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Kedves Olvasó!
Tavaly ilyenkor azt hittük, hogy a Covid-járvány mára csak 
rossz emlék lesz. Sajnos nem így alakult, még most is meg-
határozza a mindennapjainkat. Egész 2021-re rányomta a 
bélyegét, megszenvedte az egészségünk, a családi és társas 
kapcsolataink, a munkánk, a jövedelmünk, a mozgásszabad-

ságunk, egyszóval minden. Épp ezért talán nem tévedek, ha a 
legtöbbünk nem új életet akar kezdeni, hanem arra vágyunk, 
hogy folytathassuk azt a régit, ami békésen, megszokottan, 
talán kicsit unalmasan telt még két évvel ezelőtt. Ehhez kívá-
nunk jó egészséget, sok sikert!

A szerkesztőség

Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

CsupaSzív Vándorkupa, 2022
Idén is díjazzuk a helyi támogatókat és az önkénteseket 

2022-ben hatodik alkalommal 
szervezi meg a Vasasért Egyesület 
a CsupaSzív Vándorkupa és Ön-
kéntes Díj átadását. A korábbi jól 
sikerült eseményt immár rendsze-
resen szervezzük, és minden év-
ben elismerjük a közösségért tenni 
hajlandó cégeket és magánszemé-
lyeket. Most a 2020–2021-es év jó 
cselekedeteit ismerjük el. A Covid-
helyzet miatt 2021-ben sajnos nem 
tudtuk megtartani rendezvényün-
ket. Olyan vállalkozásokat, támo-
gatókat, egyesületeket, csoporto-
kat, szakköröket, gyülekezeteket, 
társulatokat, közösségeket, klubo-
kat, szervezeteket keresünk, akik 
2020–2021-ben a legtöbbet tettek/
teszik, adományoznak települése-
inkért, Somogyért, Hirdért és Va-
sasért. 

A jelöltek között szavazással fog 
eldőlni, ki a nyertes. A javaslatokat 
helyi szervezetek, közösségek ad-
hatják le 2022. január 31-ig írásos 
formában levélben vagy e-mailben 
szervezetünk részére. 

Ugyanakkor idén is, jövőre is 
megéri önkénteskedni! Próbáld 
ki, milyen sokat kapsz, ha egy ki-
csit önzetlenül adsz  – legyen az 
bármilyen terület, végezd munkád 
lelkiismeretesen, és bízz abban, 
hogy nyilvánosan is elismerésben 
részesülsz. Egyúttal az önkéntese-
ket foglalkoztató civil szervezeteket 
arra kérjük, hogy vegyenek részt 
rendezvényünkön, és jelöljék leg-
feljebb 2 önkéntesüket elismerésre, 
meghálálva nagylelkű munkáju-
kat, melyre nem sajnálták idejüket, 
energiájukat. 

Vasasért Egyesület, 7691 Pécs,  
Búzakalász u. 47.
72/337-838, kobeko.muvhaz@
gmail.com, vagy info@kobeko.hu

Felhívás!
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy 2021. december 21-től a vasasi álta-
lános iskola sportpályája a körülötte levő területtel együtt lezárásra kerül, 
amit kerítés vesz körbe, és további kamerákat tesznek fel. Ezentúl csak az 
iskola tanulói használhatják tanítási időben. Kérjük, tartsák be, ellenkező 
esetben a behatolás rendőrségi feljelentést von maga után!

Köszönettel: az iskola dolgozói

ELADÓ
INGATLANA 

VAN?
LEVESZEM A VÁLLÁRÓL  

A TERHET!

SZOLGÁLTATÁSOK:

HITELÜGYINTÉZÉS

ENERGETIKAI 
TANÚSÍTVÁNY

INGATLANBECSLÉS

Hívjon bizalommal!

Foór-Stréb Mónika

30/760-1478
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Képviselői hírek
Új év, új lehetőségek és remények! Ezen gondolatok mentén kívánok minden kedves somogyi, hirdi, vasasi, 
Hősök-terei, Árpád-tetői és környéki lakosnak egészségben megélt, sikerekben gazdag új esztendőt!

A következő közgyűlés JANUÁR 22-én kedden lesz, az „óév” utolsó közgyűlése december 14-én volt. Immá-
ron sorrendben a harmadik (októberi, novemberi és decemberi) közgyűlés a korábbi színvonaltalan, pártharcokkal, 
a városvezető koalíció marakodásával, sajátjaik leszámolásával, családtagok, haverok újabb pénzes helyekkel „meg-
kínálásával” tűzdelt, és még a karácsonyra sem tekintettel további belharcok, polgármesteri arrogancia és… és… így 
tovább, sajnálatos! A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol 
üzenetet is hagyhatnak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

	Vasas–Somogy–Hird fejlesztési tervek érdekében tett 
lépések, helyzetjelentés

	A képviselői FB-oldalon is közzétettem (SHV Online – be-
jegyzések | Facebook) a több hónap alatt, számos helyi szer-
vezet, gazdasági szereplő, intézmények képviselői által egy 
szakértő műhelyvezető koordinálásával elkészített anyagot, 
amit az október 19-ei közgyűlésen a Polgármesternek is át-
adtam, amiből kettő konkrétum bele is került a városi fej-
lesztési tervbe.

	Sikeres volt, lett a szociális tűzifa- és tartósélelmiszer-
adomány akció!

	A körzetemben élő több száz rászoruló család jutott kezde-
ményezésemre tűzifához és élelmiszercsomaghoz. Köszö-
nöm a lakosok és a helyi közösségi, civil szervezetek javas-
latait, amiket maradéktalanul javasolva továbbítottam az 
önkormányzat szociális osztályára. Ennek eredményekép-
pen szinte minden rászoruló kapott valamilyen formában 
támogatást, segítséget.

	A tavalyi évben sikerült először városrészi karácsonyfát 
állítani Hirden, örömteli, hogy ez a hagyomány idén is 
folytatódik. 

	Az különösen örömre ad okot, hogy Hirden, a Gasparik 
család felajánlásának köszönhetően hirdi fát állítanak. 
Köszönjük a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársainak a 
gyors és precíz munkát. Vasason immár hagyományosan 
a KoBeKo munkatársai állították fel a településrész kará-
csonyfáját, szintén egy helyi lakos felajánlásának köszön-
hetően.

	Örömteli hír, hogy a hirdi polgárőrök is gépjárművet 
kapnak a várostól.

	A városi Opel felajánlását követően a decemberi közgyűlé-
sen megszavaztuk, hogy a gépkocsit a hirdi polgárőrök kap-
ják meg. Korábban a somogyiak és vasasiak dr. Hoppál Péter 
képviselő úr közbenjárására juthattak szolgálati autóhoz.

	A Parcsin utcai „összközműves” bejárás
	Karácsony előtti péntek reggel a vasasi Parcsin utcában 

élők mindennapjait megkeserítő ügy kapcsán tartottunk 
bejárást. Az áldatlan állapotokra egy helyi lakos hívta fel 
a figyelmet, és sikerült hamar a helyszínen a városi cégek 
szakembereivel személyesen meggyőződnünk a felvetett 
probléma jogosságáról. Sikerült részmegoldásokban elő-
rejutni, de még több egyeztetés vár ránk a közeljövőben. 
Köszönöm a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Tettye Forrásház 
Zrt. munkatársainak az együttműködését.

	A karácsony előtti héten minden választókörzeti óvodá-
ban (Somogyon, Hirden, Vasason és a Hősök terén) is 
átadásra kerültek a képviselői illetménynövekedés ösz-
szegéből vásárolt karácsonyi ajándékok.

A gyerekek gyönyörű előadással kedveskedtek. Hirden pe-
dig egy különleges karácsonyi sarok is kialakításra került. 
Köszönjük szépen az óvodák munkatársainak áldozatos 
munkáját!

	Önkormányzat TV élő, https://onkormanyzati.tv/
pecs/2021_december_14
Folytatódott a 2021/2022-es politikai „szezon”, és sajnos a 
szeptemberi és októberi, novemberi közgyűlés után az év 
utolsó, decemberi közgyűlés is megint egy botrányos, ha 
nem az eddigi szezon legbotrányosabb ülése volt: megint 
a sok(k)adik demokráciadeficit, titkos hirdi bejárás, egy 
békés helyi lakosra, egy 85 éves mérnökemberre rendőrt 
hívtak a városházán. „Bűne” mindössze annyi volt, hogy 
beszélni akart a polgármesterrel. Ez végül személyes köz-
benjárásomra sikerült neki. Bővebben a fenti linken „élő-
ben” visszanézhető az egész közgyűlés, a videós és a média-
beszámolók alábbi linkekre kattintva nézhetők meg:
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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

o Vajon ez lenne Pécs Jövője? A jövő(nk)? Önök szerint? 
Mert szerintem NEM! Ilyen lett a baloldal „demokrá-
ciája”. Amekkora lendülettel érkeztek, olyan gyorsan 
el is párologtak azok az elvek, amelyekkel megnyerték 
a választást a baloldaliak, hiszen már csak hírmon-
dói maradtak a közgyűlésben annak a szervezetnek, 
amelynek égisze alatt bejutottak a közgyűlésbe.
BAMA – Ilyen lett a baloldal „demokráciája”

o Még egy „nyomtatványt” se sikerült időben beadni 
Péterffyéknek, 1 MILLIÁRD Ft a bukta, ennyi kor-
mányzati támogatástól esett el Pécs idénre:
https://pecsaktual.hu/politika/egy-milliardot-bukott-
pecs-mert-az-onkormanyzat-lekesett-egy-hataridot-
a-polgarmester-szerint-nem-ok-hibaztak

	Türelmesen várunk a hirdiekkel, mert ugyan még a no-
vemberi közgyűlésen ígéretet kaptam, de azóta csak egy 
„titkos” bejárásra futotta Polgármester úrnak, de az 

ígért konkrét és személyes egyeztetés egyelőre elmarad, 
mint a beígért munkák is.

	2 év után siker! Van/lesz költségvetésünk, 2022-re! Még-
hozzá 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, küzdelmekkel, hogy kaptunk 
– legalábbis 2022-re betervezhettünk – 12 MFt összegben 
a választókerületünkre fejlesztéseket, javításokat, közér-
zetjavító munkálatokat. Erről is a testületi ülésen született 
döntés, köszönöm az ott megjelent sok embernek, helyi 
lakosnak az aktív részvételt, mindenki javaslatát a korábbi 
felhívásomra beérkezettekkel együtt továbbítottam a város 
vezetésének.

Végezetül, de nem utolsósorban sikerekben gazdag, 
egészségben megélt új esztendőt kívánok mindenkinek! 
Köszönöm a számos megkeresést, javaslatot, tegyék to-
vábbra is, állok rendelkezésükre.

Az idei év első közgyűlése január 22-én, kedden lesz, 
addig is figyeljék képviselői oldalamat (https://www.
facebook.com/berenyizoltan), kövessék az oldalt, ahol 
további videós-képes tartalmakat találnak! Ehhez mind-
össze csak egy lájkot kell nyomni, és természetesen to-
vábbra is az alábbi elérhetőségen állok rendelkezésre:
Facebookon:  https://www.facebook.com/berenyizoltan/
E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu
Telefonon: 30/210-8120

Megyei szinten is elismerték munkáját!

A Baranya Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Köz-
pont a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házzal 
együttműködve az Önkéntesek Világnapja alkalmá-
ból az idei évben immár ötödik alkalommal hirdette 
meg az Év Baranya Megyei Önkéntese felhívását.

Olyan személyekre várták a javaslatokat, akik 2021-
ben is helytálltak, és példát mutattak környezetükben 
és közösségükben, legyen szó akár a COVID elleni küz-
delemről, az elesettek támogatásáról vagy egy település 
szépítéséről.

Több mint 100 jelölés érkezett, végül tizennégyen ve-
hették át az elismerést december 5-én. Nagy örömünkre 
a vasasi fociélet fellendítője, a 100 éves vasasi Bányász TC 
Sportegyesület lelkes önkéntese, Deák Károly (Kuna) is 
a díjazottak között van. Tevékenységét nem kell bemu-
tatni a helyi lakosságnak, hiszen mindenki tudja, meny-
nyire aktív közösségi életet él. 

Gratulálunk a díjhoz, további jó egészséget kívánunk 
céljai megvalósításához. 



4  2022. januárSok Hírünk Van



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

Hagyományőrző disznóvágás a Vasasi Füstölőnél
Október 18-án szegény Rudi disznó eltávozott és testét a 
vasasi polgároknak ajánlotta fel, amivel kb. 50-60 család 
életét tette könnyebbé. 

Az volt az ötletem, hogy adományokból vásároljak 
egy disznót, és az abból készült ételt kiosszam a rászoru-
lók között. A megvalósításhoz sokan álltak mellém. 

Nagy adományozók: Varga Kálmán, Nagy Viktor, dr. 
Hoppál Péter, Bánfai Béla, és kisebb összegekkel is sokan 
támogattak. Nagyon köszönöm nekik. A KoBeKo Retro 
Konyha főszakácsa, Kunos Árpád készítette a finom töl-
tött káposztát. A böllérek: Deák István (Tyutyu), Závor 
László és családja. Segítők: Hollósi Csaba és a KoBeKo 

munkatársai. És nem utolsósorban köszönet Rudinak, 
aki azt üzeni, hogy: Visszatérek!

Kuna

Jónak lenni Vasason nagyon jó!
A Vasasi Általános Isko-
la néhány dolgozója és az 
iskolában működő támo-
gatói csoport második al-
kalommal indította útjára 
a „Varázsolj mosolyt!” 
elnevezésű karácsonyi ak-
ciót, melynek célja, hogy 
ezekben a járványsújtotta, 
nehéz időkben melegséget 
és cseppnyi boldogságot 
csaljanak a gyermekek ar-
cára.

A csoport tagjai a kö-
zösségi oldalakon és 
ismerettségi körökben több 
100 000 forint értékben meg 
tudta valósítani a kíván-
ságukat a leveleik alapján, 
amit a Jézuskának írtak.

Példaértékű, hogy az is-
kola valamennyi tanulója 
ajándékot kapott.

Szintén nagy öröm, hogy 15 hátrányos helyzetű családot 
ajándékcsomaggal segíteni tudtunk.

A fényképek mutatják, miből állt egy-egy csomag az első 5 
osztályban, 6–8. osztályokig az angyalkák kozmetikumokkal és 
édességgel kedveskedtek. A Bóbita Bábszínház néhány munka-
társa egy előadással fog még 
alsósainknak és az óvodá-
soknak örömöt szerezni.

Itt is szeretnénk köszö-
netet mondani a minket 
támogatóknak:

Szikszai Nikolett közben-
járásával a Bázis Bau Kft.-
nek, dr. Balaskó Mártának, 
dr. Mikó Alexandrának, 
dr. Hegyi Eszternek, dr. 
Tóth Ildikónak, Sós Évá-
nak, dr. Roth Tamásnak, 
Kórodi Gyula és feleségé-
nek, Gyurcsek Gábornak, a 
Kis Bocz Kft.-nek, Németh 
Ákosnak és Patríciának, és 
mindenkinek, aki bármi-
vel ehhez hozzájárult!

Fischerné Várbiró Eszter 
Lévainé Nagy Kornélia
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hitélet január

Katolikus misék januárban

Hird:  vasárnaponként 15 órakor

Somogy: január 6. (csütörtök) 16 órakor 
 január 22. (szombat) 16 órakor

Vasas: január 8., (szombat) 16 órakor 
 január 25. 16 órakor 

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
Január 9. 11 órakor a vasasi evangélikus templomban.

Adventi vásár és ünnepség
December 18-án a délutáni hideg idő ellenére sokan ellátogattak a Vasasért Egyesület Adventi vásár és ünnepségére. 
A fellépők az alkalomhoz illő gyönyörű, szeretetteli dalokkal melengették a szívünket. Kovács István, a Berze Nagy 
János Népdalkar és a Bányászszív dalcsapat mellett külön öröm, hogy most először lépett fel nálunk Bogos Boglárka 
vasasi tanuló, akit időnként a Pécsi Nemzeti Színházban is hallhatunk énekelni. Új árusaink is vannak, így most is 
egész változatos volt a kínálat ajándékokból. Bízunk benne, hogy mindenkinek sikerült szerezni egy kis vásárfiát, és 
a karácsonyi hangulat mindenkit magával ragadott a vasasi óvoda udvarában.  

hitélet január
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Sporthír

Eredmények:
Bányász TC – Orfűi KSE 2-3 (1-3)
2021. 11. 28., 13.00, Parcsin u.
Bányász TC: Herceg B. – Auer Z. 
(Várnagy P. 57. p.), Grávics N., 
Krémer B., Csirke T., Pataki Z., – Bá-
novics B., – Keszthelyi K., Ákli K., 
Kaszab G. (Závor L.), – Catrone M.
Gólszerző: Catrone M. 12., p., 55. p. 
(büntető)
Reálisabb eredmény lett volna a 
döntetlen, de a higgadtabb és sze-
rencsésebb vendégek elvitték mind a 
három pontot.

Bányász TC – Hosszúhetényi Sport 
Kft. 0-14 (0-6)
2021. 12. 05., 13.00, Parcsin u. 
Bányász TC: Csirke T. – Herceg B., 
Grávics N., Pataki Z., Keszthelyi K., 
– Ákli K., – Auer Z., Catrone M., 
Gróf D., Kerner Z. (Lőrinc J. 60. p.), 
– Várnagy P.
Mint ahogy az várható volt, a jó 
erőkből álló (dobogóra hajtó) Hosz-
szúhetény csapata könnyen aratott 
fölényes győzelmet.

A már nagyon rossz, szinte hasz-
nálhatatlan állapotban lévő hálók 

láttán csapatunk segítségére sietett 
Veres Zsolt (Totti) és édesanyja. Az ő 
jóvoltukból az Orfű elleni mérkőzés 
előtt gyönyörű új hálókat rakhattunk 
fel a kapukra. Nagy előrelépés ez, 
mert így nem kell tovább szégyen-
keznünk az ellenfelek és játékvezetők 
előtt. Ezúton is köszönjük szépen az 
egész csapat nevében! 

Megvan a félévi 
bizonyítványunk
Vége a bajnokság első felének, és ha 
maradunk az iskolai példánál, akkor 
csapatunk bizonyítványába sajnos 
1-es kerülne. Az első félévet nagyon 
rosszul teljesítettük. Lejátszottunk 12 
mérkőzést és nem tudtunk egyetlen 
pontot sem szerezni. A szezon során 3 
olyan mérkőzés volt, ahol elfogadha-
tóan játszottunk, de nem voltunk elég 
rutinosak és erősek ahhoz, hogy ez az 
eredményben is megmutatkozzon. 
Csapatunkban egy kiemelkedő tel-
jesítmény volt csupán, amit Catrone 
István Márk mutatott. Ő lett a megye 
III. osztály Czibulka csoportjának 
őszi gólkirálya 17 találattal, amihez 
gratulálunk! Jó teljesítményt nyújtott 
még Végh Krisztián, Grávics Norbert, 
Krémer Balázs és Ákli Krisztián is, 
csak tudjuk, egy focicsapat minimum 
18 játékosból áll. Ahhoz, hogy az év 
végi bizonyítványunk jobb legyen, 
és „ne bukjunk meg”, több jó teljesít-
ményt nyújtani képes játékosra lesz 
szükség. A játékoskeretünk a télen 
biztos változni fog, gólkirályunkat jó 

ajánlatokkal kereste meg több csapat 
is, így valószínű, hogy váltani fog. 
A tavaszi felkészülést terveink sze-
rint minimum öt-hat próbajátékos-
sal kezdjük meg, és reméljük, hogy 
lesz köztük olyan, aki segítségére tud 
lenni a csapatnak. Számítunk a helyi 
fiatalokra, ezért hirdetünk számukra 
toborzót, próbáljuk keresni őket. Biz-
tosak vagyunk abban, hogy sok ügyes 
fiatal játékos lakik a környéken, és re-
méljük, eljut hozzájuk a felhívásunk, 
és többen jelentkeznek és jönnek hoz-
zánk focizni. A csapat január közepén 
kezdi meg a felkészülést a tavaszi sze-
zonra.

Finom vacsora, jó társaság, 
kellemes hangulat
Évzáró vacsorára volt hivatalos csa-
patunk a Mosoly Sörözőbe decem-
ber 11-én 17 órára. A söröző tulajdo-
nosa, Borbás Anikó látott vendégül 
minket. Nagyon finom és bőséges 
volt az étel, amit jó étvággyal el is 
fogyasztottunk, köszönet érte! A va-
csora előtt Srp Gyula, egyesületünk 
elnöke tájékoztatta a csapatot, hogy 
az elmúlt időszakban milyen fejle-
mények történtek, miket kellett a 
vezetőségnek megoldani. A jó híre 
az volt, hogy sikerült az egyesület 
elmaradásait kifizetni, így nincs már 
adósságunk. Ezután Berényi Zoltán 
szólt néhány szót a csapathoz. Ő is 
örömét fejezte ki, hogy pénzügyileg 
rendbe jött az egyesület, sőt megem-
lítette, jövőre lesz pályázati lehető-
ség, amivel bevételhez juthatunk, és 
meg tudunk oldani néhány felújítást 
az öltözőnkben. Ezek után a labda-
rúgó-szakosztály vezetője, Deák Ká-
roly elismerő oklevelet adott volna 
át Catrone István Márknak és Végh 
Krisztiánnak, akik az őszi szezonban 
a legjobban teljesítettek a csapatból. 
Mivel ők nem voltak ott a vacsorán, 
így később kapják meg az elisme-
rést. Az est további része is kellemes 
hangulatban telt, mindenki jól érezte 
magát, és nem utolsósorban jó csa-
patépítő program volt.
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Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

Ikrausz Kft.
Autószerviz, gumi szerviz, 

karosszériajavítás,  
diagnosztika, futóműállítás, 

műszaki vizsga.
Pécs Siklósi út 2/A

06-20/410-2882
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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: 1900 Ft/kg, repceméz: 

2000 Ft/kg, hársméz: 2500 Ft/kg
akácméz: 3000 Ft/kg, napraforgóméz 

1800 Ft/kg, Propolisz tinktúra kapható,
Propolisz balzsam 50 gramm Vazelin 
1000 Ft, Propolisz balzsam 50 gramm 

Makrogol 1500 Ft. A termékek a készlet 
erejéig kaphatók. Schweitzer Antal 

méhész, Vasas, Berkenyés u. 32. 
Tel.: 06-30-939 2842, 06-72-337 034

apró

Mesi kozmetika
Kozmetika nőknek, férfiaknak 

és tiniknek. Arctisztítás, arcmasszázs, 
arcvasalás, ránckezelés, 

speciális kezelések, szőrtelenítés, 
szempilla lifting…

Bővebb információ, bejelentkezés, 
36-70-617-5098.

Vasas, Szövetkezet u. 15.
HorvátH EmEsE, kozmetikus

S z é p ü l j ö n  O t t h O n á B a n !
Előre egyeztetett időpontban 

otthonában elkészítem frizuráját.
Női, férfi és gyermek hajvágás, 
valamint festés, melír, dauer.
Mágika MOBil FOdráSzda, 

ami csak az ön kényelméről szól.
tel.: 30/376-3404

Pedikűr
Teljes láb- és körömápolás.
Kérésre házhoz megyek előzetes 

időpont-egyeztetés alapján.

Gédert Ilona: 20/412-4748
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