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Pécs és Baranya

Együttműködési megállapo-
dást kötött Magyarország első 
egyeteme és Pécs város legna-
gyobb múltú sportegyesülete. 

A Pécsi Tudományegyetem és az 
idén 100 éves Pécsi Vasutas Sport-
kör ko-operációja a hatékony te-
hetséggondozást és a versenysport 
sportegészségügyi hátterét biztosítja.

Több éves kialakult gyakorlatot szen-
tesített a Pécsi Tudományegyetem 
és a Pécsi Vasutas Sportkör együtt-
működési megállapodása, amelyet 
ünnepélyes keretek között írtak alá 
kedden. A PTE Általá-nos Orvos-
tudományi Karának Sportmedicina 
Tanszéke már korábban is rendsze-
resen segítette a PVSK sportolóit, 
az eddigi alkalomszerű együttmű-
ködést azonban immár szerződéses 
keretek he-lyezik szilárd alapra. 
- Karunk Sportmedicina Tanszéke 
folyamatos elérhetőséget vállal az 
együttműködés keretében, azzal 
a céllal, hogy a szolgáltatásainkat 
igénybe vevő sportoló a lehető 
legrövidebb időn belül az elérhető 
legmagasabb szintű szolgáltatást 
kapja, amire az adott pillanatban 
szüksége van. Ez kiter-jed a di-

agnosztikára, a gyógyításra és a 
sportolók rehabilitációjára is. A 
kooperáció keretein belül térítés 
ellenében egészségmegőrzési prog-
ramok, vagy akár sportágspecifikus 
egészségügyi kon-cepciók kialakí-
tását is vállaljuk, de olyan képzési 
programot is biztosítunk, amelyben 
a PVSK sport-szakemberei a spor-
tolók egészségügyi ellátását segítő 
ismeretekhez juthatnak – foglalta 
össze Dr. Nyitrai Miklós, a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Karának dékánja. 
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központjának Ortopédiai Klinikája ta-
valy nyert el egy GINOP-pályázatot, 
amely a sportegészségügyi ellátás 
fejlesztését célozza. A pályázat ke-
retében jelentős beruházások való-
sultak meg a klinikán: műtőt fejlesz-
tettek, új diagnosztikai és speciális 
rehabilitáci-ós eszközöket szereztek 
be, amelyek használatával új szolgál-
tatásokat is tud nyújtani az egyetem. 
- Antropometriai és pszichológiai 
módszerekkel olyan felméréseket 
tudunk végezni, amelyek segítik a 
sportági kiválasztást: ennek révén 
egy serdülőkor előtt álló gyerekről 
is nagy pontossággal meg tudjuk 
mondani, hogy milyen magas lesz, 

vagy mennyire lesz sérülékeny a ké-
sőbbiekben, amivel nagymértékben 
tudjuk segíteni nemcsak a sportoló 
egyéni fejlődését, de az egyesület 
hatékony tehetséggondozását is. 
Ezen túlmenően a sportolók biológi-
ai életkorát is pontosan meg tudjuk 
ha-tározni, ami azért fontos, mert 
az edzésterhelést erre lehet alapoz-
ni, és a szenzitív időszakokra kon-
centrálva jobb eredményeket elérni, 
úgy, hogy közben el lehet kerülni a 
sérüléseket – mondta el Dr. Sebes-
tyén Andor, a Pécsi Tudományegye-
tem Klinikai Központjának elnöke. 
Az együttműködés intenzitását mu-
tatja, hogy a felek közös fejleszté-
seket is terveznek. Az Ortopé-diai 
Klinika szakemberei egy telemetriai 
berendezéssel például – többek kö-
zött – a PVSK sportolói-nak egész-
ségügyi adatait tudják majd mérni, 
rögzíteni és elemezni, mely csökkenti 
a sérülésveszélyt a felkészülés során.  
- Idén 100 éves egyesületünk kosár-
labda utánpótlás szakosztálya immár 
egy éve akadémiai keretek között 
működik, ami azt is feltételezi, hogy 
együttműködünk sportegészségügyi 
szolgáltatóval. A Pécsi Tudomány-
egyetemmel kötött megállapodás-
nak köszönhetően azonban nem-
csak a kosár-labda-növendékek, 
hanem az egyesület valamennyi 
sportolója ellenőrzött keretek között 
élvezheti a felkészült szakemberek, 
a korszerű szaktudás és modern 
felszerelés nyújtotta sportegészség-
ügyi hátteret. Együttműködésünk 
az egyetemmel a tehetséggondo-
zás és a versenysport támogatása 
mellett azért is fontos a számunkra, 
mert rangot ad egyesületünknek. 
A PVSK centenáriumának évében 
együttműködést kötni Magyarország 
meghatározó egyetemével ünnepi 
alkalmat jelent és felemelő érzés a 
PVSK-család minden tagjának – 
fogalmazta meg Czerpán István, 
a Pécsi Vasutas Sportkör elnöke.  

A Pécsi Tudomány-
egyetem és a Pécsi 
Vasutas Sportkör 
hosszú évek közös 
munkáján alapuló 
együttműködési meg-
állapodása példaérté-
kű, egyúttal mintaként 
szolgálhat a régió, de 
akár az ország más 
sportegyesületeinek 
is, amelyek felismerik, 
hogy a sportegész-
ségügyi szolgáltatá-
sok igénybevételével 
működésük szinte 
minden szempont-
ból hatékonyabbá 
válhat a jövőben. 
    www.pte.hu

Sportegészségügyi hátteret ad a PTE a PVSK számára
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Tűzifa darabolva, hasítva, ingye-
nes házhozszállítással kedvez-
ményes áron a Négy Erdész Kft. 
telephelyéről. Tel: 06-30-417-
7700 (AA5807640)
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Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

Győri fémipari partnerünkhöz ke-
resünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgozó-
kat. Amit biztosítunk: versenyképes 
fizetés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, bér-
előleg. Érd.: 06-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalatok 
állásajánlataiból válogathatsz (betaní-
tott, lakatos, targoncás, CNC-s, he-
gesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munkahelyé-
re. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába járást, 
bérelőleget biztosítunk. Érd.: 06-
70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollé-
gákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

Az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT 
és VONTATÓSOKAT, valamint RAK-
TÁRI KISEGÍTŐ KOMISSZIÓSOKAT 
keres Győrbe, Tatabányára, Orosz-
lányba, 2-3 műszakos munkarend-
be, versenyképes fizetéssel, szál-
lással és heti hazautaztatással. Tel: 
06-70/882-2105

Acélszerkezet-gyártáshoz ke-
resek MEO-st komlói munkahelyre. 
Hunpub Kft., 06-30/474-1952

Akciósan februárban, márciusban 
ács és tetőfedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, 
lindab, bramac/.06-70/566-4054

Hegesztőt Lakatost keresünk 
Szegedi műhely- ill. országos vidéki 
munkára. +36704572050 FID-
Fémtech Kft

TYÚK-KACSAVÁSÁR! Földön ne-
velt, NEM ketreces, gyönyörű tollas, 
14-hónapos tyúk 690 Ft/db, 20db-
ra +2db AJÁNDÉK. Magyar, hápo-
gós, 3-4kg-os kacsa 1790 Ft/db. 
Csak ellenőrzött, tenyészetkóddal 
rendelkező helyről rendeljen. INGYE-
NES szállítás. 06-70/776-3007

BÚTORSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTE-
TÉS! Megbízható, pontos, gyors, 
prezíc munkaerő kedvező árfek-
vésben. Benke János 06-20/973-
8344

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-
16 (Pabian&Partners)

Á L L A T

Széchenyi térnél, elegáns ház-
ban, teljesen felújított, gázfűtéses, 
utcai, nappali háló étkezőkonyhás 
lakást új bútorokkal, gépekkel, 
80 ezer/hó kiadható, ráfizetéssel 
balatonlellei nyaralólakrészre cse-
rélnénk. Tel:06309125055 képek 
emailben

Vásárolok régi kar- és zsebórákat, 
órás hagyatékot egyben is felvásá-
rolok, továbbá régi lakberendezési 
tárgyakat, öreg dunnákat, párnákat, 
ócskavasat. 06-20/489-2122

V Á S Á R O L O K

Az IsoteQ Block Kft gyakorlattal 
rendelkező anyagbeszerző-logiszti-
kust keres pécsi irodájába, azonnali 
kezdéssel.Várjuk fényképes önélet-
rajzát a varga@isoteq.hu e-mail cí-
men vagy hívását a 30/313-8410-
es telefonszámon.

Építő- és anyagmozgató-
gép kezelője (targoncavezető) 
képzés és vizsga Pécsen 02.23-
tól. (Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000663/2014/A006; Azono-
sító: OKJ 32 582 02). További 
információ és jelentkezés: www.
apave.hu/Akademia; Hajdu Fe-

Eladó tűzifa! 
1x1x1, 

kályhakészen 
16500/m3-tól 

kályhakészen.Ft. 
T: 20/437-9673 
(AA6231305)

DOLGOZZ EGY KÜLÖNLEGES AUTÓIPARI 
CÉGNÉL BONYHÁDON!

Bonyhádon jelenleg
több, mint 400 fő
dolgozik azon, hogy
minőségi bőrrel
bevont termékeket
állítsunk elő a
legmenőbb
autókba.

Schäfer-Oesterle | Bonyhád, Ipari Park
06 30 952 1268  |   info@schaefer-oesterle.hu

Pécsről ingyenes céges 
buszjáratot indítunk!

• több műszak, modern
gyártócsarnok

• a környéken egyedülálló gyártási
folyamatok

• bruttó 1000 Ft-os kezdő órabér,
műszakpótlék, túlórapótlék,,
jelenléti bónusz, és prémium

• betanítást biztosítunk az
oktatóközpontunkban az új
belépők számára

• külföldi kiküldetésben vehetsz
részt

Munkafolyamatok : ragasztó fújása a 
műanyag panelekre, bőrkasírozás, 
szélezés, szerelési műveletek, 
visszahajtás, gépkezelés.

S Z O L G Á L T A T Á S

AUTÓKÖLCSÖNZÉS! Keresse 
megbízható bérautóinkat, rövid vagy 
hosszú távra. Korrekt áron, kedvező 
feltételekkel. T: 70/945-9211

JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, a munkaugy@clubtihany.hu vagy a

Club Tihany Zrt, 8237 Tihany, Rév u. 3. postacímen.
Érdeklődni lehet hétköznap 7-15 óra között 

a 87/538-539-es telefonszámon.

A Club Tihany Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

• Recepciós
• Pincér
• Szobalány
• Kertészeti kisegítő
• Londiner
• Mosogató
SZÁLLÁST, ÉTKEZÉST, ÚTIKÖLTSÉG
TÉRÍTÉST BIZTOSÍTUNK.

26
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98



32019. február. 21.  Állás - Szolgáltatás

TV INTERNET MOBIL

I

Pannónia Rádió
      www.pannoniaradio.hu



4 www.szuperinfobaranya.hu 2019. február. 21.           
IMPRESSZUM

Szerkesztőség hirdetésfelvétel: 7621. Pécs, Citrom u. 2-6. 8 ajtó. 
Tel: 20/311-7423  
Email: pecs@szuperinfo.hu

Felelős kiadó: Simon Gábor
7628. Pécs, Komlói út 118/1
Megjelenik: Pécsett 2 hetente 40000 példányban

Hozzávalók:

2 csésze forró víz
2 csésze tej
1/4 csésze masa harina (kukorica-
liszt)
1 tallér mexikói keserű csokoládé
3 kisebb tölcsér piloncillo 
(karamelizált cukorral Helyettesíthe-
tő) csipetnyi ánizs

Recept-tár
Tradicionális mexikói 
Champurrado

Elkészítés:

     Egy nagyobb edényben keverjük 
össze a kukoricalisztet forró vízzel.
     Ha a massza összeállt, adjuk 
hozzá a tejet, a csokoládét, a cuk-
rot és az ánizst.
     Keverjük jól össze, majd ha a 
csokoládé is teljesen elolvadt, ha-

Dés László életműdíjat vehe-
tett át, Szabó Tibor (Magna 

Cum Laude) az év zeneszerzője 
Bérczesi Róbert (Hiperkarma)
pedig az év szövegírója címet 
kapta meg az Artisjus 2019-es 
díjainak átadóján. Az év produk-
ciójának a Modern Art Orchestra 
egyik lemezbemutató koncertjét 
választották. Junior Artisjus-
díjjal ismerték el a Mörk és a 
Blahalouisiana szerzői közös-
ségét, valamint a rock és me-
tál dalokat jegyző Áron András 
„Apey”-t. Az év komolyzenei 

műve Kurtág György Milánóban 
is bemutatott operája lett, a Ju-

nior Artisjus-díjat ebben a kate-
góriában Dobos Dániel kapta. 
Az év nótaszerzőjének Varjasi 
Ildikót választották. Február 
18-án minden a dalszerzésről 
és a szerzők ünnepléséről szólt: 
napközben a Dalszerző Expón, 
este az Artisjus Díjátadón.

A szerzői egyesület 19. alka-
lommal adta át az Artisjus-dí-
jakat, a harminc évnél fiatalabb 
alkotókat ötödik éve ismerte el 

Junior Artisjus-díjjal. Célja, hogy 
a zeneszerzőket, szövegírókat 
állítsa reflektorfénybe, és ezáltal 
felhívja a figyelmet a sikeres ze-
nei produkciókba fektetett szerzői 
munkára. Az Artisjus-díjat ezúttal 
is a szakma ítélte oda: a széle-
sebb körtől beérkező javaslatok 
alapján az Artisjus zenei és irodal-
mi szerzőkből, valamint zenemű-
kiadóból álló vezetősége döntött a 
díjazottak személyéről. A harminc 
év alatti könnyűzenei szerzők dí-
jazását egy külön erre dedikált 
szakmai bizottság készítette elő.

Hét zenei kategóriában díjazták a 
szerzőket, valamint idén is átad-
ták a tavalyi év legjobb produkci-
ójának járó elismerést. A díj tör-
ténetében először idén két csapat 
is szerepel a díjazottak között. Ők 
az alkotói közösségként folytatott 
kiválószerzői munkájukért kapják 
az elismerést.

A Könnyűzenei alkotói életműdí-
jat Dés László kapta. Repertoárja 
széles skálán mozog: a filmzene, 
a musical, a dzsessz, a kortárs 
darabok, dalok és a balettzene 
területén is marandandót alko-
tott, ma is aktív szerző és előadó. 
Hangszeresként is a legkiválób-
bak közé tartozik; együtteseivel – 

a Dimenzióval, a Trio Stendhallal 
vagy a Jazz+Az-zal – jelentős 
sikereket ért el. Filmzenéiből 
olyan slágerek születtek, mint a 
Nagy utazás, a Szerelem első vé-
rig vagy a C’est la vie. Musicaljei 
(Valahol Európában, a Dzsungel 
könyve vagy épp a legutóbbi Pál 
utcai fiúk) elsöprő közönségsi-
kert arattak. Sokoldalúságáról, 
gazdag életművéről Malek Mik-
lós méltatása is hosszasan szól: 
„Ő az, aki dzsesszmuzsikusként 
át tudta törni a műfaji határo-
kat, és sosem feledve, egyben 
felhasználva annak értékeit, 
egy kifejezetten dallamos zenei 
világban is maradandót tudott 
alkotni. Művészi hitelességét 
és értékét mi sem jelzi jobban, 
mint az, hogy Dés László képes 
megtölteni a több mint tízezres 
Budapest Sportarénát – szemé-
lyisége és művei ilyen közegben 
is megállják helyüket.” Munkás-
ságát számos művészeti elisme-
réssel jutalmazták, többek közt 
a Huszka Jenő-, a Liszt Ferenc- 
és a Kossuth-díj birtokosa.

Az Év Könnyűzeneszerzője dí-
jat Szabó Tibor kapta a szerzői 
egyesülettől. A kiváló gitáros és 
dalszerző az idén 20 éves ju-
bileumát ünneplő Magna Cum 

Laude együttes alapítója, nyolc 
zenei album társszerzője, Arany 
és Platinalemezek tulajdonosa. 
16 éves kora óta ír dalokat, az 
összes Magna-szám zenéjét ő 
szerezte. Köztük olyan nagy slá-
gerekét is, mint a Vidéki sanzon, 
a Pálinka dal, vagy a fesztivál-
himnusszá vált Színezd újra. 
Saját zenekarán kívül írt dalt a 
Zanzibár együttesnek, Freddie-
nek és a Roy és Ádám formáció-
nak is. Egyéni szerzői látásmód-
ját így méltatta Czutor Zoltán: 
„Mintha számára nem létezne a 
kor szava, a divat, a trendek…
Talán nem is gondolt arra soha, 
hogy jönnek még idők, amikor 
a melódiára, a harmónia játé-
kosságára már nem lesz igény. 
Ezzel a rendíthetetlen, mindenre 
nyitott és minden sajátját szívvel 
átadó hozzáállással születnek 
számai, amelyekből több is az 
utóbbi 20 év hazai slágerirodal-
mának megkerülhetetlen mér-
földkövévé vált. A 2018-as év 
termésében is ugyanaz a lelke-
sedés és szerzői termékenység
mutatkozik meg, ami ifjúkorá-
ban jellemezte.” Zenei munkás-
ságát korábban Fonogram-díjjal, 
valamint a Transilvanian Music 
Awards-zal ismerték el.
                dalszerzö.hu

Átadták az Artisjus-díjakat

Az
 ak

ció
 vi

ss
za

vo
ná

sig
 ér

vé
ny

es
!

Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.

Postaautó Duna Zrt. 
7630 Pécs, Diósi út 51. 

72/243-881

Valódi LEGO építőélmény
A LEGO HIDDEN SIDE építőkész-
letek mindazt nyújtják, amit a 
gyerekek szeretnek és elvárnak a 
LEGO-tól – az építés kihívása, egy 
részletes, különböző funkciókkal 
rendelkező modell, és minifigura 
karakterek a történet által létrehozott 
univerzumban. Mindegyik készlet 
felépíthető úgy,  ahogyan az adott 
dolgot – például iskolaépületet, 
buszt vagy temetőt – a mindenna-
pokban láthatjuk, de emellett átala-
kíthatók saját maguk kísértetjárta 
változatává is.

Az igazán kiterjesztett játék
Az alkalmazás lehetővé teszi a gye-
rekek számára, hogy a két karakter 
–  Jack vagy Parker – valamelyi-
kének saját szemszögéből fedez-
zék fel szülővárosukat, Newbury-t, 
mobiltelefonjaik segítségével pedig 
megnézhetik és megoldhatják a fel-
szín alatt megbújó paranormális rej-
télyeket. A játék arra buzdítja a gye-
rekeket, hogy tartsák telefonjaikat a 

Hívjon 20/311-7475

LEGO modellek elé és lépjenek 
kapcsolatba a különböző elemek-
kel, vagy a „megszállott pontokkal”, 
amelyek kiszabadítják a virtuális 
szellemeket, akiket a gyerekek-
nek el kell kapniuk ahhoz, hogy 
megállítsák a kisértetjárást az AR 
játékban. 
A különböző forgatókönyvek olyan 

dinamikus játékot tesznek lehetővé, 
amelyek megkövetelik, hogy a gyere-
kek kezeiket egyszerre két különböző 
világban tartsák, így tudnak előreha-
ladni a játékban.
 LEGO HIDDEN SIDE-ot a február 16. 
és 19. között megrendezésre kerülő 
Amerikai Nemzetközi Játékkiállítás 
keretében láthatják először a vásárlók.

A LEGO CSOPORT BEMUTATJA A LEGO® HIDDEN SIDE™-OT, AMELY AZ ÉPÍTÉS ÉS A KITER-
JESZTETT VALÓSÁG ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÁLTAL ÚJ SZINTRE EMELI A JÁTÉKÉLMÉNYT


