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Ajándék az Olvasóknak!
Kedves Olvasóink! Nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek lapunk 
2022. évi színes falinaptár-mellékletét. Köszönjük hirdetőink-
nek, akik lehetővé tették idén is, hogy minden háztartásba in-
gyenesen eljuttassuk az SHV év végi számával együtt a nap-
tármellékletet. Fogadják szeretettel, méltán lehetünk büszkék 
a sok színes és nemkülönben hasznos helyi hirdetésért. 

Minden Kedves Olvasónknak 
áldott, kellemes karácsonyi ünnepeket, 

és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk!

Az SHV szerkesztőség csapata nevében:
Berényi Zoltán önkormányzati képviselő

Színes naptármelléklettel!

Ha árusítani vagy fellépni szeretnél, 
az adventi ünnepségen megteheted 

December 18-án adventi vásárt és ünnepséget szerve-
zünk. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen árusíta-
nák saját készítésű termékeiket, legyen az akár dísztárgy, 
élelmiszer, használati tárgy, ajándék. Lényeg, hogy olyan 
dolog legyen, amit karácsonyra szívesen megvesznek az 
emberek. Nem kell profinak lenni, elég, ha szívvel ké-
szül.  Szerencsére vannak már helyi árusaink, akik 
mindig ott vannak a Mestertár rendezvényeinken, de 
szeretnénk, ha többen megmutathatnák portékáikat. 

Továbbá keresünk olyan helyi előadóművészeket, akik 
szívesen fellépnének verssel, dallal, zenével, tánccal. Le-
het gyerek, felnőtt, egyedül vagy többen. 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: info@kobeko.hu, 
vagy a 30/9970-993 telefonszámon.

Ünnepeljünk együtt december 18-án!

BorBála-napi rendezvény
2021. december 4.

Pécsi Kulturális Központ, 7633 Pécs, Veress Endre utca 6. 

• 9:00-9:10  Köszöntők
• 9:10-9:40 Vasasi Bányász Fúvószenekar műsora
• 10:00-10:30 Pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar műsora
• 10:50-11:20 Bányásszív Dalcsapat műsora
• 11:40-12:10 Pécsi Ércbányász Koncert-fúvószenekar műsora
• 13:00-14:00 Snack ebéd

A vendégeket ingyenes különjárati busz szállítja!
Buszmenetrend: 
    07.25 – Vasas Vashíd megálló, Somogy – Buszfor-

duló, Fehérhegy megálló, Budai vám,  
Veress Endre u. 6.

   14.00-kor indul vissza
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség: 

Pécsi Kulturális Központ, Vasasi Szent Borbála Egyesület

A TOP 7.1.1-16-H-076-1 sz. pályázatnak köszönhetően, a 
Kossuth Művelődési Házra is felkerültek napelemek, amit 
november 18-án a Solar-Pécs szakemberi szereltek fel.
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Színes naptármelléklettel!
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Képviselői hírek
A következő közgyűlés DECEMBER 14-én, kedden lesz. Az október 19-ei közgyűlés volt – sajnos – az idei 
év, de talán a ciklus eddigi legbotrányosabb közgyűlése. A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az ese-
ményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:
	VSH-TT (Részönkormányzati) ülés 2021. november 

18-án, délután 5 órától a BERZÉBEN volt.
1. Körzeti Megbízotti Iroda „beüzemelése” érdeké-
ben tett lépések, helyzetjelentés
o az irodát teljesen felújítottuk, szépen kifestve, ki-

takarítva, készenlétbe „várja” a szolgálatteljesítés 
megkezdését. Jelenleg a BM rendőrségi program 
jóváhagyására, installálására vár, amint ez az 
utolsó akadály is elhárul, jelentkezem.

2. Vasas-Somogy-Hird fejlesztési tervek érdekében 
tett lépések, helyzetjelentés.
o A képviselői FB-oldalon is közzétettem a több hó-

nap alatt, számos helyi szervezet, gazdasági sze-
replő, intézmények képviselői által egy szakértő 
műhelyvezető koordinálásával elkészített anyagot, 
amit az október 19-ei közgyűlésen a polgármester-
nek is átadtam.

3. Beszámoló eddigi képviselői munkáról, eredmé-
nyekről, lakossági megkeresésekre tett intézkedé-
sek.
A többféle csatornán beérkező (személyesen, telefonon, 
online, fogadóórákon) lakossági panaszokat, kéréseket, 
rendszeresen továbbítjuk a különböző városházi osztá-
lyokhoz (mint például városüzemeltetési főosztály, ha-
tósági főosztály), önkormányzati cégekhez, ezek közül 
főként a Biokom felé, amely társaság felelős Pécs város 
teljes területén (így Vasas-Somogy-Hird városrészeken 
is) a közterület-fenntartásért, a közösségi közlekedés 
megrendeléséért, szervezéséért, tehát komplex  városüze-
meltetési feladatokért. 
Az elmúlt két évben csaknem 150 különféle lakossági 
panaszt dolgoztunk fel, és próbáltuk megoldani a vá-
ros szerveivel közösen. A panaszok túlnyomó többsége 

infrastrukturális jellegű probléma. A bejelentések utak, 
járdák, vízelvezető árkok elégtelen állapotára hívja fel a 
figyelmet. Fontos kiemelni, hogy a Településrészi Testü-
letnek nincs önálló jogköre ezen ügyek megoldásában, 
tehát egyfajta közvetítő szerepet tölt csak be az önkor-
mányzat és a lakosok között. A döntés és a forrás min-
dig a város kezében és az önkormányzat cégeinél van. 
A területen az aszfalttal burkolt utak jelentős részét az 
ISPA/KA IIA sz. projektben készült el 2009-ben, ám 
sajnos az azóta több helyen leromlott állapotú burko-
lat teljes cseréje hatalmas összeget ölelne fel. Sajnos a 
megválasztásom előtt lejárt a kivitelezői 10 éves garan-
cia, addig kellett volna rendszeresen, kitartóan – pl. az 
elődömnek – ezeket jelezni/jelenteni és/vagy továbbí-
tani, de ez a hajó már elment!

Pár nagyobb probléma, amely megoldódott: 
•	 a	 hirdi	Cseresznyés	 út,	 valamint	 az	 abból	 nyíló	Ti-

szafa utca, hirdi Zártkert és Magnólia utcában 2021. 
január 1. napjától bevezettük a házhoz menő hulla-
dékgyűjtést (Dél-Kom);

•	 megújult	 a	 vasasi	 Bencze	 József	 utcánál	 42	 méter	
hosszan a járda burkolata; 

•	 a	három	 településrészen	 sok	utcában	 történt	 kátyú-
zás, útjavítás; 

•	 megújult	a	hirdi	Zártkerti	út,	az	utca	javítása	tört	be-
tonnal és mart aszfalttal történt; 

•	 rengeteg	illegális	hulladéklerakót	sikerült	felszámolni,	
a Baranya Megyei Kormányhivatal, Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fő-
osztályával közösen; 

•	 a	területen	4	játszótér	újult	meg,	13	db	korszerű	játék-
elemmel bővülve; 

•	 a	közeljövőben	két	új	gyalogosátkelő	fog	létesülni	Va-
sason és Hirden;

•	 és	újra	élet	költözik	a	Búzakalász	utca	3.	szám	alatti	
KMB (Rendőrség – Körzeti Megbízott) irodába.

	Elszaporodott vadkárok a területünkön.
Sajnos az utóbbi időben egyre több bejelentést kap-
tam a választókörzetben elszaporodott vadak által 
okozott károkról, felbukkanásukról a lakott terüle-
ten, ezzel veszélyeztetve bennünket. Minden esetben 
azonnal intézkedtem, és külön köszönet az illetékes 
Vadásztársaságoknak, mindig gyorsan és szakszerű-
en intézkedtek, felvették a bejelentőkkel a kapcsolatot 
és szakszerű és gyors segítséget nyújtottak nekik. Kö-
szönet érte!
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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

	Önkormányzat TV élő, online közvetítése a közgyű-
lésről.
Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, és saj-
nos a szeptemberi és októberi közgyűlés után most 
novemberben is megint egy botrányos, ha nem az ed-
digi szezon legbotrányosabb ülése volt: megint a sok(k)
adik demokráciadefi cit, családtagok kinevezése száz-
ezres havidíjjal felügyelőbizottságba, ingatlanmutyi és 
hatalmas csörte, vircsaft  a baloldalon! Bővebben a fenti 
linken „élőben” visszanézhető az egész közgyűlés, vi-
deós és médiabeszámolók az alábbi linkekre kattintva 
nézhetők meg:
Közgyűlési beszámoló, rengeteg videóval.
Jó hír a hirdieknek, a polgármester közbenjárásom-
ra minden eddigi problémájukat megvizsgálja, lesz 
egyeztetés.

	Jó hír a hirdieknek. A mai közgyűlésen az Önök 
szava is meghallgattatásra került, mert két hirdi 
területet érintő interpellációmra kedvező választ 
kaptam.
o Az egyik a Harangláb utcában hosszú hónapok 

óta fennálló lakossági probléma (közterületi mun-
kagép tárolása a polgármesterhez, kérdeztem, mi-
kor szűnnek meg a Harangláb utcában az áldat-
lan állapotok?

o A másik ügyben még október elején fordultak a 
polgármesterhez számos hirdi lakos és szervezet 
nevében, de mind ez idáig nem kaptak semmilyen 
választ. A kért fórum nem lett megtartva, prob-
lémáikra ez idáig semmi reagálás nem történt, 
pedig azok nagyon komoly kérdéseket feszeget-

nek, jelentős elégedetlenséget fogalmaznak meg 
polgármester úrral szemben, többek közt az utak, 
járdák, a játszóterek állapota, a közterületek elha-
nyagolt, gondozatlan állapota, a hirdi új faluház 
„kálváriája”, annak el nem készülte okán.

Válaszában a polgármester mindkét ügyben részle-
tes és mélységében mindenre kiterjedő egyeztetést 
és problémamegoldást ígért a hirdieknek és nekem, 
készséggel várjuk a fejleményeket.

	2 év után siker! Van/lesz költségvetésünk, 2022-re! 
Méghozzá nem is az elvett 6 MFt, hanem 12 MFt. 
Mint ismeretes, az új városvezetés már a legelején 
elvette a költségvetésünket, mostanra, sajnos csak 
mostanra sikerült elérni hatalmas szócsatákkal, küz-
delmekkel, hogy kaptunk – legalábbis 2022-re be-
tervezhettünk – 12 MFt összegben a választókerü-
letünkre fejlesztéseket, javításokat, közérzetjavító 
munkálatokat. Erről is a testületi ülésen született dön-
tés, köszönöm az ott megjelent sok embernek, helyi 
lakosnak az aktív részvételt, mindenki javaslatát a ko-
rábbi felhívásomra beérkezettekkel együtt továbbítot-
tam a város vezetésének.

	Elbukta Péterff y polgármester a természet- és kör-
nyezetvédő civillel szemben a két éve indított pe-
rét.
Győzött az igazság! Közel két év után végre megszüle-
tett az ítélet, amelyben a bíróság világosan kimondta, 
hogy Vicze Csilla természetvédelmi aktivista állításai 
nem sértették meg Péterff y Attila „jó hírnevét”! 

Végezetül, de nem utolsósorban áldott békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, egészségben 
megélt új esztendőt kívánok mindenkinek! Köszö-
nöm a számos megkeresést, javaslatot, tegyék tovább-
ra is, állok rendelkezésükre.

A következő, az év utolsó közgyűlése december 14-
én, kedden lesz, addig is fi gyeljék képviselői oldala-
mat, kövessék 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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Novemberi programjaink

Halloweenparty, Kossuth Művelődési Ház

Nyílt nap a Szent Borbála Parkban

Zenés délután Bodnár Szabolccsal, aki operett- 
dalokat énekelt az idősebbeknek

Berze-börze, ahol gyermekholmik cseréltek gazdát. 
Jövő tavasszal ismét megrendezzük!

eladó
Kihasználatlanság és helyhiány miatt eladóvá váltak az  

alábbiak a KoBeKo Művelődési Házban. 

Rudolf Stelzhammer  
bécsi zongora 30 000 Ft

Active pingpongasztal,  
összecsukható 30 000 Ft

Soccer Ball csocsóasztal, 
üvegfedelű 30 000 Ft

Rexasztal, 25 000 Ft

A részletekről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:  
info@kobeko.hu, 30/183-5730
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Vasasi srác a Ninja Warriorban 
A legnagyobb harcosok várják, hogy bebizonyíthassák, képesek legyűrni a monumentális akadálypályát, amit a vi-
lágon eddig csak keveseknek sikerült. Elképesztő izgalmak, lenyűgöző pályák és emberfeletti teljesítmény – ezt ígéri 
a világszerte népszerű műsor, melyet nálunk a TV2-n láthattunk. 

Schmidt Balázs, vasasi fiatalember is nevezett a megmé-
rettetésre. Kérésünkre rövid élménybeszámolóban me-
sélt a versenyről: 

„A Ninja Warrior felvétele előtt pár hónappal kap-
tam egy telefont, hogy lenne-e kedvem megmérettetni 
magam egy ninja jellegű akadálypályán. Természetesen 
éltem a lehetőséggel, és kezdetét vette a még számomra 
is ismeretlen akadálypályára való felkészülés. A forga-
tási helyszínre érve monumentális akadályok, tucatnyi 
kamera és fiatal stábtagok fogadtak, akik türelmesek, 
segítőkészek, kedvesek voltak, folyamatosan próbálták 
velünk feledtetni a felgyülemlő feszültséget, tekintve, 
hogy egy-egy forgatási nap akár több mint 15 órát is 
igénybe vett. A pályákon gyakorlási lehetőség nem volt, 
mindenki csak egyszer indulhatott. Az én célom nem a 
győzelem, hanem saját magam próbára tétele volt, ami 
úgy gondolom, hogy elsőre talán nem sikerült rosszul, 
ugyanis a heti döntőig versenyben voltam, ott azonban 
számomra véget ért a verseny.

Összességében nagyon jól éreztem magam, régi bará-
tokkal is találkoztam, rengeteg új ismeretséget kötöttem 

és nagyon nagy élményt kaptam. Úgy gondolom, hogy 
nem ez volt az utolsó alkalom, hogy megmérettettem 
magam a ninja pályán.

Valamint a 2021. augusztus végén a Velencei-tónál 
megrendezésre került Magyar Vízisí és Wakeboard Or-
szágos Bajnokságon 3. helyezést értem el. Ezúton is sze-
retném megköszönni a Buywake.hu-nak a támogatást 
és a Berek Wakeboard és Lovardának az edzéslehető-
séget.”

Gratulálunk Balázsnak, reméljük, hogy jövőre is a 
résztvevők között láthatjuk! 

73 évesen újra napközis lettem
Néhány hete történt, hogy egy barátom, és pár napon belül 
egy jó ismerősöm is felhívta a figyelmemet a vasasi idősek 
napközijére. Érdeklődésemre elmondták: igen jó hangu-
latú beszélgetések, rendezvények, egyéni és közös torna, 
ismeretbővítő előadások szerepelnek a programban. Dön-
töttem, mindezeknek én is részese szeretnék lenni.

Nagyon tetszik az épület kialakításának, berendezé-
sének ízléses, és az idős gondozottak számára prakti-
kus megoldása. Örömmel láttam a kiszolgáló személy-
zet rátermettségét, jóindulatát, melyet munkájuk során 

megtapasztaltam. Mindez a mindennapokban is és no-
vember 12-én, a szociális munkások napján is külön el-
ismerést érdemel!

Összegezve: a mai rohanó, betegséggel súlytott, meg-
osztó világban nagyon jó érzés ilyen közösséghez tar-
tozni. Társaim nevében is köszönöm mindenkinek, 
aki értünk bármit tett és tesz! További munkájukhoz jó 
egészséget kívánok!

Göndöcs Jánosné
napközis
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Mi az, ami rajtunk múlik a koronavírus hullámaiban? 
Az újság korábbi, 2020. márciusi számában megjelentettünk 
egy írást arról, milyen természetes módszerekkel támogat-
hatjuk az immunrendszerünket. Most eredetileg arról sze-
rettem volna írni, mit tehetünk a szívünk és érrendszerünk 
egészségéért, de a negyedik hullám apropóján az előző témá-
nak, úgy érzem, ismét aktualitása van. 

A médiából azt halljuk, hogy ne bízzunk az immunrendsze-
rünkben, mert csak az oltás menthet meg bennünket. Mivel 
sajnos nem kap hangot a fősodratúban az, amivel magunk is 
hozzájárulhatunk a járvány mérsékléséhez, fontosnak tartom, 
hogy legalább itt szó essen arról, hogy mivel csökkenthetjük 
a személyes életünkben a fertőződés kockázatát, illetve mivel 
segíthetjük a gyógyulást.

Nem mondok újat azzal, hogy az oltások csak antitestes 
immunitást adnak, de sejtszintű védelmet nem nyújtanak. 
Rusvai Miklóstól is hallhattuk ezt a tényt, aki maga is úgy 
nyilatkozott a televízióban, hogy bár már két oltást kapott, 
most abban bízik, hogy megfertőződik, és természetes mó-
don átesve a koronavíruson, sejtes immunitást szerez, ami 
egyedül alkalmas arra, hogy tartós és biztos védettséget 
adjon. Mielőtt rátérek arra, hogy milyen eszközök állnak 
rendelkezésünkre a természet tárházából, vegyük számba, 
mivel is állunk szemben. A covid alsó légúti fertőzés, azaz 
a tüdő alsó részét támadja meg, és mellkasi fájdalom, sza-
pora pulzus, szemfájdalom, fejfájás, légzésrövidülés, száraz 
köhögés, hasmenés, szorongás és tüdőgyulladás a jellemző 
tünetei. Ha gyenge az immunrendszer, nagyobb eséllyel fer-
tőződünk meg. Az erős immunrendszer alappillérei a kellő 
mozgás, a helyes stresszkezelés, a megfelelő táplálkozás, a 
jó alvás és a támogató közösség.  Vegyük számba, hogyan 
tehetünk ezekre szert, és hogyan segíthetnek ezek a meg-
előzésben, a betegség könnyű lefolyásában és a rehabilitá-
cióban.  

Jó az alvásunk, ha este 10 és reggel 5-6 között történő és 
nem ébredünk fel e közben. A rossz alvás életviteli problé-
ma, ezért nappal tudunk tenni a jó alvásért. Fontos, hogy ne 
teli gyomorral feküdjünk le, az utolsó étkezés minél korábbi 
legyen (18, max. 19 óra) Az esti tevékenységeink pihentető-
ek legyenek, villogó képernyőmentesek. Ennek hiányában 
a mélyalvási ciklusaink nem lesznek feltöltőek. A hormon-
rendszer működése felborul, ha nem jól alszunk. A természe-
tes immunsejtek aktivitása jó alvás mellett tökéletes. A gyul-
ladást keltő kórokozók a rossz emésztés során szaporodnak 
el. A félig emésztett táplálékból salakanyag (az ajurvéda ezt 
ama-nak nevezi, és a nyelv lepedékessége jelzi) marad a szer-
vezetben, és ezt az ízületekbe, a bőr alá, a belső szervek zsír-
rétegeibe pakolja ki a szervezet. Ezért fontos, hogy könnyen 
emészthető, kevéssé hőkezelt ételeket együnk. A könnyű ét-
kezés akár 30 százalékkal is tehermentesíti a belek munkáját 
és az immunrendszert. A főtt ételt frissen együk, tartózkod-
junk a tartósítószerekkel, ízfokozókkal (aszpartammal) dúsí-
tott ételektől. Fogyasszunk elsősorban helyi friss zöldségeket, 

gyümölcsöket, csíráztatott bio gabonaféléket, hüvelyeseket, 
házi tehéntejet, tojást, olajos magvakat. Lehetőleg házi zsírt 
használjunk. Mértékkel fogyaszthatók a jó minőségű borok, 
sörök, gyümölcslék, gyógyteák. 

A mozgás nagyon nagy jelentőséggel bír a megelőzésben 
és a felépülési szakaszban is. Mozgás nélkül nincs megfele-
lő vérkeringés, így immunerősödés sem. Az immunsejtek a 
vérrel utaznak, megfelelő keringés hiányában a salakanyag 
felhalmozódik, gyulladások alakulnak ki. Nagy séták a termé-
szetben testnek, léleknek egyaránt  feltöltőek. Ugyanakkor a 
felépülési szakaszban fontos, hogy az erőnlétünknek megfe-
lelő mozgásformát és mennyiséget válasszunk. A jógapózok 
kiválóan alkalmasak a regeneratív folyamatok beindítására. 
A láz, a gyulladásos folyamat beindulása esetén viszont a 
pihenést, a mozdulatlanságot részesítsük előnyben.  A meg-
felelően megválasztott mozgás a stresszkezelésnek is kiváló 
eszköze. A mozgás, a jó alvás, a finom, egészséges ételek fo-
gyasztása, a légzés lassítása, a relaxáció (utóbbi kettőt cél-
szerű jól felkészült tréner segítségével gyakorolni) leveszi az 
idegrendszerről a feszültséget, melynek következtében a hor-
monműködésünk is hatékonyabbá válik. A még nem említett 
pillér a jó kapcsolatok, pozitív életszemlélet, a jó kedély és a 
hit jelentősége, melyek szintén bizonyítottak az immunrend-
szer hatékonysága terén.

A megelőzésnél fontos, hogy kerüljük a nagy tömeggel járó 
helyeket, a maszk használatánál javasolni tudom, hogy egy 
illóolajos tégelyben tartsuk a maszkjainkat, és ne vigyük túl-
zásba a vegyszeres fertőtlenítést, mert az gyengíti a bőrimmu-
nitást. A nyálkahártyák nedvesítése és a bő folyadékfogyasztás 
célszerű. Az allergodil és az ezüstkolloid orrspray használata 
bizonyítottan 4 órás védelmet ad a fertőződést illetően. Ha-
tékony eszköze még a megelőzésnek a rendszeres szaunázás. 
Szerencsére most (még) nyitva vannak a szaunák, sportcent-
rumok. A langyos sós vízzel történő orrmosás és toroköblítés 
segít a kórokozók elszaporodásának megakadályozásában. 
Reggel és este célszerű élni ezzel az egyszerű, de hatékony 
jógikus technikával. Még egy aduász az immunrendszer erő-
sítésére a böjt, ami az emésztőrendszer pihentetése által sza-
badít fel energiákat. Ágyban fekvő viszont már ne böjtöljön!

Legyen a polcunkon ( és használjuk is) D- és C-vitamin (ter-
mészetes formájuk a napfény és csipkebogyó, homoktövis), 
ehinácia (kasvirág), propolisz (lehetőleg méhésztől közvetle-
nül – Schweitzer Anti bácsi), béta glukán ( gyógygombákból) 
és cink. Gyógyteákból: dió, apróbojtorján, kamilla, körömvi-
rág, nyírfalevél. Fűszerekből: gyömbér, fahéj, szegfűszeg, ka-
kukkfű, rozmaring, torma.

Nyomatékosan hangsúlyt adok annak, hogy a fertőződést 
követő gyulladásos szakasz már nem a mi kompetenciánk, 
feltétlenül forduljunk orvoshoz. 

Erős immunrendszert, jó egészséget, félelemmentes, békés 
téli hónapokat kívánok sok szeretettel: 

Szőts Rózsa / Napüdvözlet Egyesület
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Első Borbála-napi emlékem
Valamikor még a múlt évezredben, 1979 őszén az anyagi 
helyzetem állapota arra az elhatározásra késztetett, hogy el-
menjek a bányába dolgozni. Persze míg a gondolatból tett 
lett, vagy százszor meggondoltam és visszagondoltam a dol-
got, de aztán mégiscsak döntöttem, megyek. Nagyapám pró-
bált lebeszélni, azt mondta, Jocókám, az nem teneked való 
hely, ott emberek halnak meg, büdös és sötét van, veszélyes, 
de hiába győzködött, eltökéltem magam, pedig tudta, mit be-
szél, mert ő egy igazi bányász volt, aki egész munkáséletét a 
föld alatt élte le. Abban az időben munkahelyhiány nem volt, 
se Pécsett, se máshol az országban, a Mecseki Szénbányák 
pedig mindig emberhiánnyal küzdött, és volt is bőven jelent-
kező, hisz vonzó volt a magas bányászkereset. A kimagasló 
jövedelem mellett hűségjutalom, év végi jutalmak, lakáshoz 
jutási kedvezmény és még sok más erkölcsi és anyagi jutta-
tás volt, egyszóval biztos és jó megélhetésre volt garanciája 
a bányászoknak, amire lehetett alapozni (ez sajnos ma már 
nem létezik).

1979. december 4-én kopogtam a vasasi Petőfi-akna mun-
kaügyi osztályának ajtaján, ahol pár perc alatt elintézték a 
papírjaimat és felvettek a szállításhoz mozdonykísérőnek 
(premzesnek vagy másképp fékesnek). Nem akartam a fej-
tésbe vagy elővájásba menni, mert úgy hallottam, hogy az 
nagyon veszélyes és nehéz munka, és bár nem kerestem any-
nyit a szállításnál, mint amit a fejtési és elővájási csillések és a 
vájárok kerestek, de a pénz még így is sokkal több volt, mint 
az előző „napszinti” munkahelyeim bármelyikén. Marika 
néni, a munkaügyi vezető még tréfásan meg is jegyezte, hogy: 
„Jóska, itt annyi szén van a föld alatt, hogy még az unokái is 
idejöhetnek dolgozni, mert még akkor is lesz itt bőven szén”. 
Abban nem is tévedett, hogy rengeteg szén volt és van is a 
föld alatt, de hosszú távú jóslata sajnos nem jött be, mert még 
az én nyugdíjba vonulásomat sem tudta megérni a bánya. 

A felvételre az időzítésem jó volt, mivel nem vittek el ka-
tonának. Épp azokban a napokban, amikor felvettek, meg-
szüntették a bányászok három hónapos katonai szolgálatát, 
de még a hat hónapos szolgálatot nem vezették be, és akik 
abban a pár átmeneti hétben jöttek a bányába dolgozni, mint 
amikor én is, azoknak nem kellett bevonulni egy napra sem. 
A sorkatonai bevonulás megúszásáért cserébe viszont öt évet 
kellett aláírni a bányánál, és mivel ez az öt év beszámítódott a 
lakáshoz jutás tíz évébe, ezért még öt évet írtam alá, és meg is 
kaptam rövid időn belül a lakást.

Amikor kijöttem a munkaügyi iroda ajtaján, azon törtem a 
fejem, hogy jól döntöttem-e, hogy elvállaltam ezt a „könnyű 
és veszélytelen” munkát a bányában. Míg ezen elmélkedtem, 
azt vettem észre, hogy nagy sürgés-forgás támadt az akna 
udvarán. Bányászok és mentősök rohantak összevissza szá-
momra látszólag céltalanul, közben láttam az éppen érkező 
szirénázó mentőautót. Még a vér is megfagyott az ereimben. 
– Hát itt meg mi történt, kérdeztem Tóth Lacit, a versenytit-
kárt, aki egyben pingpongos sporttársam is volt. Azt mondta, 

hogy az egyik mozdonykísérő feje két vagonett közé került, és 
ez miatt súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, lehet, hogy 
nem éli túl, ráadásul kiderült, hogy ez a srác egy nagyon jó 
ismerősöm testvére, akiről tudtam, hogy itt dolgozik, és re-
méltem, hogy majd lent a bányában összeismerkedünk.

Megfordult velem a világ. Biztos, hogy nekem ide kell jön-
nöm? Tudtommal a mozdonykísérői munka nem is veszélyes, 
erre tessék, pont most, amikor felvettek, történik egy nagyon 
súlyos baleset, ráadásul pont egy mozdonykísérővel, ahova 
engem is felvettek. Fél szemmel a munkaügy ajtaját keresgél-
tem, és azon gondolkodtam, hogy most azonnal visszakérem 
a munkakönyvemet és többet ennek az elátkozott helynek 
még csak a környékére sem jövök vissza. Aztán az összeverő-
dő emberek csoportjából meghallottam. – „Ez Borbála műve 
lehetett!”. Hát ez meg mi akar lenni, néztem tanácstalanul 
Ugyan hallottam már a Borbála-naphoz kapcsolódó babo-
nás mesékről, sőt az is tudtam nagyapámtól, hogy Borbála-
napkor ő és a legtöbb bányász sosem szálltak le, mert akkor 
mindig valamilyen szerencsétlenség történt, sújtólég, omlás, 
gázkitörés, de én ezt sosem vettem komolyan. Hát igen, az-
nap épp Borbála-nap volt. Végül is nem mentem vissza a 
munkakönyvemért, mivel közben az iroda is bezárt, és más-
nap már én is szebbnek láttam a világot. Aztán maradtam, és 
tizennégy évet mégis csak ledolgoztam a bányában, eleinte 
mozdonykísérőként, majd hamarosan mozdonyosként, és 
bizony nagyon sok nehéz és életveszélyes helyzetből mene-
kültem meg sértetlenül, de ezzel a Borbála-kultusszal soha-
sem tudtam azonosulni, még a mai napig sem. Úgy hiszem, 
hogy a jóistennek köszönhetem azt, hogy nem történt bajom 
azokban a nagyon veszélyes helyzetekben, amikbe kerültem, 
és amelyeket élve megúsztam, nem pedig Borbálának. 

Utószóként még a témához kapcsolódóan annyit szeretnék 
írni, hogy időjárási megfigyelésekre alapozva, több időjárás-
sal foglalkozó szakember is bizonyította, hogy december ele-
jén mindig komoly légköri időjárási változások következnek 
be, a légnyomás megváltozik, ez miatt a bányában lévő metán 
nagy része csak nagyon lassan, vagy egyáltalán nem tudott 
kiszellőzni a bányából, az így feldúsult metán sújtólégkeve-
réket tudott alkotni, amihez sokszor elég volt egy szikra, és 
megtörtént a Borbála-napi szerencsétlenség. Természetesen 
a „modern kori” bányászatban, amikor metánmérők és min-
denféle műszerek voltak szinte a bánya minden zugában, ez 
a veszély nagyon minimálisra csökkent, de a régi hagyomá-
nyokhoz ragaszkodó bányászok továbbvitték ezt a szokást, és 
ragaszkodtak a Borbála-kultuszhoz. Ennek volt köszönhető, 
hogy a december 4-i Borbála-napi műszakokon csak nagyon 
kevesen szálltak le a bányába dolgozni. Bevallom, én Borbála-
napon mindig leszálltam, dacolva a babonával, és soha nem 
történt bajom, viszont mindig tiszteletben tartottam azoknak 
a bányászoknak a hitét, akik hittek Borbála szent mivoltában. 

Bocz József
egykori föld alatti mozdonyvezető
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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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Áremelés a KoBeKo Retro Konyhában
A KoBeKo Retro Konyha működését, és vele párhuza-
mosan a kedves vásárlók ellátását veszélyezteti az a tény, 
hogy az árak nemcsak az egekben vannak, hanem már 
elérték a Szaturnusz gyűrűit is.

A kedves vásárló képet tud alkotni arról, hogy ha 
5000  Ft-tal bemegyünk a közértbe, nem fogunk meg-
szakadni a tehertől, amit hazaviszünk. Viszont attól a te-
hertől, amit a forint hihetetlen mélyrepülése és az egyre 
magasabb infláció okoz, attól viszont többen esélyesek az 
úgymond „megszakadásra”. 

Ezen gondolatok és tények alapján minden menünk 
eladási árát megemeljük egységesen 10%-kal, és remélve 
megértésüket, köszönjük eddigi és jövőbeli együttműkö-
désüket. 

Kunos Árpád
a Kobeko Retro Konyha szakácsa

KoBeKo szolgáltatások
Spirálozás, iratfűzés (az ár a spirált, az elő- és hátlapot tartalmazza): vékony = 300 Ft, közepes = 500 Ft, vastag 
= 800 Ft. Laminálás: A/3 = 200 Ft, A/4 = 120 Ft, A/5 = 70 Ft. Nyomtatás, fénymásolás: fekete-fehér: egyoldalas 
A/4 = 15 Ft, A/3 = 30 Ft, kétoldalas 25 Ft, 50 Ft. Színes egyoldalas: A/4 = 140 Ft, A/3 = 280 Ft, kétoldalas A/4 
= 280 Ft, A/3 = 560. Szkennelés (PDF formátumban): A/4 = 30 Ft/oldal, A/3 = 60 Ft/oldal. Fax fogadása és 
küldése: belföld: 250 Ft/1 oldal (150 Ft minden további oldal), külföld: 400 Ft/1 oldal (150 Ft minden további 
oldal). Internethasználat, géphasználat, dokumentumok szerkesztése: 150 Ft/óra. Iskolai jegyzetek digi-
talizálása, begépelése 12-es betűméretben: 400 Ft/oldal. CD-írás, másolás: Hozott CD-re = 300 Ft, CD-vel 
= 500 Ft. KARRIER: Képes önéletrajzírás és tanácsadás: 1000 Ft + 250 Ft képkészítés. 
Motivációslevél-írás és tanácsadás: 1000 Ft

Kossuth Művelődési Ház: Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 
Bejelentkezés nem szükséges! Ha mégis bejelentkezne: 06 72/337-838

KözérdeKű telefonszámoK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107; Általános segélyhívó 112; 

Rendőrségi körzeti megbízott: 72/504-463
Felnőtt orvosi ügyelet: 400 ágyas klinika Pécs iFjúság útja;  515-104; • Gyermek orvosi ügyelet: 535-999

BIOKOM síkosságmentesítés: 
BIOKOM Call Center Munkahelyi:0672502100 Elsődleges:0680 200 590 Munkaidőben:0672 502 111  

Munkaidőben:0672 502 101 Munkahelyi:biokom@biokom.hu Munkaidő 8-16, utána már csak a központ. 
0672/502-101 majd 5-ös és 9-es menü, BIOKOM Síkosságmentesítés Diszpécser

Körzeti orvosok: Dr. Princz jános somogyi háziorvos: somogy: 267-033; h.: 13-17, k.: 8-12,  
sz.: 13-15, 15-17 Prevenciós renDelés, cs.: 8-12, P.: 8-10  Prevenciós renDelés, 10-12 

Dr. verebély Péter: hirD, Pázsit u. 6. tel.: 798-360; h., cs., P.: 8:00-11:30, k.: 12:00-15:00, sz.: 8:00-10:00. 
Dr. oszoli Dániel vasasi háziorvos: vasas, b. u. 1.: 72/337-708; h., sz., P.: 8.00-12.00; k., cs.: 13.00-17.00. 

Dr. Horváth Zsolt fogorvos: Vasas, B. u. 1., 72/952-031
Gyermekorvosoi rendelés: Somogy, Mázsaház u. 25 tel.: 72/337-754

Állatorvos: Dr. hartung istván Hird, Szathmáry György u. 32,; Tel.: 267-257, 30/947-8949. H–P.: 18.00-20.00

Polgárőrség: somogy: 0-24-ig, 06/30-621-2624; vasas: 0-24-ig, 30/283-6687; hirD: 0-24-ig, 30/621-8314

A vasasi-somogyi posta nyitva tartása: Hétfő, szerda, csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00; Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-17:00
Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-15:00;   Szombat-vasárnap: zárva

Közvilágítás hibabejelentő portál: 0–24-ig www.kovika.hu és  www.kozvilhiba.hu oldalon űrlapot kitölteni.

A kegyeleti szolgáltatást végző gondnokunk Bózsa Sándorné, elérhetősége: 06/30/2677-109.
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hitélet december

Katolikus misék decemberben

Hird:  december 24. 18 óra 
 december 25. 8.30 
 december 26. 16 óra

Somogy: december 2., 9., 16. (csütörtök) 16 óra 
 december 23. 6 óra 
 december 24. 20 óra

Vasas: december 7., 14., (kedd) 16 óra 
 december 21. 6 óra 
 december 11.(szombat) 16 óra 
 december 25. 10 óra

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 óra-
kor Istentisztelet. Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsön-
zés minden vasárnap 11–12 óra között. December 25-én 10 
órakor szombaton is lesz istentisztelet.

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
december 12. és 26-án 11 órakor a vasasi evangélikus 
templomban.

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent 
Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű felebaráti 
szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a nap egyben a 
gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is.

A Szent Miklós nagylelkűségéhez és kedvességéhez 
fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás-kul-
tusz, mint népszokás. (A Mikulás a Miklós név cseh és 
szlovák alakja.) A különböző népek kultúrájában szinte 
minde nütt feltűnik hosszú, prémes, vörös köpenyben 
járó, deres szakállú, nagy csizmás alakja, személyéhez 
kapcsolódik a Mikulás-napi ajándékozás szokása.

Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyházak legtisztel-
tebb szentje, ünnepét nyugaton a 10. század óta tartják. 
A hagyomány szerint a 3. században született a kis-ázsiai 
Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. Szüleit kiskorá-
ban elvesztette, egyik rokona nevelte, s ő ismertette meg a 
kereszténységgel. Megtérése után Miklós jótékony célok-
ra szétosztogatta örökségét, a hívők pedig égi jelre meg-
választották Müra püspökévé. Diocletianus és Galerius 
császár keresztényüldözése (303–311) idején börtönbe 
került, de életben maradt, és részt vett a 325-ben tartott 
niceai zsinaton. (Érdekesség, hogy Jézus Istennel való 
egylényegűségéről szóló vita hevében Miklós állítólag fel-
pofozta vitapartnerét, Ariust.) Az emberek tiszteletét és 
szeretetét jótékonykodásával vívta ki, s tettei miatt már 

életében szentnek tartották. 343. december 6-án halt meg 
püspöki székhelyén, sírja ezután zarándokhellyé vált. 
Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a szeldzsuk törökök, 
maradványait tisztelői az itáliai Bariba vitték, ahol bazili-
kát építettek a tiszteletére, s ereklyéit Orbán pápa helyezte 
el a főoltáron.

Miklós kultusza nem sokkal halála után kezdődött, 
már a 6. században templomot emelt neki Konstantiná-
polyban I. Justinianus császár. Csodatettei között tartják 
számon, hogy vihar idején megmentette egy vízbe esett 
tengerész életét, ezért ő az utazók, a kereskedők, a zarán-
dokok, a tengerészek és a révkalauzok védőszentje. Ami-
kor városát éhínség sújtotta és egy gonosz hentes három 
kisgyermeket megölt, hogy húsukat kimérje, Miklós 
leleplezte bűnét, és a fiúkat is feltámasztotta, ezért ő a 
gyermekek és a diákok védőszentje is

A mikulás története

hitélet december
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Sporthír

Szünetel a fiatalok asztalitenisz-edzése a Kodály Művelődési Házban
A Kodály Művelődési Ház nagytermében végzett javítási és felújítási munkálatok miatt bizonytalan ideig szü-
netel a fiatalok edzése. Minden érintettet időben értesítünk az edzések újrakezdésének időpontjáról.

Bocz József

A nézőtérről jön az igazság

Lassan véget érnek a Megye III-as 
labdarúgó-bajnokság Czibulka M. 
csoportjának küzdelmei is, ahol csa-
patunk, a Vasasi Bányász TC újonc-
ként szerepel. A csapat vezetői meg-
tapasztalhatták, hogy milyen nehéz 
elindítani egy csapatot, még akkor 
is, ha sok lelkes játékos várja az első 
mérkőzést. Hamar rá kellett jönni-
ük, hogy a lelkesedés nem mindig 
elég. Sok új dolgot kellett megta-
nulni: igazolások, játékengedélyek, 
sportorvosik, mérkőzésrendezési 
elő írások, MLSZ IFA rendszer, re-
gisztrációs kártya stb… Állták a sa-
rat, és megcsinálták. Ha kissé döcö-
gősen is, de elindult a csapat, jöttek a 
bajnoki mérkőzések hétről hétre. Az 
eredmények tekintetében általában 
igazolódott a papírforma, csapatunk 
erejéből többnyire csak a védekezés-
re futotta, és ahogy lenni szokott egy 
újoncnál, sorra jöttek a vereségek. 
Heti egy edzés, ott is alacsony rész-
vétel, egy kis egymás közti foci. Így 
egyre nehezebb volt a játékosoknak 
elviselni a vereségeket. Néhányan 
közülük hangot is adtak nemtetszé-
süknek, ők is és a csapat vezetője, 
Deák Károly (Kuna) is érezte, hogy 
ez nem jó így. Valamit tenni kellett, 
és a csapat vezetője tett is. Néhány te-
lefonváltást követően találkoztunk a 
Mosoly sörözőben, és megbeszéltük, 
hogy próbálok segíteni a csapatnak. 
Így jött létre kettőnk megállapodása, 
és elvállaltam az edzői feladatok ellá-
tását. Varga László vagyok, fiatalon 

játszottam a Bányászban, gyerekko-
romban sok időt töltöttem a faluban 
a nagyszülőknél, és persze a parcsini 
focipályán is. Édesapám a nyarat 
most is Vasason tölti, mindig kötőd-
tem ide, figyeltem az aktuális esemé-
nyeket, mindig is egy kicsit vasasinak 
éreztem magam. Remélem, sikerül 
egy kis rendezettséget, fegyelmet, ta-
pasztalatot hoznom a csapat életébe. 
A vezetőséggel, és a csapat jelenlegi 
játékosaival szeretnénk előrelépni, 
és a Vasasi Bányász régi híréhez mél-
tóbban szerepelni a bajnokságban. 
A lehetőségeink, még ha az átlagnál 
szerényebben is, de megvannak. Mi-
nimálisan elfogadható öltöző, kissé 
lestrapált, de azért megfelelő eszkö-
zök, az osztályhoz képest jó pálya, a 
csoport egyik gólkirály jelöltje, és a 
legfontosabb, kiváló szurkolók! Még 
csak néhány hete vagyok a csapat 
mellett, de már most megfigyeltem, 
hogy a szurkolóink milyen jól látják a 
csapat jelenlegi helyzetét. „Szép volt, 
Béla!” – látják, és elismerik, kell a ru-
tin. „Ez az, kicsi!” – név szerint még 
nem ismerik, de biztatják az ügyes 
fiatal játékosokat, teszem rögtön 
hozzá, hogy sajnos még a játékosok 

sem ismerik teljesen egymást. „Haj-
rá, Bányász!” – szurkolnak, és kijön-
nek a mérkőzésekre, kevés helyen van 
ilyen a megyében. „Egyedül Olasz!” 
– tudják, hogy ő fogja rúgni a gólt, 
gólokat. Ezekben a bekiabálásokban 
benne vannak a csapatunk főbb hibái 
és gyenge pontjai, amiken sürgősen 
javítanunk kell. Így állunk, bőven van 
hova fejlődnünk. Sok apró és néhány 
nagyobb feladatot kell megoldanunk 
a közeljövőben, de úgy látom, min-
denkiben megvan az akarat, sokak-
ban a kellő alázat is ahhoz, hogy min-
den tekintetben jobb csapat legyünk. 
Bízom benne, hogy a tavaszi rajtra 
már egész focicsapat-kinézetünk lesz, 
és elkezdünk felzárkózni a tabella kö-
zépmezőnyéhez. Szurkolóinkat és a 
támogatóinkat is arra kérem, tartsa-
nak ki a Bányász mellett! Amennyi-
ben több infor-
mációt szeretne 
megtudni a csa-
pat életéről, ke-
resse Facebook-
o l d a l u n k a t : 
Vasasi Bányász 
TC

Varga László
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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

Hízók eladók 
Hirden
Tel.:

30-186-0922

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

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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