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Mindig mehetünk!
Azt gondolom, hogy gyakran hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy Jézushoz csak akkor mehetünk, ha rendbe 
szedtük az életünket. Sokan azért maradunk el, először a 
vallásgyakorlástól (mise, istentisztelet), aztán később az 
imától is, mert olyan ciki bevallani, hogy tornyosulnak 
a vétkeim. „Majd jövök, ha nincsenek már bűneim” – 
mondta valaki az őt szeretettel hívogató paptestvérnek. 
S valahogyan ilyesmit suttogunk a lelkiismeretünknek 
is, amikor a benne megszólaló Isten szelíd hangja szólít.

Na, ez kb. akkora botorság, mint annak az édesanyának 
a szava, aki azért nem engedte iskolába a hétéves gyere-
két, mert még írni sem tud. Nehezen lehetett meggyőzni 
róla, hogy hiszen épp az ilyeneknek találták ki az iskolát.

Ha beleolvasunk a Bibliába, csak úgy dőlnek elénk a 
mindenféle gyengeséggel, bajjal, bűnnel megterhelt em-
berek. Van ott a saját népét kifosztó vámos, parázna nő, 
a római hatalomnak „benyaló” áruló, magamutogató fa-
rizeus és még ezernyi más. Egyiknek sem mondja Jézus, 
hogy „neked most nem aktuális, csak szenteket gyűjtök”. 

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam” – mond-
ta. És itt bizony nem azokra gondol, akik vétek nélküli-
ek – már csak azért sem, mert olyanok nemigen vannak 
–, hanem azokra, akik magukat igaznak tartják, s eszük 
ágában sincs bármi olyat meghallgatni, amitől változtat-
ni kellene a kényelmes életükön. 

Jézus mindenkit hív és vár! Férfi t és nőt, szegényt és 
gazdagot, magyart, cigányt, oroszt, amerikait, japánt, af-

rikait stb. És igen. Hívja a rabokat és a fogvatartóikat, 
a bírókat, az ügyészeket, a rendőröket is. A kérdés már 
csak az, hogy ki az, aki nem csak meghallja ezt a hívást, 
hanem oda is fordul Istenhez. 

Ha neked hályog van a szemeden, hiába mesélek neked 
óriási sztorikat egy remek szemorvosról, ha nem mész el 
hozzá megoperáltatni magad, homályban maradsz.

Isten dolgairól sem elég hallani! Hidd el, sok magát 
kereszténynek gondoló ember sem jut sajnos ennél to-
vább. Egyszer beszéltem egy hitetlen asszonnyal, mesél-
ve, hogy öröm Jézussal járni. Ezt válaszolta: nem hiszek 
én abban a kereszténységben. Az én szomszédasszonyom 
minden reggel ott van a templomban, de amikor kértem 
tőle salátapalántát, mert láttam, hogy sok van neki, egy 
darabot sem adott. 

Hát igen! Nem a szavaink, a tetteink, az életünk árulja 
el igazán, hogy ki, mi az életünk vezérfonala. De Isten 
is csak akkor tud alakítani minket, ha ráfi gyelünk. Le-
het ezt elcsendesedve, befelé fi gyelve, hitre jutott testvér 
szavait hallgatva, Újszövetséget olvasva, de akár egy szép 
pillangóban vagy zúzmarás ágban gyönyörködve. Persze 
az igaz úton járás nem megy egyszerre, csak apró lépé-
sekben haladva. Érdemes kicsi célokat kitűzni, ne rögtön 
Teréz anyák akarjunk lenni.

De merjünk bátran felkerekedni és Jézushoz menni! 
Tuti biztos, hogy nem zavar el!

(Megjelent a Jobb lator c. börtönmissziós újságban 
2021 februárjában)

Kőszegi Tamásné Melinda 

József Attila

Kertész leszek
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton -
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

1925. április

Kedves �irdi, s�m�gyi
és � sasi �l� sóink!

Idén is itt a húsvét, de sajnos csakúgy, mint 
tavaly, most sem ünnepelhetünk felhőtlenül. 
Most igazán előtérbe kerül a húsvét lényege: 
a feltámadás, és jobban tudjuk értékelni azt, ha 
sikerül szeretteinkkel együtt tölteni az ünnepet. 
Engedjék meg, hogy a szerkesztőség nevében 
ezzel a nem húsvéti, de a jelenlegi helyzethez 
nagyon illő verssel kívánjunk boldog ünnepet!
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A Vasasi Általános Iskoláról 
szubjektíven és pozitívan

Kilenc éve költöztünk Vasasra, akkor még csak a fér-
jemmel. Azóta született négy gyermekünk, és a na-
gyobbiknál aktuálissá vált az iskolaválasztás. Óvodába 
ide járt ő is, és addigra már a testvérei is. Nagyon sze-
rettük, csodálatos, családias ovi, nagyon jó óvónőkkel. 
Az iskola miatt azonban voltak kételyeink. Szegregált 
környék, szegregált iskola, azt gondoltuk, nem lesz jó 
neki, le fog ő is maradni, kell az erős iskola, elvittük 
hát a városba. 

Sajnos azonban a választott iskolában nagyon nem 
volt jó légkör a számára. Szerintem olyan dolgokat 
vártak el, ami egyszerűen irreális egy ekkora gye-
rektől. Ebből adódott egy folyamatos konfliktus, és 
én láttam, hogy egyre rosszabbul érzi ott magát. Az 
iskola igazgatójával és gyógypedagógusával történő 
nagyon kellemetlen, a segítő szándék szikráját sem 
tartalmazó beszélgetés után döntöttünk: innen azon-
nal elhozzuk. 

Egy hónap telt el addigra a tanévből, így hiába pró-
bálkoztunk bárhol a városban, sehol nem volt hely 
számára. Maradt a körzetes iskola, a vasasi, amit ko-
rábban igyekeztünk elkerülni. 

Innentől kezdve azonban nagyon jó fordulatot vett 
a történet. Hihetetlen kedvesen, készségesen fogadtak 
bennünket, abszolút partnerként kezeltek mind min-
ket, szülőket, mind a lányomat. Kis létszámú osztály-
ba került, feleannyian vannak, mint az előzőben. Erről 
a legtöbb szülő csak álmodik, hiszen mindenki tudja, 
hogy 24-28 gyerekkel egy osztály mennyi pluszterhet 
rak egy amúgy is épp csak beilleszkedő gyerekre. Van 
egy tündéri tanítónőnk, aki a szívén viseli a gyerekek 
fejlődését, és mindenben partner a szülőkkel. Fontos 

megemlítenem az igazgatónőt, aki mindent megtesz, 
hogy a kialakult rossz híre az iskolának változzon, 
bármilyen konfliktus vagy probléma adódik (semmi 
különös, csak egy iskola életében normálisan adódó), 
azonnal tud róla, és határozottan cselekszik. Ebben az 
egyébként nagyon nehéz járványhelyzetben is min-
den erejével és idejével azon van, hogy mind a gye-
rekek, mind a tanárok és az iskola fejlődjön, amiben 
tud, javuljon. 

A lányom semmiben nem maradt le, márciusra 
már olvasgatja hangosan az épp kedvenc könyvét, he-
gedül és szolfézsra jár az iskolában, nyitott mindenre, 
szeret tanulni, minden érdekli, most éppen felfedező 
akar lenni, tele van ötletekkel. Nem kell korán kel-
teni, hogy végigautózva a városon beérjen időben, 
sőt, egyedül megy át reggel és jön haza délután. Ez 
nagyon fontos lépés neki, és nekünk is az önállóság 
kialakításában. 

Rendkívül pozitívan csalódtam az egész iskolában, 
ezért is tartom szívügyemnek, hogy segítsem népsze-
rűsíteni, elmondani, hogy ugyanúgy fejlődik itt is az 
a gyerek, aki szeretne, mindent megkap hozzá. Szá-
mos példa van erre a korábbi évfolyamokból is, akár 
a továbbtanulási adatokat nézzük, akár városi iskolák 
kompetenciafelmérési eredményeit. 

Persze ahhoz, hogy a gyerekünk megtalálja a maga 
útját, kibontakoztathassa a saját tehetségét, mi, szülők 
is kellünk. A példánk, a tőlünk kapott minták, a mi 
tanuláshoz és munkához való hozzáállásunk. Ezt ne 
felejtsük el. 

Légrádi Nóra
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Pozitív gondoskodás a gyermekekről
Szándékosan nem használom a nevelés szót, mivel szá-
momra az egy rideg, gyermekek felett álló szituáció 
kifejezése. Én mindig is egyenrangúnak tekintettem a 
gyermekemet. A gondoskodás, mint szó mennyivel lé-
nyegesen többet foglal magában. Melegséget, egy gon-
doskodó ölelést, egy hátteret, ami ott van számára, ami 
biztonságot nyújt. 

Hányszor lehet hallani, hogy „Nincs megnevelve ez a 
gyerek!”, vagy „Neveld meg a kölyködet!”, „Hihetetlen, 
milyen neveletlen!”

Bár nem vagyok gyermekpszichológus, nagyon igyek-
szem tudatosan megfigyelni a saját gyermekem reakció-
it. Úgy vélem, a pozitív gyermekgondoskodás itt kezdő-
dik. Ha nem ismered meg, nem tudsz gondoskodni, és 
nem tudsz segíteni sem. 

Tisztában vagyok vele, hogy a friss anyukának egy 
csecsemő, illetve kisgyermek gondozása tiszta diliház, és 
nagyon nehéz mindennap pozitívan látni a világot, hisz 
annyira sok változáson megy keresztül a testünk és a lel-
künk. Épp elég lenne ezt az egyet feldolgozni, na de ott 
szuszog valaki mellettünk, akiért onnantól, hogy megfo-
gant, felelősséggel tartozunk.

A gyermekgondozást, vagy ha jobban tetszik, nevelést 
nem tudom máshoz hasonlítani, mint egy varázsajtó, ami 
mindennap változik, és nekünk, szülőknek mindig meg 
kell találnunk a hozzá tartozó kulcsot. Az ajtó a gyermek, 
a kulcs pedig a szavak, a tettek, amit mi nyújtunk.

Egy tapasztalatlan anyukának a megfelelő kulcsot 
néha borzasztó nehéz megtalálni. Olykor tényleg a túl-
élésért kepesztünk, hogy áthidaljuk a nyűgös, hasfájós, 
frontos, akaratos vagy fogzó napokat. 

Nekünk nem voltak megtervezett, spéci alapelveink. Mi 
úgy csináltunk mindent, ahogy éreztük. Kerültük a taná-
csokat, vagy „a mindenkinél okosabb” megjegyzéseket. 
Ha lehet úgy mondani, érzéssel tettük a dolgunk. Voltak 
kínszenvedéseink, de beláttuk, hogy attól, mert egy babá-
nál valami beválik, nem biztos, hogy a miénknél be fog.

A közösségi portálok, a média bombázzák az anyuká-
kat a különböző reklámokkal és idilli képekkel, melyek 
rendre azt sugallják, hogy ha „Gyermekednek jót akarsz, 
vedd meg!, „Nálunk mindennap ilyen boldog!” vagy 
„Igen, én egy kiló sminkkel a fejemen alszom, és csodás 
loknikkal kelek!”

Ezzel szemben a valóság sok esetben egészen más.
Én már nagyon sokszor kattantam el, elszakadt a cér-

na, ordibáltam, és bár megfogadtam, nem csapok oda, 
igen, van az az életszituáció, amikor egy anya megteszi. 
Aztán napokig gyomorgörcse van attól, amit tett. Bünte-
tés és fenyegetés helyett próbáljuk meg megérteni a gyer-
mekünket, és empatikusak lenni vele. És meglátod, hogy 
nem te tanítod a gyermekedet, hanem ő formál téged. 
Hát nem csodálatos?! (Nyugodj meg, nekem is rengete-

get kell tanulnom, hogy ne hozzak elhamarkodott dön-
téseket. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra!

Mint anya az anyának: az anyákhoz, akik éjszaka 
többször felkelnek, mert etetni vagy szoptatni kell, vagy 
csak rosszat álmodott a kisbabájuk. Akik felkelnek, mert 
pelenkázni vagy csak simizni kell.

Anyáknak, akik minden reggel felkelnek, hogy a csa-
ládot elindítsák. Anyáknak, akik ha nem is tudnak felkel-
ni, de a baba kelti őket. Anyáknak, akik hisztis gyerekkel 
kezdik a napot. Anyáknak, akik takarítanak, főznek, 
mosnak. A hős anyáknak, akik mindezt úgy végzik, 
hogy közben játszanak, pelenkáznak, törődnek a picivel. 
Azoknak az anyáknak, akik miután egész nap dolgoznak 
és gondozzák a gyermeküket, a párjuk hazajövetele után 
még mindig dolgoznak, lesik kívánságukat, kiszolgálják.

Igen, azokhoz az anyákhoz szólok, akik nem tudják le-
adni a gyereküket naponta vagy kétnaponta, hogy elmenje-
nek edzeni, vagy csak úgy. Azokhoz az anyákhoz, akik ön-
magukkal nincsenek megelégedve, de nincs motivációjuk, 
erejük ahhoz, hogy bármit tegyenek. Azokhoz az anyákhoz 
szólok, akik egyedül vannak a gyerekre/gyerekekre. 

Olyan anyáknak írom, akik sírnak, mert nem tudják 
elviselni a terhet, ami rájuk nehezedik. A teher, hogy 
mindenhol megfeleljenek.

Aki néha csak feküdne csendben és nézné a plafont. 
Az anyának, akinek bűntudata van, ha rákiabál a rossz 
gyerekre. Az anyának, aki egész nap nem eszik, mert a 
teher, amit visz, elveszi az étvágyát.

Anyáknak, akiknek az énidő az, amikor este elmennek 
fürdeni.

Igen, neked írom, hős vagy! Minden áldott nap, mikor 
felkelsz és végigcsinálod! Egy hős, mert senki, de senki 
nem tudja a te helyedbe képzelni magát. Hidd el, én mér-
hetetlenül tisztellek, és egyszer majd könnyebb lesz.

A megoldás kulcsa a megértés! Ha megérted a gyer-
meked viselkedését, ha megérted saját magad és mások 
viselkedését. Hidd el, könnyebb lesz! De ez egy hosszú 
tanulási folyamat, ami sok önfejlesztéssel jár!

Ahhoz, hogy szivárvány szülessen, esni kell az esőnek!
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Képviselői hírek
Közgyűlés a járvány miatt már novemberben óta nem lett megtartva, helyette ONLINE KONZULTÁCIÓK van-
nak, legutóbb február 12-én volt, ott a város költségvetése volt az egyetlen napirend, míg március 16-án „ren-
des” konzultációk voltak. Online bizottsági „beszélgetés-ek” voltak március 1-én, 9-én. Beszélgetés mind, mert 
az elrendelt különleges jogrendben Péterffy Attila polgármester egyszemélyben dönt mindenről.

A következő ONLINE KONZULTÁCIÓ (a COVID miatt a közgyűlés helyett) április 20-án, kedden lesz. 
A képviselői Facebook-oldalamon követhetik az eseményeket két lap megjelenése között, ahol üzenetet is hagyhat-
nak: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

	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 ők kezük munkáját dicséri.

	Március 15-i ünnepi koszorúzás, tisztelgés, főhajtás a 
173 évvel ezelőtti szabadságharc hősei előtt, amit immá-
ron 31 éve szabadon ünnepelhetünk. Ezt tettük a polgári-
nemzeti oldallal ma is, mint minden évben, igaz, ezúttal 
a veszélyhelyzetre tekintettel „COVID-kompatibilisen”, 
szűk körben. Természetesen utána Vasason a „Részön-

kormányzat” nevében is a testületi tagokkal főhajtás, 
tisztelgés a vasasi Petőfi-szobornál
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3720082731445864

	PÁLYÁZAT civileknek! Ez most az utolsó pillanatban ér-
kezett, nagy segítség a kormányzattól, mert itt Pécsen (de 
úgy látom, számos más „ellenzéki” vezetésű városban) a 
civilek szinte kivéreztetve, teljesen magukra hagyatottan 
(tisztelet a kivételnek) küzdenek a túlélésért!

	Az önkormányzatokra, bár sokan itt Pécsen is tőlük át-
vállalt feladatokat látnak el nagyságrenddel olcsóbban, 
hatékonyabban, mint egyes városi intézmények, ennek 
ellenére nem számíthatnak szinte semmire.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3744628955657908

	Amíg a veszélyhelyzet tart, addig ONLINE FOGADÓÓRÁ-
kat tartok, 2021. február 4-től K É T H E T E N T E csü-
törtökönként (következő 04. 01., 04. 15. és 04. 29) dél-
előtt 10–12 és délután 15–17-ig. Hívjanak telefonon a 
30/210-8120 vagy Messengeren és Viberen egyaránt, vagy 
írjanak berenyi.zoltan@ph.pecs.hu e-mailt.

VIDEÓK, FB- ÉS MÉDIAHÍREK:

o Önkormányzat TV élő online közvetítése, a közgyűlés 
helyetti konzultációról (VIDEÓ)
https://onkormanyzati.tv/pecs/2021_marcius_18
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3712001518920652
A vitában több helyi ügyben számos javaslatot adtam be, 
kértem a város vezetését a spórolásra, de hasztalan, tele-
pülésrészeinknek 0, azaz nulla forintot sem adtak, mert 
még az előirányzat sort is TÖRÖLTÉK!

o A spórolás jegyében kértük valamennyi képviselőt, 
hogy ne emeljék tovább a fizetésüket, vagy ajánlják fel 
hozzánk hasonlóan jótékony célokra:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3687777504676387

o További költségcsökkentő javaslatokat adtunk be, de 
spórolás!, ugyan már, egyszer élünk! Még egy doboz 
gyufát!… bár csak annyiról van/lenne szó, de sajnos sok-
kal több elmegy „pocsékba”!
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3731929383594532
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Kedves Olvasók!
Örülünk, hogy hónapról hónapra 
várják újságunkat, számítanak rá, 
és feltűnik, ha esetleg nem találják 
postaládájukban. Minden igyekeze-

tünk ellenére előfordulhat, hogy ki-
hordáskor kimarad egy-egy ház vagy 
kisebb utca. Ha mégis, úgy kérjük, 
jelezzék szerkesztőségünk telefon-
számán, pontos cím és név megje-
löléssel, és igyekszünk mihamarabb 

pótolni. A hiányosságokért elnézést 
kérünk. 

A szerkesztőség telefonszáma: 
72/337-838, 30/183-5730. E-mail-cím: 
shvszerkesztoseg@googlegroups.com

Szerkesztőség 

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  A meszesi közbiztonsági centrum ügyében március 
elején belenéz(het)tem a szerződésekbe. Véleményem 
szerint sok túlárazott munka, amire nem kaptam sem 
ott, sem később választ, pl. konkrét tétel elgondolkodta-
tó, nem? Burkolói munkadíj 17.000, azaz 17 E Ft/négy-
zetméter?! Önök, ti mit gondol(nak)tok?
127 nettó (150 bruttó) négyzetméter 44 millió nettó, azaz 
bruttó 55.880.000 Ft-ért felújítva, NEM újat építve! Nem 
sok(k)? 372 ezer/m2 Ft, ilyen tételekkel többek közt, mint 
pl. 17.000 Ft/m2 munkadíjjal a normál kivitelű burkolói 
munkálatokra
FIGYELEM! A Meszesi Közbiztonsági Centrum KELL(ett), 
már nagyon, no de hol marad a jó gazda felelősség, a spóro-

lás, gondosság? Erre kerestem a válaszokat, de nem jártam 
sikerrel. Élőben a sajtótájékoztató videó:
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3695623687225102

o Illegális fatolvajokat fogtak el a vasasi Polgárőrök, a 
rendőrség is természetesen értesítve, eljárás folyamat-
ban. Köszönet a polgárőreinknek a leleményes figyel-
mükért.
Aki illegális fakivágás, hulladéklerakás vagy egyéb a kö-
zösségi életet veszélyeztető információval rendelkezik, 
jelezze, hívjon telefonon, bejelentéseket az ingyenesen 
hívható anonim telefontanúra:
+36-80/555-111 vagy a 112-es segélyhívón, vagy ide ne-
kem az ismert elérhetőségeken 06-30/210-8120, vagy ír-
jon e-mailt: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

o Végezetül a korábban már megírt örömteli fejlesztés, 
megújulnak Vasas-Somogy-Hird játszóterei a Miénk 
itt a tér! c. városi pályázat keretében. Ezt (is) még az 
előző ciklusban indítottuk el, sikerrel pályázott több 
szervezet is, a projekt keretében Vasason a Fenyő utcai 
és a Szövetkezet utcai (Vashídnál), Somogyban a Mázsa-
ház utcai, és Hirden a Hadik A. utcai játszóterek újulnak 
meg számos új, korszerű játékelemmel. Ezt a pályázatot 
a Vasasért Egyesület adta be, és vitte sikerre, a játékok 
már megérkeztek és elkezdődött a telepítés is. Képek, 
rövid hír az elkezdődött játszótéri fejlesztésekről, kö-
szönet a BIOKOM-nak és a KÖR-ös csapatunknak.
https://www.facebook.com/berenyizoltan/
posts/3741849099269227

A következő közgyűlés helyetti ONLINE KONZULTÁCIÓ 
április 20-án, kedden lesz, addig is figyeljék képviselői ol-
dalamat, 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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A Vasasi Füstölő a digitális térben
A Vasasi Füstölőnél a járványhelyzet 
miatt sem állt meg az élet. Mint so-
kan mások, mi is részben átálltunk a 
digitális jelenlétre. Egy helyi rapper, 
Small zenei videoklipjét itt forgatta, 
de már korábban is készült itt videó. 
Később a videoklip megtekinthető 
lesz a YouTube-on.

Az emberiség Erejével Alapítvány 
kék kanapé podcastja riportot készí-
tett velem, amely nemsokára hall-
ható lesz. Számomra a vírushely-

zet megváltoztatta az épület körüli 
dolgokat, ezért mostanában igyek-
szem videó formában bemutatni az 
épületet, live-adásokat készítettem 
a Facebookon, ha már a személyes 
találkozásokat mellőzni kell. Remél-
jük, hamarosan újra személyesen is 
találkozhatunk, addig is kísérjétek 
fi gyelemmel a füstölő Facebook-
oldalát! 

Tóth Ádám 

Nehéz a címben szereplő kérdést vá-
laszként megfogalmazni, oly módon, 
hogy az ne tűnjön kuruzslásnak. Nem 
vagyunk birtokában olyan egzakt klini-
kai vizsgálatok eredményeinek, melyek 
egyértelműen bizonyosságot adnának a 
medvehagyma gyógyító hatásáról vala-
mely kórokozóval szemben. 

Nem tudunk mást felhozni bizonysá-
gul, mint a népi gyógyászat hagyomá-
nyát, a többezeréves tradíciót, a világ-
szerte ismert kínai és egyéb távol-keleti 
természetgyógyászat praktikáját, mely-
ben a medvehagyma is szerepel külön-
böző felhasználási formákban.

Orvosok, kutatók és természetgyógy-
ászok körében pró és kontra hangoznak 
el érvek a biogyógyászat eredményessé-
géről vagy az ellenkezőjéről. Akkor hát 
mit gondoljon és tegyen a beteg? Sza-
ladgál egyik oldalról a másikra, megta-
pasztalja mindkét fél állásfoglalását, és 
megreked a bizonytalanság útvesztőjé-
ben.

Az állásfoglalást mi is mellőzzük, de 
azért megjegyezzük, hogy az orvostu-
domány a biopatikából kiindulva ért el 
a mai szintig, és eddig ezer éveket kel-
lett várni. A múltat, az előzményt a mo-
dern eszközök, eljárások megléte mel-
lett sem szabad félredobni, mert azok, 
ha nem is látványosan, de mellékhatás 
nélkül üzemelnek. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy számos csúcsgyógyszer 
alapanyaga a mai napig is botanikai 
eredetű. Önállóan vagy szintetikus ké-
szítménnyel kombinálva továbbra is 

életet ment vagy elősegíti a gyógyulást. 
Talán jó példa erre a fokhagymakivo-
nat, mely szívgyógyszer-alapanyagként 
ismert. Újabban, tonnaszám feldolgoz-
va, eredményesen helyettesítik medve-
hagymával hazai alapanyagból.

Most pedig szedjük sorba a medve-
hagyma gyógyerejéről tudhatókat, a 
teljességre való törekvés és alkalmazási 
mód nélkül:

Étvágyjavító
Gyomor-bélpanaszok ellen, szélhajtó
Gyomor-béltisztító, fertőtlenítő
Hasmenés ellen
Bélféregűző 
Szívzavarok csökkentője
Csökkenti az artériák meszesedését
Koleszterinszint-csökkentő
Mellkasi hurutok ellen
Reumás panaszokat enyhíti
Vese-, vér- és hólyagtisztító
Seb hegesedését gyorsítja
Salakanyagok ürítését segíti
Magas vérnyomást csökkentő
Memóriafrissítő
Csökkenti az alkoholéhséget
Stresszt oldó
Férfiakra és nőkre is ható 

potencianövelő
A szervezet ólommentesítője

MEDVEHAGYMÁS NOKEDLI
Hozzávalók: 20 deka levél, 40 deka liszt, 
5 tojás, 5 evőkanál olaj, 5 deka kemény 
sajt, só, bors.

Elkészítése: a medvehagymaleveleket 
nyersen ledaráljuk. A lisztből és 1 tojás-
ból nokedlitésztát készítünk, s beledol-
gozzuk a levélőrlemény felét. Kifőzzük 
a nokedlit. A tepsit meglocsoljuk olajjal, 
majd beleöntjük a nokedlit. 4 tojást föl-
verünk a megmaradt levéldarabkákkal, 
borssal és sóval ízesítjük, majd ráöntjük 
a nokedlira. Tetejére sajtot reszelünk, 
petrezselymet hintünk, majd sütőben 
átsütjük. Citromos medvehagyma salá-
tával tálaljuk.

MEDVEHAGYMA TÉLIRE
A hagymaleveleket alaposan megmos-
suk, majd kevéske olajon pépesre pá-
roljuk, kavargatva mindaddig, míg az 
összes víztartalmát elveszíti.

Még forró állapotában üvegbe mer-
jük, olajat öntünk a tetejére, az üve-
get pedig jó erősen lezárjuk, és forró 
dunsztba tesszük. 

Téli napokon főzeléknek vagy már-
tásnak használjuk.

Részlet Nagy Bandó András: Órfűi 
medvehagyma kincseskönyvéből. Aki 
szeretne többet megtudni a medve-
hagymáról és több receptet megismer-
ni, az  megrendelheti a könyvet a szer-
zőtől akár névre dedikálva.

https://www.bando.hu/
7623 Pécs, Csend u. 4.

Egészségőrzés medvehagymával?

A fotón a rapper videoklip egy részlete,
ami a füstölőben készült
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A JÓSZERENCSÉT ASSZONYKLUB 
ÉS AZ ÖRÖMTÁNCOSOK KÖRE „BESZÁMOLÓJA”,

avagy lesz-e még valaha nekünk miről beszámolni?

Az idei újságjainkban néhány civil szervezet már meg-
írta az elmúlt évi tevékenységének beszámolóját, melyet 
jó szívvel olvastunk. A mi asszonyklubunk sajnos – mint 
a legérintettebb korosztály – igencsak korlátozott lehe-
tőségekről számolhat be. 2020 januárjában szorongással 
telve figyeltük a médiát a kínai borzalmakról, és megtar-
tóztatva magunkat, ölelgetést és egyéb szeretetkimutatást 
mellőzve tartottuk klubnapjainkat, 2 hetente, viszont 
kinek-kinek félelmétől függően egyre kevesebb létszám-
mal. Márciusban viszont a hagyományainknak megfele-
lően – magunk által készített ebéddel – és Berényi képvi-
selőnk és a KOBEKO képviselőjének közreműködésével 
megünnepeltük a nőnapot. Ezt követően már nagyon 
tanakodtunk, hogy hogyan tovább, merjünk-e találkoz-
ni? Nos, e dilemma hamar megoldódott, mikor mindent 
bezártak, és minden gyülekezés betiltása lett a védekezés!

Így legközelebb nagy várakozással augusztus végén 
találkoztunk, újra örülve egymásnak. Nagy örömünkre 
szeptemberben még teljes létszámmal és méltón megün-
nepeltük a 90. évét betöltő alapító tagunk, Szántó János-
né Etuskánk születésnapját. Októberi két klubnapunkat 
követően viszont novembertől ismét zárás, így aztán el-
maradtak az Erzsébet-, Katalin-napok, és főleg a mind-
annyiunk által mindig várt karácsonyi ünnepségünk is! 
És ennyi… ennyit tudunk „beszámolni”, azóta telefonon 
tartjuk egymásban a lelket, egymást biztatgatva, kérdez-
getve, hogy ki kiről, mit tud? Nagy öröm viszont, hogy 
eddig még mindannyian megvagyunk, és szinte min-
denki, remélem, már sorra került és be is van oltva! A 
jövőről álmodozva… a tavaszi nyitásban nem remény-
kedünk, de talán ha minden jól alakul, ősszel méltón 
megünnepelhetjük, hogy idén 20 éve alakultunk!

Még néhány szó az Örömtáncosok Köréről is, hisz a 
2018-as alapításban az asszonyklubunk 8 tagja is ott volt, 
ja és van! (És csak mellékesen, ma már 4-en túl a 80-on!) 
Ez az életigenlő, vidám kis közösség ugyancsak nagyon 
nehezen élte meg a márciusi bezárást! Épp ezért tán mi 
voltunk az elsők, akik az oldás után, május végén először 
összejöttünk, kör- és páros táncot (kézfogást mellőzve), 
de táncoltunk! Aztán június 5-én, direkte színes papír-
koronákkal a fejünkön mutattunk fityiszt a koronavírus-
nak! De a nyár folyamán a „testvér” táncosok meghívásá-
ra voltunk még Pécsudvardon és Hetényben, ahol szabad 
téren táncikáltunk. Aztán szeptemberben az Alzheimer 
Világnap alkalmából Kozármisleny adott helyet nekünk 
(amit Pécs városa elutasított) egy nagyszabású, nagyobb 
létszámú rendezvényre a tónál, a szabadban, ahol a kör-
nyező falvak és több oktató táncosai (kb. 120 fő) vettek 

részt. Szép pillanata volt az eseménynek, amikor külön 
köszöntötték a mi Weiszné Ilikénket, aki épp azon a na-
pon ünnepelte a 81. születésnapját, és aki akkor ott a leg-
idősebb táncos volt, és a jelenlévő legfiatalabb (sérült) 8 
évessel együtt táncoltunk a köszöntésükre! Október ele-
jén jelentkeztünk, hogy „egyenpólónkba „beöltözve mi is 
fellépünk a Bányászotthon udvarán zajló szüreti mulatsá-
gon. Bár a mi táncolásunk nem igazán arról szól, hogy mi 
ezzel fellépjünk, mert mindig mást és mást táncolunk (a 
mentális egészségünk megőrzése érdekében), de az álta-
lunk legjobban kedvelt két koreográfiát erre az alkalomra 
kicsit többet „gyakorolva” vállaltuk a fellépést, és igazán 
nagy boldogság volt, hogy fergeteges sikert arattunk!

Örömünk a tánckörben sem tarthatott sokáig, hisz 
novemberben ismét zárlatot rendeltek. Azóta csak áhí-
tozunk, vágyakozunk, várakozunk, egymásnak innen-
onnan letöltött táncos videókkal nosztalgiázunk, és na-
gyon várjuk már, hogy újra együtt lehessünk! És főleg 
hogy táncolhassunk!

És most néhány gondolat az alcímre visszatérve… 
Tudom, hogy mindenki, az egész ország, minden kor-
osztály szenved ettől a hónapok óta tartó elzártságtól. 
Hogy mindenkinek tele van már a hócipője ezzel, és – a 
legnagyobb pozitív szemlélet és hozzáállás mellett is – 
mégis úgy gondolom, hogy a (halálozási számokon túl), 
a legnagyobb vesztesek mi vagyunk, a szépkorúak!

Hisz a Covidtól függetlenül is a mi időnk szűkös! 
Éveink, hónapjaink, napjaink – ki tudja, kinek mennyit 
írtak meg a csillagok – meg vannak számlálva! Igazán 
türelmes vagyok, illetve igyekszem az lenni, de éjjelen-
te, amikor már a tévé, a keresztrejtvények, a Facebook, 
semmi sem köt le, és rám törnek a borús gondolatok, 
belegondolok úgy igazán, hogy így kell tengetni a napja-
inkat, elzárva, nélkülözve szeretteink, barátaink, közös-
ségeink látását, ölelését, érintését, …az unokáink azt is 
elfelejtik, milyen az? Szóval nagyon bele lehet keseredni, 
hogy vajon hogyan tovább? Lesz-e ebből kiút valaha? 
Szóval ez is eszembe jut, bevallom! 

De nem azért (voltam) vagyok mindig vidám és tettre 
kész, és minden szépre és jóra áhító pozitív ember, hogy 
ez a helyzet leterítsen! És nagyon remélem, hogy e sok 
megpróbáltatás ellenére, ti is mind, az asszonyklub höl-
gyei és táncos lábú társaim is bizakodtok és kitartotok! 
Vége lesz, és visszakapjuk az ÉLETÜNKET!

Addig is mindenki vigyázzon magára, és hittel remél-
jük, hogy hamarosan találkozhatunk, táncolhatunk, és 
örülhetünk egymásnak!

Kisné Hering Irén klubvezető
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K r e a t í v  k a ra n t é n  p á l y á z a t
Billeg Melinda 

Namaste

Változás

Szücsné 
Fazekas 
Erika 
Levendu-
ladísz

Pálffy Emőke 
Jókai tér

Sulykoló
22 cm magas, natúr és festett csuhéból 
készült női alak, aki sulykolóval  
a kezében mos.

Rózsacsokor
Padlóvázában 7 szál festetlen 

csuhélevélből készült rózsacsokor.

Zsalakó Istvánné

Az alkotások a honlapon színesben is megtekinthetők www.shvonline.hu
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Császár Leventének tavaly jelent meg a komlói meséje. Fő témája a Komlosaurus, amelyről ugye tudjuk, hogy 
igazából Vasassaurus, mivel a lábnyomot nem Komlón, hanem itt találták, csak a komlóiak lecsaptak rá. A szerző 
a történetet némileg átírta, hogy a vasasiak is magukénak érezhessék. A mesét részleteiben közöljük. 

Császár Levente

SÁRKÁNYOK, ÓRIÁSOK, TÖRPÉK
A mese alapját dr. Pesti János „A Mecsek óriásai” c. népmonda gyűjtése, a „Komlo-, illetve Vasassaurus” mesés történe-
te, valamint a bányászatot körüllengő „Bányamanó históriák” egyvelege adja.

Előszó
A lágy tavaszi szellő halkan félretolta a szoba ablakán a füg-
gönyt, és behozta magával a Mecsek reggeli illatát. Ebben a 
hegy- és erdőszagú illatfelhőben ketten voltak: nagyapa és 
unokája. A kisfiú nemrég nyitotta ki a szemét, és arra kérte 
nagyapját, meséljen neki, amíg teljesen fel nem ébred.

Az idős, nyugdíjas bányász leült az ágy szélére, gon-
dolkodott egy keveset, majd belefogott egy réges-régi 
történetbe:

– Hajdanán, amikor az emberek még nem is léteztek, 
s a föld alatt kis bányamanók éltek, sárkányok és óriások 
uralták a vidéket… – kezdte a mesét, de a kisfiú már az 
első mondatnál közbevágott:

– Nagyapa, azok nem sárkányok, hanem dinók!
– Dehogy dinók – vonta össze szemöldökét az öreg. – 

Azok a dinók, vagy hogy is nevezed őket, csak a modern 
mesékben léteznek. Ezek bizony sárkányok!

– De nagyapa – szólt ismét a kisfiú – A sárkány az 
olyan uncsi. Nem hívhatnánk őket inkább dinónak? – 
fogta könyörgőre a gyerek. – A dinó a dinoszaurusz rö-
vidítése.

Az öreg hosszan elgondolkodott, látszott, hogy erősen 
tusakodik magával.

– Tudod, mit, kis unokám – szólalt meg nagy sokára. 
– Kössünk üzletet: ha sárkánynak hívhatom őket, dél-
után elviszlek a sikondai strandra. Na mit szólsz?

Most a gyerek gondolkodott el.
– Rendben – válaszolta rövid töprengés után. – De fa-

gyit is kapok?
Az öreg bányász megadóan bólintott, majd újra neki-

állt a történetnek:
– Szóval… hajdanán, amikor az emberek még nem is 

léteztek, s a föld alatt kis bányamanók éltek, hm… sár-
kányok, hm… és óriások uralták a vidéket – köszörülte 
meg a torkát nagyapó. – S tudnod kell, a tévhittel ellen-
tétben a sárkányok egyáltalán nem voltak gonoszak. Sőt 
nagyon is békés teremtmények hírében álltak. Legalább-
is, a törpékkel nagy volt a barátság.

1. A sárkányok
A sárkányoknak népes, összetartó csoportja volt, s ezért 
nem akadt ellenfél, aki szembe mert volna szállni velük, s 
le tudta volna őket győzni. Így vígan kergetőztek az erdő 

fái alatt, vagy fürödtek a tó langyos vizében. Merthogy 
legkedvesebb helyük a tó partja volt. Itt a kis sárkányok 
kedvükre lubickolhattak a kellemes vízben. S ha megun-
ták a pancsolást, mehettek fogócskázni az erdő hűvösébe. 
A fészkeiket is, amelyekben laktak, a fák alatt építették fel.

A tó körül és az erdő fái alatt többféle sárkány élt barát-
ságban. A hosszúnyakúakból volt a legtöbb, ők a fák lomb-
koronájából lakmároztak. A legkeményebb sárkányokat 
páncélosoknak hívták, a bőrük a páncél keménységével 
vetekedett, s agyaruk hosszan előrenyúlt. Aztán ott voltak 
a tarajosak, akiknek a bőrén pikkelytaraj nőtt, s emiatt na-
gyon félelmetesen néztek ki. A két lábon járó sárkányok 
nagyon viccesen festettek, miközben hátsó két lábukon 
állva szaladgáltak. S legvégére maradtak a szárnyasok, 
akik repülni tudtak. S a sárkányok fajtái közül csak a szár-
nyasok, a levegő urai tudtak tüzet okádni, a többiek nem.

A szárnyas sárkányok fészkeiket a fák lombkoronája 
közé rakták. Odafentről pásztázták a környéket, hogy hí-
vatlan látogató még csak véletlenül se tévedjen a környé-
kükre. Ők voltak a sárkánybirodalom őrei. S ha valaki 
engedély nélkül megsértette a határukat, súlyos testük-
kel felröppentek a levegőbe, s lángcsóvával ijesztették el 
a nem várt vendéget.

Folytatás a következő számban
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Sporthír

h i t é l e t

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

Református istentiszteleti rend
Hirden a református templomban minden 
vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Minden hónap 1. és 3. vasárnap 10 órakor 
gyermekfoglalkozás
Gyülekezeti könyvtárból könyvkölcsönzés 
minden vasárnap 11-12 óra között
Evangélikus istentisztelet
– Április 11. Vasárnap 11.00
– Április 25. Vasárnap 11.00

Somogy Vasas Hird

Szombat (04. 03.)
Húsvét

Vasárnap (04. 04.)

–
–

–
8:30 Mise

–
–

Szombat (04. 10.)
Vasárnap (04. 11.)

–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (04. 17.)
Vasárnap (04. 18.)

–
–

–
8.30 Igeliturgia

–
–

Szombat (04. 24.)
Vasárnap (04. 25.)

17:00 Mise
–

–

8.30 Igeliturgia

–
–

Áprilisi miserend
A járványügyi helyzet korlátozásai következtében a hirdi vasárnapi 

katolikus szentmisék és igeliturgiák Vasason lesznek megtartva!

tisztelt pécs-hirdi lakosok!
A hirdi katolikus templom felújítása (elsősorban statikai 
megerősítés) céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, 
amelyre adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus 
Plébánia Hirdi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51500003 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

tisztelt pécs-somogyi lakosok!
A somogyi katolikus templom (elsősorban a harang) felújítása 
céljára püspöki engedéllyel gyűjtést szervezünk, amelyre 
adományaikat a Pécs-gyárvárosi Római Katolikus Plébánia 
Somogyi templom felújítására elkülönített számlára: 
10701214-68802589-51400006 lehet átutalni vagy sárga 
csekken postán befizetni. Köszönettel: Nagy Norbert plébános 

Olimpiai szint Gyaloglásban!
Március 20-án a szlovákiai Dudincén „buborékban” rendezték a 
Permit versenysorozat keretében az 50 km-es Magyar Bajnoksá-
got, ahol Srp Miklós egyéni csúcsától alig elmaradva a 2. helyet 
szerezte meg. A nemzetközi versenyben 14 ország 54 gyaloglója 

közül a 20. helyet érte el. Eredménye – 3 óra 57p 56 mp – pedig 
olimpiai B szintet ér!

Virtuális futóverseny-karantén pályázat
2020-ban a járvány miatt nem rendezték meg a szokásos 
tömegfutóversenyeket, hanem aki nevezett, az bárhol lefut-
hatta a távot, ezt egy telefonos applikációval elküldhette a 
szervezőknek, és ők felállították a rangsort, elküldték a név-
re szóló érmet. Nem olyan jó, mintha egy igazi társas ese-
ményen venne részt valaki, de egy kis motivációt jelent ez 
is. Biztos az újdonság, talán kevés nevező miatt, de nekem 

tavaly a 7 km-en, a 60 év feletti nők között sikerült II. he-
lyezést elérni, aminek nagyon örültem. Mindenkit biztatok 
is a futásra, nagyban enyhíti a bezártság miatti feszültséget. 

Taar Ilona

Nagyszerű eredmények 
a fedett pályás bajnokságon

A hét végén volt a fedett pályás Magyar Atlétikai Bajnok-
ság, ahol gyalogló tanítványaim remekeltek. Szombaton 
Miklós fiam 5000 m-es gyaloglásban 20 perc 18 mp-es idő-
vel, egyéni csúccsal, bajnokságot nyert. Vasárnap a női 3000 
m-es gyaloglásban Récsei Rita 13 perc 09 mp-es idővel, ha-
talmas küzdelemben, 2. helyezést ért el, nővére, Petra pedig 
14 perc 11 mp-es egyéni csúccsal 4. helyen ért célba! 

h i t é l e t



2021. április További képek, videók, hírek az újság weboldalán, az shvonline-hu-ra kattintva olvashatók 11

Hamarosan bankkártyás fizetés és valamennyi SZÉP-kártya-elfogadás is elérhető lesz!
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MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!

Férfi hajvágás: 1500 Ft!

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. 

iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590 
mail: cseszti@freemail.hu

Mézvásár!
vegyes virágméz: 1500 Ft/kg

repceméz: 1600 Ft/kg
hársméz: 1700 Ft/kg

solidagó (aranyvessző) méz: 
1700 Ft/kg

akácméz: 2500 Ft/kg
a készlet erejéig propolisz 

és LÉPESMÉZ kapható
Schweitzer Antal méhész
Vasas, Berkenyés u. 32.
Tel.: 06-30-939 2842, 

06-72-337 034

Eladó Somogy, Felsőbányatelepen 
sorházban másfél szobás lakás mel-
léképülettel. Tel.: 70-520-2778

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

PM tüzelő lerakat
Akác és vegyes kemény tűzifa  

23 000Ft/ erdei m3

Fenyő tűzifa 10000 Ft/erdei m3

Telefon: +36 30-186-0922

MIKLÓS
FODRÁSZAT
Vasas, Szövetkezet u. 16.
06-30/452-4160

Női hajvágás 
(szárazon): 1500 Ft!
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Vállaljuk társas vállalko-
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könyvelését,
bérszámfejtését. 

iKrAUSZ KFt.
Pécs-Vasas, Bethlen u. 53.

Tel.: 06/30-820-5590 
e-mail: cseszti@freemail.hu

Tom Market
Somogyban is!

Búzakalász u. 15.
hétfő-péntek
05–21 óráig,

szombat 06–21 óráig
vasárnap 07–19 óráig

várjuk kedves
vásárlóinkat!

Kis bolt – nagy választék, udvarias kiszolgálás.

A vasasi, Bethlen G. u. 30.
alatt lévő boltunk

H-SZ: 6-20, V: 7–19 óráig
tart nyitva!
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