éve alakult Dalcsapatunkról bőven volt mit 
írni, hisz sok bányászdalt hoztunk létre, sok helyen sze-
repeltünk ez idő alatt, és sok minden történt velünk. 
Hamarosan el is küldtem Icának történetünket, és ezt 
pályázatként benyújtotta az Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezetéhez. Már augusztus közepe felé örömmel 
hívott Ica, és mondta, hogy az idei évben a Bányászszív 
Dalcsapat és jómagam (Bocz József), a Dalcsapat vezető-
je kaptuk meg a Művészeti nívódíjat a Bánya-, Energia- 
és Ipari Dolgozók Szakszervezetétől a bányász kulturá-
lis hagyományok ápolása és gazdagítása terén végzett 
kiemelkedő munkánk elismeréseként. Az okleveleket 
és a hozzá járó pénzjutalmat itthon, a vasasi bányász-

napi ünnepélyen vehettük át Icától. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani Dobsi Lajosné Icának és a Vasasi 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezetnek, hogy bizalmat 
szavaztak nekünk, és pályáztattak minket ezen a „ní-
vós” versenyen, amit idén mi kaptunk meg. És egyben 
köszönetet szeretnék mondani Dalcsapatunk tagjainak, 
akik nélkül ez a díjátadás nem valósulhatott volna meg. 
Farkas Sándor alapító tagunknak, Strausz Emőkének, 
aki már két éve csatlakozott együttesünkhöz, és az ő ve-
zetése alatt álló Berze Nagy János Népdalkarnak, akikkel 
már több alkalommal is szerepeltünk együtt, Vörös Já-
nosnak, aki a versekért és prózákért felelős tagunk, Mol-
nár Tibor alapító énekesünknek, kisegítő tagjainknak: 
Czimerman-né Sztraka Tímeának, Czimermann Lász-
lónak, és nem utolsósorban a pótolhatatlan, csodálatos 
hangú és a mindig vidám Baumann Rudi (†1955–2021) 
barátunknak, aki már négy éve meghatározó énekese 
volt együttesünknek és aki sajnos már többé nem éne-
kelhet velünk a Bányászszív Dalcsapatban. 

Bocz József

Bányászemlékek bemutatása
A Vasasi kincskeresők csoport kezdeményezésére a Vasasi Szent Borbála Egyesület tagjai vezetett tárlatlátogatást 
tartanak az emlékparkban, a táróban és az egyesületi székházban. A látogatáson megismerhetjük a park és a benne 

található emlékek történetét, a táróban a bányászat szerszámait láthatjuk, a vitrinben pedig az egye-
sület legféltettebb kincseit ismerhetjük meg. Szeretettel várjuk a bányászmúlt iránt érdeklődő, Vasas 
történetét jobban megismerni szándékozó lakosokat.

Időpont: 2021. november 6., szombat 14 óra
Helyszín: Egyesületi székház és
a Szent Borbála Park
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hitélet november

Katolikus miserend

Hirden vasárnaponként 15 órakor kezdődnek a szentmisék 
a református templomban.

November 1-én 16 órakor megemlékezés lesz a somogyi te-
metőben.

November 2-án Vasason 13 órakor szentmise lesz az elhuny-
takért a templomban.

November 09-én kedden 16 órakor a somogyi templomban 
szentmise lesz a megholtakért.

November 13-án a vasasi templomban tartandó szentmise 
ELMARAD, azon a napon bérmálás lesz Hosszúhetényen, 
amire várjuk a testvéreket!

November 16-án kedden 16 órakor a vasasi templomban 
szentmise lesz a megholtakért.

November 23-án kedden 16 órakor a somogyi templomban 
szentmise lesz a megholtakért.

November 27-én előesti szentmise 16 órakor a somogyi 
templomban.

November 30-án kedden 6 órakor a vasasi templomban 
szentmise lesz a megholtakért.

Aki szeretne bekapcsolódni az elhunytakért való szentmi-
sébe azáltal is, hogy megemlékezzünk elhunytjaikról, kér-
ném, írja fel egy papírra és juttassa el, vagy legyen kedves 
elhozni a templomba. A szentmise stipendiuma 1500 fo-
rint. A templomok részére szánt adományokat hálásan 
köszönjük! 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
november 14. és 28-án 11 órakor a vasasi evangélikus 
templomban.

Juhász Gyula: Temető
A hervadás bús pompájában áll most
A temető. Ó, mennyi szín, derű,
Fehér és lila őszi rózsatenger,
Mely hullámzik az enyészet szelére.

Egy alacsony pad vár rám pihenőül,
Előtte zöld deszkából ácsolt apró
Sírdomb szelíden mosolyog a fényben.
Fölöttem magyar égnek végtelenje,
Előttem a határtalan magyar táj.

E kicsi sírban egy csöpp lányka szunnyad,
Mint elhervadt virág az ősi kertben.
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.

E kicsi hant előtt, e nagy magányban
Megölelem az édes életet,
Mely ragyogást küld jeltelen sírokra
S virágözönt az ódon temetőkbe
S az őszi nap csókjával arcomon
Megindulok rózsásan, dalosan,
A boldog elmúlás víg vőlegénye.

hitélet november
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Sporthír

Továbbra is várjuk a fiatalokat a Somogyi Bányász asztalitenisz-csapatába
Szakosztályunk ismét foglalkozik utánpótlás-neveléssel, továbbra is várjuk a fiatalokat edzéseinkre. A tanítás 
és az edzés teljesen ingyenes. Az edzésekre hétfőn és szerdán 16–18 óra között várjuk a fiatalokat. Jelentkezni 
Danis Imre szakosztályvezetőnél lehet a 06/30-559-4524 telefonon.       Bocz József

VIII. Märcz Róbert Nemzetközi Gyalogló Emlékverseny
Igen! Már nyolcadik alkalommal tudtuk 
megrendezni a gyaloglóversenyünket!

Sajnos a járványhelyzet ismét rá-
nyomta bélyegét a versenyre, szerb és 
ukrán barátaink emiatt kényszerültek 
távol maradni. A tavasszal elmaradt 
versenyeket, bajnokságokat szeptember 
óta rendezték folyamatosan, így a gya-
loglók „elfogytak”, megsérültek, elfárad-
tak, ezért kevés versenyző tudott eljön-
ni. Ennek ellenére színvonalas rendezés 
mellett színvonalas versenyt láthatott 
a kevés számú érdeklődő. Récsei Rita 
olimpikonunk sérülése miatt nem tu-
dott indulni, de új szerepkörben – mint 

gyaloglóbíró – mutatkozott be. A lányok 
10 km-es versenyében horvát siker szüle-
tett Jancek Bruna személyében, a fiúknál 
az utolsó hivatalos versenyén szereplő 
Srp Miklós meggyőző fölénnyel győzött. 
Kedves színfoltja volt a versenynek, hogy 
az utolsó méterekre a jelenlévő edzők is 
beálltak mellé, mintegy díszkíséretként. 
Miklós a Honvéd gyalogló csoportjának 
edzőségét veszi át a nemrég visszavonult 
dr. Urbán Ákostól.

Az egyedülálló kerámiaérmeket Ragács 
Gyuri készítette, a rendezést szokás sze-
rint segítette a KoBeKo csapata és a so-
mogyi polgárőrök. Köszönjük nekik!

Szeniortánc
Szeniortánc indult a Kossuth Művelődési Házban. A foglalkozások idő-
pontja: kedd 16:45-17:45.

A Berzében pedig pénteken 17:00-18:00-ig tartanak a szeniortánc-fog-
lalkozások.

Mi is az a szeniortánc? Zene, mozgás, agytorna. Nem csupán zenére tör-
ténő táncikálás, hanem az idősödő ember szervezetéhez illeszkedő kímé-
letes „sporttevékenység”. Az új tánclépések megtanulása intenzív agytornát 
kíván, és elősegíti az idegpályák „olajozását”. Hadat üzenünk az időskori 
feledékenységnek és a mozgásszegény életmódból adódó betegségeknek.

Várjuk a táncolni és mozogni szerető kortársainkat kb. 50-től akár 100 
éves korig. Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs szükség!

Érdeklődni: Kocsisné Nagy Margitnál lehet. 20/545-7133

Pécs–Harkány futóverseny
Idén a járvány miatt nem tavasszal, hanem október végén 
rendezték a Pécs–Harkány futóversenyt. Az őszi zsúfolt 
szezon miatt kevesebb, de annál lelkesebb résztvevő-
vel. Az időjárás pedig még sokkal jobban illett a futás-
hoz, mint néha a hó és fagy. Ragyogó napsütésben, kb. 
10-15 C-os melegben vágott neki a mintegy 200 futó a 
távnak. A vasasiak, somogyiak most is képviselték Pécs 
„távol-keleti” részét, nem is akárhogy. Az már szinte ter-
mészetes, hogy Schneider Pál a korosztályában első lett, 
2 óra 6 perc alatt tette meg a majdnem 26 km-es távot. 

A női versenyben Papp F. Borbás Adrienn a 10. helyet 
érte el, 2 óra 17 perces idővel. A győztes női váltó egyik 
tagja Freierné Kovács Dóra volt. Az egyik férfiváltóban 
futott Papp F. Ferenc, ők a 10. helyen értek célba. Az SHV 
csapata: Schneider Pál – Taar Ilona – Bodor Miklós ösz-
szeállításban, az összetett verseny 39. helyén futott be, 2 
óra 24 perc alatt. Jó mulatság volt, várjuk a jövő tavaszi 
következő versenyt.

Taar Ilona

Novemberi 
focimeccsek

A Bányász TC továbbra is várja a 
kedves nézőket a Parcsin utcai sta-
dionban rendezendő hazai találko-
zókra. 

November hónapban a követke-
ző találkozókra kerül sor:

Bányász TC – Újpetre KSE  
2021. 11. 14. 13.30

Bányász TC – Orfű KSE 
 2021. 11. 28. 13.00
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Ikrausz Kft.
Autószerviz, gumi-

szerviz, karosszéria- 
javítás, diagnosztika, 

futóműállítás,
műszaki vizsga.

Pécs Siklósi út 2/A
06-20/410-2882

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.

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: 1700 Ft/kg

repceméz: 1800 Ft/kg
hársméz: 2300 Ft/kg
akácméz: 2800 Ft/kg

napraforgóméz 1600 Ft/kg
Lépesméz 1500 Ft/db

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

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 ottho-

nában 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
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona: 20/412-4748
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