
Szőnyegtisztítás
akár háztól házig!

Vállaljuk nagy teljesítményű 
porológéppel 
darabszőnyegének 
portalanítását, atkamentesítését
és szakszerű tisztítását

PLUSZ MOSODAI SZOLGÁLTATÁS!
06-20/969-3933

Vállaljuk nagy teljesítményű Vállaljuk nagy teljesítményű 

darabszőnyegének darabszőnyegének 

Legyen a műszaki 
vizsgáztatás gyors 

és megbízható! 
Előre egyeztetett 

időpontra hozhatja autóját. 
Megbízható, mert minden 
szükséges szolgáltatást 

elérhet egy helyen.
Postaautó Duna Zrt. 

7630 Pécs, Diósi út 51. 
72/243-881

Pécs - Tesco   Cím: 7632 Pécs, Makay István út 5.  
Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9-19; Tel.: (72) 214-365; Mobil: (30) 471-4011

www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat

OPTIKA PLUS+
Nézzen be, hogy jobban lásson!

Komplett szemüveg
multifokális lencsével 

A komplett szemüveg a következőket tartalmazza:

 2 db prémium kategóriás japán technológiával 
     készült multifokális szemüveglencsét

 1 db Viewoptics márkájú műanyag vagy 
     fém keretet az új kollekciónkból

 szemvizsgálati díjat

 munkadíjat

39.990 Ft

Ajánlatunk 2019.05.31-ig érvényes. 
Aktuális ajánlatainkról érdeklődjön üzletünkben/weboldalunkon!

ITT INDUL ÉS VÉGZŐDIK A BULI!
NÁLUNK SOSINCS ZÁRÓRA!

LÁJKOLD FACEBOOK OLDALUNKAT EXTRA JÁTÉKOKÉRT ÉS AJÁNDÉKOKÉRT! 

casinopecs.hu
Pécs, Bajcsy-Zs. út 18.

MINDEN HÓNAP 2., 3., 4. SZOMBATJÁN DJ 
ÉS INGYEN KOKTÉLOK!

NYERŐ HELY
ITT RÁD TALÁL A SZERENCSE NYERŐ JÁTÉKOK

100 JÁTÉKGÉP, 30 ÉLŐJÁTÉKHELY

NYERŐ ÁRAK
A BELVÁROS EGYIK LEGOLCSÓBB ITALKÍNÁLATA

0 24h

CasinoWinPecs

PÖRÖGJ FEL PÉCS LEGKÜLÖNLEGESEBB SZÓRAKOZÓHELYÉN!

Névtelen-1   1 2019. 02. 18.   10:30:00

Hatása több mindenben tetten érhető: nagyszerű időtöltés, jó móka, és még egészséges is

Cseréljük egysoros kerekekre a cipőtalpat
Jó időben egyre gyakrabban ta-
lálkozunk görkorcsolyázó fiata-
lokkal. Olyan családokat is látni, 
ahol a gyerekek tanulnak éppen 
a kerekeken közlekedni. A legtöb-
ben először azzal találják szembe 
magukat, hogy nem tudnak meg-
állni koriban, és problémájuk van 
az egyensúllyal is, a kerekek egy-
soros elrendezése miatt. Kis gya-
korlással nagyon hamar úrrá le-
hetünk a problémán, feltéve, ha 
olyan görkorcsolyánk van, amely 
jól tartja a bokát. A fitség érdeké-
ben, vagy rekreációs céllal kor-

csolyázóknak „fitnesz” görkor-
csolyát érdemes vásárolni. Aki 
trükköket szeretne megtanulni, 
inkább „freestyle” görit nézzen. 
A gyerek korcsolyák általában ál-
líthatók, így nem kell félni attól, 
hogy hamar kinövi a lurkó. Pró-
báláskor azt kell figyelni, hogy jól 
tartja-e a bokát, és hogy mennyi-
re forognak a kerekek.

A következő két probléma, 
az elesés, továbbá a „nem tu-
dok megállni” érzés, amely min-
den újonc korisnál felmerül, de 
egy jó segítő, barát, vagy okta-

tó és a sok gyakorlás hamar cél-
ra vezet. Addig is mindenkép-
pen használjunk védőfelszere-
lést, csuklóvédőt, térdvédőt, bu-
kósisakot és könyökvédőt. Azok-
ban a városokban, ahol jégpályát 
is működtetnek, biztosan talá-
lunk olyan oktatót, akinek a se-
gítségével könnyedén megtanul-
hatjuk az alapokat és a biztonsá-
gos, balesetmentes haladást. Az-
után pedig utánanézhetünk, hol, 
milyen terepek alkalmasak ar-
ra, hogy a legújabb hobbinkat 
űzzük. Egyre többen fitnesz cél-

lal is a kis kerekekre váltják az 
edzőcipőt, ami nem csoda, mi-
vel a korizás elsősorban a lába-
kat terheli, ezért a comb és a vád-
li erősödik leginkább, továbbá a 
farizom, hátizom és hasizom is. 
Általa fejlődnek a kondicioná-
lis és koordinációs képességek 
is. Rendkívül hatékony „cardio” 
mozgás. A görkorcsolya haszná-
lata közben a szervezet fokozot-
tan égeti a zsírt, azaz alkalmas 
fogyni vágyóknak, emellett jó-
tékonyan hat a keringési rend-
szerre is.Gurulva könnyebb
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Miklósa Erika a Kodály Központban, Falusi Mariann pedig  a Negyedben lép a közönség elé

Hétvégén kezdődik a sokszínű Zsolnay Piknik
Két kiemelkedő kultúresemény 
is lesz a hétvégén. Jótékonysá-
gi hangversenyt hallhatunk ma 
este Miklósa Erikával a Kodály 
Központban, a Negyedben pedig 
Zsolnay Piknikre várják a csalá-
dokat. 

A 90 éves Pécsi Rotary Club 
szervezi a jubileumi jótékony-
sági hangversenyt a szegény 
gyermekek javára, ahol Mikló-
sa Erika Gounod, Bizet, Johann 
Strauss, Gershwin áriákat éne-
kel, de felcsendül a Pannon Fil-
harmonikusokkal a Bolero is.

Az elkövetkező hét leghúzó-
sabb kulturális rendezvénysoro-
zata pedig a Zsolnay Piknik lesz, 
mely több mint harminc prog-
rammal szórakoztatja a nagyér-
deműt május 17-19. között a Zsol-

nay Kulturális Negyedben. Kon-
certekre, bábszínházi előadások-
ra, sport- és gyermekprogramok-
ra kell itt készülni, s ha az időjá-
rás engedi, szabadtéri kitelepü-
lésre. Mindemellett a rossz idő 
sem moshatja el a vidám hétvé-
gét, mert kellő számú fedett hely-
re lehet átvinni az eseményeket. 
Az ingyenes események mellett

két kiemelt koncertet is lesz: 
Falusi Mariann ma este Queen, 
Abba, Sinatra, Madonna sláge-
reket énekel, holnap pedig a Pál 
Utcai Fiúk 35 éves pályafutásuk 
kedvenc dalait adják elő.

A Pikniken fellép többek kö-
zött a New Orleans-i zenét ját-
szó Jambalaya, Zolbert, a smooth 
jazz magyarországi nagyköve-
te, a Dal felfedezettje, Dánielfy 

Gergő és az Utazók, Balanyi Szi-
lárd, a Quimby zongoristája sa-
ját projektjével, a Kéknyúl a het-
venes évek soul- és funkzenéjé-
vel, a Cimbaliband Gipsy Fusion, 
a Hajdu Klára Quartet, az ÉSTE 
Formáció, valamint Takáts Eszti 
és zenekara.

A gyerekeket az Ezer család 
énekel című interaktív gyerek-
koncert, a Dúdolda zene-műhely, 
a Nevetnikék Alapítvány gyer-
mekprogramja, a Bóbita Báb-
színház előadásai, továbbá Ze-
nés Mesebirodalom várja és a 10 
éves születésnapját ünneplő Kis-
kalász zenekar interaktív csalá-
di koncertje.

Mindezeken túl ma nyílik a 
Munkácsy-kiállítás is az m21 
Galériában.Miklósa Erika is fellép a jótékonysági hangversenyen
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PROGRAMAJÁNLÓ

MÁJUS 18., SZOMBAT
BARANYA MEGYEI KATASZT-
RÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
(Engel J. u. 1.): VI. Rendőr- és Tűz-
oltónap, valamint Mentők Nap-
ja. Programokból: rendőrök, tűz-
oltók, mentők közös bemutatója, 
mentőhelikopter-bemutató, vi-
zes céllövölde, kiépített kötélpá-
lya, habparti, kéményseprők be-
mutató sátra, bűnmegelőzési be-
mutató, fegyverzeti- és technikai 
eszköz-bemutató, füstsátor, re-
keszmászás és még sok-sok ér-
dekes program várja az érdeklő-
dőket (10.00).
FÜLEP LAJOS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT (Pécsvárad, Kossuth 
L. u. 31.): Pöttyös Retro Majális. 
Zenél DJ SZICSA a A 60’s-70’s-
80’s-90’s ÉVEK ÉS NAPJAINK 
LEGJOBB slágereivel (21.00).
MECSEXTRÉM PARK (Pécs-Ár-
pádtető): Honvédelem napja. 
„Katona dolog!” A Magyar Hon-
védség közreműködésével igazi 
különlegességgel várunk: egyen-
ruhás katonák, harcászati eszkö-
zök és gépek sora. Ha kíváncsi 
vagy, milyen egy kiképzett kato-
na élete, és elég bátorságot ér-
zel magadban, hogy belekóstolj 
erőnléti kiképzésükbe, akkor ezt 
nem hagyhatod ki! (10.00)
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
BOTANIKUS KERT (Ifjúság útja 
6.): 13. Pécsi Dísznövény Kiállí-
tás és Vásár. Szobanövények, or-
chideák, broméliák, kaktuszok, 
pozsgás és rovarevő növények, 
balkonláda és dézsásnövények, 
trópusi és mediterrán növények 
és gyümölcsfák, vizinövények, 
örökzöldek, évelők, cserjék és 
fák, kerti kellékek és biotermé-
kek nagy választékban. Szakta-
nácsadást minden kiállító a hely-
színen vállal. 2019. május 18-án 
és 19-én szombaton és vasárnap 
10.00–18.00 óráig.

ZSOLNAY KULTURÁLIS NE-
GYED: Zsolnay Piknik. Ringató – 
Ezer család énekel a Zsolnay Ne-
gyedben. Játékos, énekes foglal-
kozás, interaktív gyerekkoncert. 
Hívogató muzsikaszó, örömzene 
a Ringató foglalkozásvezetőkkel 
(9.50), Ringató: Ezer család éne-
kel – interaktív gyerekkoncert. 
Közreműködnek: Gróh Ilona, a 
Ringató alapítója és kolléganői: 
László Virág, Szabó- Beck Angéla, 
Grász-Szily Boglárka, Gáll Viktória 
Emese és mások. Oldott, szere-
tetteli légkörben, már néhány hó-
napos kortól 3 éves korig várjuk 
a kisgyerekeket, anyukákat, apu-
kákat, nagyszülőket egy játékos, 
énekes foglalkozásra (9.50).

MÁJUS 19., VASÁRNAP
EXPO CENTER (Pécs, Megye-
ri út 72.): Kicsi Gesztenye Klub 
– A kaland folytatódik.  A Mini-
maxon hatalmas sikerrel futó is-
meretterjesztő Zenés Mesejáték 
egy felvonásos színpadi show-val, 
varázslatos hangulattal, vadonat-
új dalokkal és látványelemekkel 
vár mindenkit ahol a nevetés ga-
rantált!
Lehetsz kicsi vagy nagy, fiú vagy 
lány, szülő vagy nagyszülő… a jó-
kedv nem marad el. „A kaland 
folytatódik!” Tarts a Kicsi Geszte-
nye Klubbal! Ismerd meg szerep-
lőinket: Napsugarat, Olly-t, Lufi-
pofit és Gesztenyét, akik a 4 őse-
lemet szimbolizálva (víz, tűz, le-
vegő, föld) a bájos Lizával kalau-
zolják el a Gyerekeket szellemes, 
párbeszédekkel és vadonatúj da-
lokkal, hogy átadják nekik a min-
dennapi élethez kapcsolódó is-
mereteket, értékeket. A fősze-
replők segítenek levonni az adott 
történet tanulságát, mindezt 
Dobrády Ákos fülbemászó dala-
ival megkoronázva.  Az előadás 
60 perc, szünet nélkül (11.00).



Allergizáló hatása miatt óvatosan kell bánni a fogyasztásával kisgyermekkorban

Egészségünkre is jó hatással van az eper
Tavasz végétől nagyjából júli-
us elejéig élvezhetjük a zamatos 
eper nyújtotta örömöket. A so-
kak által kedvelt gyümölcs fel-
használási lehetőségeinek szá-
ma szinte végtelen, ám az egész-
ségre gyakorolt hatása sem el-
hanyagolható. Magas C-vita-
min-tartalma miatt erősíti az 
immunrendszert, segíti a vas 
felszívódását, erősítő, roboráló 
hatású, ezért lábadozók részére 
különösen ajánlott. Antioxidáns 
tartalmának köszönhetően sejt-
védő szerepet tölt be, erősíti az 
ereket. Magas víz- és rosttartal-
ma és alacsony kalóriatartalma 
miatt szerves részét képezi az 
egészséges étrendnek.

Már az ókori rómaiak is ked-
velték, egy időben csak a gaz-

dagok kiváltsága volt – luxus-
cikknek számított, de elterje-
désével és termesztésével nap-
jainkban már bárki számára el-
érhető. A legtöbb gyerek is sze-
reti, de allergizáló hatása miatt 
óvatosan kell bánni a fogyasz-
tásával kisgyermekkorban. Fel-
használása igen sokrétű, önma-
gában is finom, de alapja lehet 
leveseknek, salátáknak, tur-
mixoknak, lekvároknak, dzse-
meknek, köreteknek, fagylal-
toknak, parféknak.

Ha csak lehet, az epret telje-
sen érett állapotban kell leszed-
ni, mivel a jellegzetes eperízt 
csak abban a gyümölcsben ta-
láljuk meg, amelyik nem tar-
talmaz fehér részeket. Fontos 
tudni, hogy a gyümölcsöt bár-

mihez is használjuk fel, csak 
gondos mosás, tisztítás után te-
gyük. Túl sokáig nem tanácsos 
tárolni, mert elveszítheti a za-
matát. Ám jól fagyasztható, kü-
lönösen, ha óvatosan, különál-
ló szemeket fagyasztunk le, így 
mélyhűtötten is alkalmas lesz 
díszítésre.

A nagyon sokak által ked-
velt tejszínes eperleves elkészí-
tése igen egyszerű, ám ínycsik-
landozó hűsítő a nyári meleg-
ben. Egy családi adaghoz fél ki-
ló eper egyik felét 6 dl tejjel és 
4 dl tejszínnel turmixoljuk ösz-
sze, majd ízlés szerint édesít-
sük mézzel és a maradék epret 
pedig felkockázva adjuk hozzá. 
Néhány órára tegyük hűtőbe, 
majd tálaljuk.Vitaminforrásként és csemegének sem utolsó
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Havi bérezés 600–650 
ezer Ft nettó!

NEMZETKÖZI VISZONYLATRA 
GYAKORLOTT 

GÉPKOCSIVEZETŐKET 
KERESÜNK 

FIATAL NYERGES 
SZERELVÉNYEKRE.

Nyugat-európai fuvarfelada-
tok, háromhetes váltásokkal.

Telephelyünk Budapesten 
található, ahol a kollégáknak 
õrzött parkolót biztosítunk 
személyautóik részére.

Érvényes C, E kat. jogosít-
vány, GKI vizsga és 
digikártya elvárás.

Bérezés alapbérbõl és 
napidíjból áll, melyeken felül 
egyéb bónuszok elérhetõek.

ÉRDEKLŐDNI A MEGADOTT TELEFONSZÁMON LEHET: 

06-30/488-5159

Az IsoteQ BLOCK Kft.
az alábbi munkakörökre hirdet felvételt:

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

Munkájára igényes, tapasztalt, önálló munkavégzésre képes:

• ezermester KARBANTARTÓT keres ABALIGETI telephelyére, 
azonnali kezdéssel. Feladatai: családi házzal és a hozzá tartozó 
melléképületekkel, telekkel kapcsolatos karbantartási munkák 

elvégzése (fűnyírás, favágás, tisztán tartás stb.).

• KŐMŰVEST keres ORSZÁGOS és FOLYAMATOS 
munkavégzésre, azonnali kezdéssel, IsoteQ rendszerű házak 

épületszerkezetének szakszerű kivitelezéséhez. 

• ÁCSOT keres ORSZÁGOS és FOLYAMATOS munkavégzésre, 
azonnali kezdéssel, IsoteQ rendszerű házak tetőszerkezetének 

szakszerű kivitelezéséhez.

• STATIKUST keres PÉCSI vagy NYÍREGYHÁZI telephelyére, 
azonnali kezdéssel, IsoteQ rendszerű házak statikai terveinek 

elkészítéséhez.

Várjuk fényképes önéletrajzát a varga@isoteq.hu e-mail-címen 
vagy hívását a 30/313-8410-es telefonszámon.

Pécsi  2*2 lakásos 

új társasházban 
még 2 db 70–80 nm-es 

lakás leköthetõ.
CSOK igénybe vehetõ.

Tel.: 30/464-8484

A+ energiaosztályú lakások, 
napelemes fûtéssel.

Éttermünk megújult!

HOTEL MILLENNIUM • Pécs, Kálvária u. 58.
Telefon: 72/512-222 | info@hotelmillennium.hu | www.hotelmillennium.hu

Esküvők, ballagások, baráti összejövetelek, rendezvények, konferenciák tökéletes helyszíne 60 főig.
Kérje egyedi, kedvező ajánlatunkat, akár szállással is egybekötve.
50 fős konferenciatermünk alkalmas kisebb céges rendezvények lebonyolítására.



A korai utazásokkal nem csak pénzt spórolhatunk, de sok kellemetlenséget is elkerülhetünk

Nyugodtabb lehet a nyaralás az előszezonban
Hivatalosan is megnyitották az 
idegenforgalmi és hajózási sze-
zont a napokban a Balatonon, a 
következő hetekben egyre több 
és több turista keresi fel a ha-
zai tavakat és az egyéb turista-
célpontokat a szabadsága alatt. 
A legtöbben jellemzően júliusra 
és augusztusra tervezik az üdü-
lésüket, de az utóbbi években 
egyre népszerűbbek lettek az 
előszezoni utazások is. A május 
végére, júniusra szervezett nya-
ralásoknak több előnye is van.

Az egyik, hogy az elősze-
zonban több szálloda és pan-
zió is kedvezményeket kínál, 
ami fontos szempont lehet ak-
kor, ha szűkös a nyaralásra ren-
delkezésre álló keret. Ráadásul 
sok, egyébként fizetős strand 

ilyenkor még ingyenes, vagy 
éppen kedvezményes belépője-
gyet kínál.

Persze az időjárás ilyen-
kor kiszámíthatatlanabb, mint 
a nyár közepén, de júniusban 
azért már nyári meleg lehet, 
és a tavak hőmérséklete is kel-
lemes. Általában a víz is tisz-
tább, hiszen kevesebb a turista. 
Mivel ilyenkor még nincsen az 
a fullasztó kánikula, nem kell 
feltétlenül egész nap a vízpar-
ton hűsölni, nyugodtan tervez-
hetünk kirándulásokat, város-
nézéseket.

Ez abból a szempontból is elő-
nyös, hiszen az előszezonban 
még nincs olyan sok látogató a 
kedvelt turistacélpontokon, így 
a városnézés során nem kell ál-

landóan kerülgetni az embere-
ket, vagy órák hosszat sorban 
állni, hogy eljussunk egy neve-
zetességhez.

Az utazási irodák is felis-
merték, hogy egyre többen sze-
retnének az előszezonban út-
ra kelni, és már számos akciós 
ajánlattal várják az érdeklődő-
ket. Általában 15–20 százalékos 
kedvezménnyel lehet számol-
ni az ilyen utaknál, de ha sze-
rencsések vagyunk, még ennél 
is többet spórolhatunk. Külföldi 
utakat is érdemes ilyenkor néz-
ni, hiszen a melegebb éghajla-
tú országokra – például Horvát-
országra, Görögországra vagy 
Egyiptomra – is igaz, hogy a hő-
mérséklet már kellemes, de a tö-
megnek még nyoma sincs.Egyre többen időzítik utazásaikat az előszezonra
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Dunántúli Napló Pécs, Nagy Lajos király útja 14. (bejárat a parkoló felől)  06-72/225-512

Dunántúli Napló  Pécs, Kisfaludy Sándor u. 6.  06-72/505-079

Dunántúli Napló  Pécs, Éva u. 3.  06-30/883-8425

Kuksza Shop Lottózó  Pécs, Uitz B. u. 3.  06-72/411-734

Baranya Hirdető Pécs, Rákóczi út 24-26. Iparos Ház I. em. 06-72/400-203

Fülep Lajos Művelődési Központ  Pécsvárad, Kossuth u. 31.  06-72/465-123

Mayer Nyomda  Mohács, Árok u. 17.  06-69/311-047

Kozármisleny, Lottózó  Móricz Zsigmond tér 20.  06-72/370-498

Komlói Kirakat szerkesztőség Komló, Városház tér 4.  06-72/488-161 A
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A Dunántúli Napló hirdetés-felvevőhelyei:

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

casinopecs.hu

A Casino Win Pécs hostess munkakörbe keres fi atal, 
ambiciózus kollégákat.

Feltétel az érettségi, vendéglátói tapasztalat előny. 
A hostessek feladata:

Ételek és italok felszolgálása 
Kérdés esetén a játéktér és -gépek bemutatása, 

ismertetése a vendégeknek (belső tréning alapján) 

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, fi atal, dinamikus csapat, exkluzív mun-
kakörnyezet, munkaruha. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

a karrier@casinopecs.hu e-mail címre,
illetve mindennap 10-18 óra között személyesen a 

kaszinómenedzsernél. 
Látogass el hozzánk, ismerd meg a kaszinó világát belülről!
Pályázatodat kiemelt gondossággal, bizalmasan kezeljük.

HOSTESS
ÁLLÁSHIRDETÉS

Névtelen-1   1 2019. 04. 24.   11:50:48



SZOLGÁLTATÁS

Takarmány- és 
Állateledelbolt

Pécs, Batthyány u. 2–4. (volt pezsgőgyár udvar)
Házhoz szállítás Baranyában már 990 Ft-tól

Megrendelés: bolt@magtarhaz.hu 72/22-30-30
Csibeindító 138 Ft/kg-tól, nevelő 131 Ft/kg-tól,
takarmányok, koncentrátumok és premixek,

papagáj és galamb magkeverékek, vitaminok,
ásványi kiegészítők, baromfi etetők és -itatók.

Elmaradt könyvelés pótlása. 

20/933-2546
*91305*

FÖLDMUNKA
06-70/366-0945

Vállalok mindennemű földmunkát 2 tonnás 
minikotróval, 1 méter széles, mindenhol 
elfér. Árokalapásást, törmelékelszállítást, 

betontörést, feltöltést, kocsibeálló-, 
térburkolat-, parkoló- és kertépítést.

LAKÁS-, FÜRDŐSZOBA- 
FELÚJÍTÁS! 
Víz-, villanyszerelés, hidegburkolás, 
kőművesmunkák, hőszigetelés, vizes falak 
megszüntetése, festés, lapostető-szigetelés, 
nyugdíjasoknak kedvezménnyel! 
30/751-9284, 20/590-9726

ÁCS-, BÁDOGOS-, KŐMŰVESMUNKÁK,
TETŐFEDÉS, -JAVÍTÁS,
 LÉC-, CSERÉPCSERE,

 LAKÁS-, FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, 

FESTÉS-MÁZOLÁS,
INGYENES ANYAGBESZERZÉSSEL,

DÍJMENTES TÖRMELÉKELSZÁLLÍTÁSSAL.
70/577-3423

A P R Ó H I R D E T É S E K

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen 
kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, 

illetve jogi felelősséget nem vállal.

ÁLLÁST KÍNÁL

A Pécsi Irgalmasrendi Kór-
ház ápolókat vár. Jelentkezni: 
allasok.palyazat@gmail.com. Tele-
fon: 72/225-574/102.

*89823*

A Vario Autó Kft. alkalmazotti jog-
viszonyba keres önállóan dolgozni 
tudó, regisztrált mérlegképes köny-
velőt. Jelentkezést bérigény megje-
löléssel a konyveles@varioauto.hu 
e-mail-címre várjuk.

*90799*

Azonnali kezdéssel pultos munka-
körbe keresünk kollégákat. Feltétel 
érettségi. Amit kínálunk: verseny-
képes fi zetés, fi atal csapat. Je-
lentkezni e-mailen vagy személye-
sen: karrier@casinopecs.hu, (volt 
Domus áruház) Casino Win Pécs; 
Pécs, Bajcsy Zs. u. 18. szám alatt.

*90846*

Betanított munka azonnali kez-
déssel Százhalombattán. Stabil, 
hosszú távú munkalehetőség, 
szállás, utazás, fi zetési előleg biz-
tosítva. Kereset: nettó 160–250 
E Ft/hó. További információk: 06-
70/773-2796.

*91128*

Forgalomtechnikai munkák előké-
szítéséhez, irányításához keresünk 
szakirányú végzettséggel, jogosít-
vánnyal kollégát. 72/251-698

*90639*

GANDHI Gimnázium azonnali be-
lépéssel matematika-bármely sza-
kos  középiskolai tanárt, valamint 
magyar-történelem szakos közép-
iskolai tanárt keres. Jelentkezni: 
info@gandhigimi.hu

*91427*

A legkényelmesebb és legszebb fazonokat csúcs ka te gó riás edző ci pők ről kop pint ják

Térhódító sneaker cipők, minden alkalomra
Bár az idei májusi időjárás ed-
dig még elég szélsőségesen ala-
kult, ami sokszor azt jelentette, 
hogy egy napon belül sem na-
gyon tudtunk normálisan fel-
öltözni, nemhogy divatosan öl-
tözködni. A sálakat még a tás-
kánkban kell tartogatnunk, mi-
közben már időnként úgy éget a 
nap, hogy ujjatlan pólóig vetkő-
zünk. Amíg viszont az időjárás 
eldönti, a tavasz vagy még a tél 
felé kacsingat, válasszunk ma-
gunknak ideális, divatos cipőt 
erre az időszakra.

Korábban, tíz évvel ezelőtt 
még nem tudtuk volna elkép-
zelni, hogy egyszer majd bol-
dog-boldogtalan, mindenki 
mindenféle stílusú ruhához 
edzőcipőt vesz majd fel, ma-

napság pedig már annyira ter-
mészetes, hogy a cipőgyártók is 
külön sneakerválasztékkal ké-
szülnek.

Az edzőcipők nemcsak a 
sporthoz kapcsolódnak, hiszen 
teljes mértékben beépültek a 
mindennapok öltözékébe. Nem 
csoda, ha egy-egy valóban női-
es fazonnal találkozunk, melyet 
munkába vagy az esti randira is 
ugyanúgy felvehetünk. A legké-
nyelmesebb fazonokat csúcs ka-
te gó riás edző ci pő ről kop pint-
ják, idő sek és fi a ta lok ked vence 
az új trend. Az idősebbeknek 
roppant nagy előnyt jelent, hi-
szen nem kell többet hajolgatni-
uk, a kevésbé türelmes fiatalok-
nak pedig időt spórol meg a ro-
hanó hétköznapjaikban.

Többféle felsőrésszel vehe-
tünk ilyen cipőket, a talpukat te-
kintve viszont két fő csoportra 
oszthatjuk őket: vannak a sima, 
hagyományos talpvastagságú és 
a platform vagy flatform cipők (a 
flat – azaz egyenes – és platform 
szavak kombinációja). Flatform 
esetében a magasított, de egye-
nes talpú cipőkről beszélünk.

A talpvastagság választásá-
nál érdemes figyelembe venni 
a saját adottságainkat. A fontos 
az, hogy egyensúlyban legye-
nek a saját adottságaink és az 
általunk viselt cipő. Ha ez így 
van, akkor az emberi szem sok-
kal kellemesebbnek, kiegyensú-
lyozottnak fogja látni a végered-
ményt, jobb lesz ránézni a cipő 
viselőjére.Nem csak stílust, egyediséget is adhat ez a lábbeli

GANDHI Gimnázium férfi  és női 
kollégiumi nevelői munkatársakat 
keres pedagógus – elsősorban 
egyetemi – végzettséggel. Jelent-
kezni: info@gandhigimi.hu

*91423*

Konyhai kisegítő, placcos kolléga-
nőt keresünk zamárdi gyorsétte-
rembe nyárra! sziligrill@t-online.hu

*91511*

Könnyű tanyai munkára, állat-
gondozó gyakorlattal rendelkezőt 
ott lakással felveszek. Tel.: 06-
30/843-3322, Tóth Imre.

*92046*

Mementó temetkezés B  kategóri-
ás  jogosítvánnyal rendelkező férfi  
munkatársat keres. Érdeklődni sze-
mélyesen önéletrajzzal: Mementó 
Temetkezés, 7623 Pécs, Szabad-
ság u. 26.

*90875*

Pincért, szakácsot, konyhai ki-
segítőt és szobaasszonyt kere-
sünk. Jelentkezni (önéletrajzzal) a 
titkarsag@thermalhotelharkany.hu 
e-mail-címen lehet.

*90412*

Redőnyjavítás, redőnykészítés. 
Gurtnicsere akár még ma. Péter úr! 
06-20/256-3324

*85719*

Seres Kft. pécsi hidraulika és gép-
szervize autóvillamosság szerelés-
ben és vezérlésben jártas, szakmai 
gyakorlattal rendelkező, önállóan 
dolgozni tudó gyengeáramú villany-
szerelő munkatársat keres. Jelent-
kezni lehet személyesen a Pécs, 
Ipari Park, Bajor u. 2/1. szám alatt 
vagy telefonon a 30/330-4683-as 
számon.

*92077*

Szállodai recepciós munkakörbe 
angol nyelvtudással jelentkező-
ket keresünk. Hasonló területen 
szerzett munkatapasztalat és 
más idegen nyelvi ismeret előnyt 
jelent. A secretary.palatinus@
danubiushotels.com címre kérjük 
az önéletrajzot küldeni.

*92068*

Százhalombattai gyártó cég keres 
dolgozókat azonnali kezdéssel. 
Kereset nettó 150–250 E Ft/hó. 
Szállás, utazás biztosított. Varga 
Ferenc, 70/773-2796.

*91534*

Targoncavezetőt MÉH-telepre fel-
veszünk. Bruttó 230.000 Ft/hó. 
Jelentkezni személyesen a Pécs, 
Magtár u. 42. címen.

*92053*

TÁRSKERESÉS

35 éves, helyes pasi komoly kap-
csolatot keres. Tel.: 06-70/200-
6974.

*92151*

INGATLAN

Autószerelő műhely, iroda kiadó. 
20/933-2546

*76450*

Barcson ár alatt luxus ingatlan, 
úszómedencés, eladó. 30/825-
3377

*91515*

Pécsett, az Aidinger úton kitűnő 
állapotban lévő 1,5 szobás lakás 
eladó. 72/740-464

*86760*

LAKÁS

Dombóváron, a Zöldfa utcában 
felújított, 1. emeleti, 52 m²-es, 2 
szobás, erkélyes lakás eladó. I.ár.: 
12 M Ft. Érd.: 06-20/416-4443, 
06-30/444-9279.

*91542*

VÁLLALKOZÁS

Bérgép Manitou 731 teleszkó-
pos rakodó bérbeadó. Pap Károly, 
20/412-1198.

*91282*

ÁLLÁS

Ács-, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, cserepes 
lemezzel és Tondach cseréppel. 
Régi tető felújítása, lapostető-szi-
getelés. Számlaképesen: Mátyás 
Európa Hu Kft.: 06-30/377-1758, 
06-70/219-9107, 06-20/266-
4701.

*92052*

Ács-, tetőfedő, bádogos munkát 
vállalunk régi és új tetők kivitele-
zésére, számlaképes! Nyugdíjasok-
nak 10% engedmény. 06-20/501-
9348

*92071*

VEGYES

Gázpalackot vásárolnék/oxigén, 
acetilén, PB stb. Tel.: 06-20/259-
8656.

*87030*

2019. MÁJUS 17., PÉNTEK DIVAT  5

A HÁDA pécsi ruházati üzletébe

(havi átlag 80 óra) keres.
Nyitvatartás: Hétfőtől-szombatig 8.00-19.00 között.

álláslehetőség!

RÉSZMUNKAIDŐS RUHÁZATI ELADÓT

Munkavégzés helye: Pécs, Siklósi út 37. (INTERSPAR)
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pecs@hadakft.hu e-mail 

címen lehet, vagy személyesen az HÁDA üzleteiben.



Kerékpáros körtúrán részt venni kellemes kikapcsolódás lehet az egész családnak

Városnézés és természetjárás is egyben
Jó időben egy-egy szabad hét-
végén érdemes nagyobb kerék-
pártúrát tenni. Baranya megyé-
ben is számos helyen lehet nehe-
zebb-könnyebb szakaszokon kör-
túrán részt venni, ami kellemes 
kikapcsolódás lehet a családnak 
is. A holkerekparozzak.hu inter-
netes oldalon rákereshetünk az 
aszfaltutakon vezető túrákra, a 
leírásnál pedig részletesen tájé-
kozódhatunk arról, hogy milyen 
hosszú a táv, mekkora szintemel-
kedés van benne, mennyire ne-
héz vagy könnyű a túra. Ha arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy egy 
adott településen keresztül ve-
zet-e kerékpártúra, akkor csak 
a keresőbe kell beírnunk annak 
nevét. A program megmutatja az 
összes információt – így a bicik-

litúra útvonalakat is – az adott 
helységről.

A túrához persze elengedhe-
tetlen a jól felszerelt kerékpár. 
A trekking kerékpár, vagy más-
ként túrabicikli a legsokoldalúbb 
kerékpárok közé sorolható. Ideá-
lis társak túrázóknak, mivel sár-
védővel, csomagtartóval és lám-
pákkal vannak felszerelve.

Aszfalton vagy közepes ne-
hézségű terepen (erdei ösvé-
nyen, földúton) egyaránt megáll-
ják a helyüket, így túrázás mel-
lett akár városi közlekedésre is 
ideálisak.

A trekking bicikli jellemző-
en nagy, 28”-os kerékátmérővel 
rendelkezik, ami akár földúton 
is lendületes haladást tesz lehe-
tővé.

Mivel ezeken a bicikliken a ke-
rékpárosok nem pusztán perce-
ket, hanem túrázás során hosszú 
órákat is eltöltenek, ezért a túra-
biciklik esetén kifejezetten fon-
tos a megfelelő komfort megléte, 
amit a biciklik kialakítása kifo-
gástalanul biztosít is. A trekking 
kerékpár vázát úgy alakították 
ki, hogy a lehető legnagyobb ké-
nyelemben, majdhogynem telje-
sen egyenes háttal lehet velük 
tekerni.

A teleszkópnak köszönhetően 
a túrakerékpár nyergében bát-
ran tekerhet akár földutakon is, 
a teleszkóp hatékonyan csilla-
pítja az út egyenetlenségeit, így 
nem kell attól tartani, hogy a bi-
cikliről majd sajgó tagokkal kell 
leszállni.Elengedhetetlenül fontos a megfelelő kerékpár kiválasztása
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SZÍVESEN GYÁRTANÁL ALKATRÉSZEKET OLYAN 
LUXUSAUTÓKBA MINT A LAMBORGHINI VAGY A BENTLEY?

Jelenleg közel 
500 fő dolgozik 

nálunk azon, hogy 
minőségi bőrrel 

bevont termékeket 
állítsunk elő 

a legmenőbb 
autókba. 

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

Bonyhádi cégünknél megteheted!

• két műszakban dolgozunk egy új, 
modern  gyártócsarnokban

• bruttó 1085 Ft-os órabért adunk, ami 
mellé jelenléti bónusz, havi prémium 
és bejárási támogatás is jár

• Pécsről és Komlóról ingyenes céges
buszjáratot indítunk

• betanítást biztosítunk minden új 
dolgozónknak egy oktatóközpontban

Munkafolyamatok
előkészítési műveletek, ragasztófújás,  
bőrkasírozás, szélezés, 
szerelési műveletek, gépkezelés

Jelentkezz, és behívunk egy 
felvételi napra!

TISZTELT ÜGYFELEINK!

ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
IRODÁT 

NYITOTTUNK
a 7621 Pécs, 

Kisfaludy Sándor u. 6. szám alatt.
Várjuk kedves ügyfeleinket hirdetésfeladással 

és előfi zetéssel kapcsolatban,
teljes körű ügyintézéssel.

WWW.BAMA.HU

NYITVATARTÁS: 
hétfőtől csütörtökig 8.00–15.30 óráig, pénteken 

8.00–13.00 óráig.

Hirdetés:    06-72/505-079 
Terjesztés: 06-72/505-097

Kisfaludy Sándor u. 6.
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Milyen szerepük van a szőnyegeknek, függönyöknek, díszeknek a lakás felöltöztetésében?

A nappaliban is fontos a jó megvilágítás 
Olykor túl szellősnek, máskor 
zsúfoltnak érezzük a nappalit. 
Holott minden minőségi és a he-
lyén is van, mégsem stimmel va-
lami. Mire kell egyáltalán odafi-
gyelni a leggyakrabban használt 
lakótér berendezésekor?

Kezdjük a fénnyel. Az a kon-
zervatív gyakorlat, hogy van egy 
lámpa fent, középen, ám nem árt 
megjegyezni, hogy így, önmagá-
ban meglehetősen barátságtalan 
a „kisugárzása”. Sokkal mutató-
sabb, ha több kis helyi fényforrá-
sunk is van, ami az éppen hasz-
nált teret világítja meg, például 
olvasáshoz, beszélgetéshez, per-
sze ettől még központi csillárra 
is szükség van. 

A szobanövényekkel éppen 
fordított a helyzet. Nem az a jó, 

ha sok kis cserépben zöldellnek 
szerteszét, mutatósabb a keve-
sebb, de nagyméretű. Ráadásul 
így a gondozásuk is sokkal gyor-
sabb és egyszerűbb.

Az mondjuk alap, hogy a bú-
torok, ülőgarnitúra, állólámpák, 
díszek passzoljanak egymáshoz. 
Persze működhet ez úgy is, hogy 
minden retró, s akkor nagyobb 
a mozgástér, ám ha a bútor high 
tech, akkor riasztó egy rokokó 
kanapé mellette. Ugyanakkor 
minden az egyéni fantázián mú-
lik, amit barátságosnak érzünk 
egymás mellett, azt bátran hagy-
juk is úgy, mert csak rajtunk mú-
lik, hogy miként érezzük ottho-
nosnak a lakásunkat.

Ha mondjuk minimál az alap-
stílus, ott mindenképp érdemes 

karakteres díszeket, kiegészítő-
ket (függönyt, szőnyeget, dísz-
párnát) használni. És itt áll-
junk meg egy pillanatra, mert 
a szőnyeg, a függöny igen meg-
határozó része az összhatásnak. 
Egy elegáns szőnyeg évtizedekre 
gondoskodik a kellemes hangu-
latról, ám itt is van egy alapsza-
bály, ha túl kicsi a „talp alá való”, 
akkor az rosszabb, mintha egyál-
talán nem is lenne. Ugyanakkor 
a függöny ne legyen feltűnő, vi-
szont mindenképpen sugallja a 
minőséget, a selymes bársonyos 
hatást.

Szó esett a párnák díszítő sze-
repéről is. Nos, röviden úgy fo-
galmazhatunk: kevés pénzért 
látványosan formálhatjuk velük 
otthonunk összképét.Ahogy mondani szokás, a jól választott függöny öltöztet
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Ajánlatunk 2019. 05. 23-ig ill. a készlet erejéig érvényes. Az árak az áfát tartalmazzák. A képek illusztrációk! 

Az ország 34 pontján várjuk vásárlóinkat!

Lemezelt és luc beltéri ajtók

Az ország 34 pontján várjuk vásárlóinkat!

Lemezelt és luc beltéri ajtók

Műanyag nyílászárók Fa nyílászárók

Bejárati ajtók Karcvédett és dekorfóliás beltéri ajtók

Garázskapuk

75x210 cm

Garázskapu: 
2500x2025 mm, 
fehér szín, 40 mm-es
szigetelt panel

Műanyag 
bejárati ajtó 
100x210 cm

Széles bordás, 
faerezetes, motorral, 
2 db távadóval

Borovi 
bejárati ajtó
100x210

Keresztszálas 
karcvédett 
beltéri ajtó

75x210 cm 75x210 cm

16 000 Ft

79 990 Ft 92 400 Ft 54 300 Ft

Redőnyök Rovarhálók Párkányok Könyöklők

28 900 Ft

30 300 Ft

195 990 Ft

www.aranyablak.hu  7622 Pécs, Légszeszgyár u. 24. Tel.: + 36-72/534-765 Mobil: +36-20/260-7724
pecs@aranyablak.hu • H-P: 8.00–17.00 Szo: 8.00–12.00

Bejárati ajtók Karcvédett és dekorfóliás beltéri ajtók

Hírek percről percre         www.bama.hu

a megújult Baranya megyei hírportál



Ha eleget iszunk, nemcsak bőrünk lesz szebb, de agyunk is hatékonyabban működik

Vegyük komolyan, víz kell az egészséghez
Közeleg a nyár, egyre melegszik 
az idő, ezzel együtt a folyadék-
pótlás szükségessége is egyre 
inkább előtérbe kerül. Nem le-
het elégszer hangsúlyozni, hogy 
legfőképp a nyári hónapok alatt 
kell erre fokozottan odafigyel-
nünk.

A víz nem csak nélkülözhe-
tetlen alkotóelem, hanem szám-
talan folyamat elengedhetetlen 
része. Nyáron, a melegben tes-
tünk fokozottan párologtat, így 
a szokásosnál több vizet veszí-
tünk bőrünkön és a légutakon 
keresztül. Szervezetünk már a 
legkisebb folyadékvesztésre is 
érzékenyen reagál: szomjúság-
gal figyelmeztet. A megfelelő 
mennyiségű és minőségű folya-
dék bevitele nem csak testünk 

egészséges működése szempont-
jából fontos – ha eleget iszunk, 
agyunk is hatékonyabban mű-
ködik, bőrünk hidratáltabbá vá-
lik és kedélyállapotunk is derű-
sebb lesz. Folyadékszükségle-
tünk normál időjárási körülmé-
nyek között 2,5–3 liter körül mo-
zog – ennyit is veszít el szerveze-
tünk egy nap, de aki rendszere-
sen mozog, 4–5 literrel számol-
hat. Természetesen ezt a meny-
nyiséget nem egyszerre kell 
meginni, hanem szépen eloszt-
va, napközben folyamatosan el-
kortyolgatva.

A rendszeres kávéfogyasz-
tóknál még lényegesebb, hogy 
sok folyadékot fogyasszanak, a 
koffein ugyanis nem csak élén-
kít, de az anyagcsere fokozása 

által vízhajtó is. A cukrozott üdí-
tők pedig csak tovább fokozzák a 
szomjúságérzetet.

A legjobb a természetes ás-
ványvíz, ami nem csak kiváló 
szomjoltó, de a benne található 
összetevők segítenek az ásvá-
nyi anyagok pótlásában is. Ha a 
reggelt mégsem ezzel kezdjük, jó 
választás lehet egy pohár frissen 
facsart gyümölcslé, vagy zöld 
tea elfogyasztása. Napközben fo-
gyasszunk ásványvizet, az ebé-
det pedig egy tál levessel kezd-
jük. Két étkezés közt magas ned-
vességtartalmú gyümölccsel – 
például görögdinnyével, ősziba-
rackkal stb. – is tudjuk pótolni 
a folyadékot. Nyári időszakban 
idénygyümölcsből salátát, vagy 
turmixot is készíthetünk.A folyadékpótlás elengedhetetlen eleme a tiszta víz is

Háziorvosi ügyelet Pécs és kistérsége 
települései lakosai számára: hétköz-
nap 15.00 órától reggel 7.00 óráig; 
szombat, vasárnap és ünnepnapokon 
0.00–24.00 óráig: Pécs, Ifjúság útja 
13. (TSZDK-szint, megközelíthető a 
Honvéd utcai klinikai személybejárat 
felől) Tel.: 72/515-104 (ügyeleti idő-
ben).
Házi gyermekorvosi ügyelet Pécs és 
kistérsége települései lakosai számá-
ra: hétköznap 15.00 órától reggel 7.00 
óráig; szombat, vasárnap és ünnepna-
pokon 0.00–24.00 óráig: Pécs, József 
Attila u. 7. Tel.: 06-72/535-999 (PTE – 
Gyermekgyógyászati Klinika).
Pécs és kistérségének települései 
Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Babarc-
szőlős, Bakonya, Baksa, Berkesd, Bir-
ján, Bisse, Bogád, Bosta, Csarnóta, 
Cserkút, Egerág, Ellend, Garé, Gör-
csöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisdér, 
Kisherend, Kovácsszénája, Kozármis-
leny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágó-
töttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagyko-
zár, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pécsudvard, 
Pellérd, Pereked, Pogány, Regenye, Ro-
monya, Siklósbodony, Szalánta, Szava, 
Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Sző-
kéd, Tengeri, Téseny, Túrony.
Sürgősségi ellátást igénylő esetek-
ben Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Sürgősségi Orvostani Tanszék 
Pécs, Ifjúság útja 13. Tel.: 72/535-
850, mindennap 0.00–24.00 óráig
Fogászati ügyelet Pécs és kistérsége 
valamint Komló és kistérsége települé-
sei lakosait: a Pécsi Tudományegye-
tem Klinikai Központ Fogászati és Száj-
sebészeti Klinika látja el a Pécs, Disch-
ka Győző utca 5. szám alatti telephe-
lyén, szombat,vasárnap és ünnepna-
pokon 7.00–17.00 óráig, telefon: 06-
72/535-900/37443 mellék.
Sürgős ellátást igénylő szülészeti és 
nőgyógyászati esetekben Pécsi Tudo-
mányegyetem Klinikai Központ Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika Pécs, 
Édesanyák útja 17., tel.: 72/536-000
Gyógyszertárak Pécs: SIPO Zsolnay 
(Zsolnay V. u. 8.), Mohács: Tulipán, 
Komló: VitálPlus, Szigetvár: Oroszlán, 
Siklós: Kígyó, Bóly: Panacea, Sásd: 
Szent György, Szentlőrinc: Fehér Ke-
reszt.
Hajléktalanok ügyelete munkanapo-
kon 15–7-ig, telefon: 06-72/224-046.
S.O.S. ÉLET telefonszolgálat (éjszakai 
lelki elsősegély) díjmentesen hívható a 

06-80/505-390-es telefonon este 
19.00 órától reggel 7.00 óráig.
Folyamatos megyei állatkórházi 
ügyelet Állatkórház (a Mohácsi Állat-
kórház 0-24 óráig tartó állandó ügyele-
ti szolgálata átmenetileg szünetel! A 
nyitva tartás (rendelési idő), a folyama-
tos állatkórházi ellátás, telefonos idő-
pont egyeztetés változatlanul műkö-
dik): Mohács, Szent István u. 35., 06-
69/311-068, 06-30-902-7729  
Pécsi önkéntes állatorvosi rendelői 
ügyelet este 18 órától 23.00 óráig. T.: 
06-30/970-5419.
Hétvégén nyitvatartó gyógyszertárak 
Arany Kehely (Citrom u. 10. Tel.: 06-
72/510-185, szo: 8.00–12.00), Arany 
Sas (Széchenyi tér 2. Tel.: 06-72/532-
504, szo: 8.00–13.00), Árnyas (Árnyas-
liget u. 2., Tel.: 06-72/746-185, szo: 
8.00–13.00), Árkád (Bajcsy Zs.u.11/1. 
Tel.: 06-72/516-077, szo: 7.00–
20.00), Bonus (Kossuth tér 5., Tel.: 06-
72/511-245, szo: 8.00–13.00), Fortu-
na (Faludi F. u. 24. Tel.: 06-72/252-
003, szo: 8.30–12.30), Berek (Berek 
u. 4/1. Tel.: 06-72/526-655, szo: 
7.30–13.00), Gyöngyszem (Surányi M. 
u. 19., Tel.: 06-72/555-660, szo: 7.30–
12.30), Homeopatika (Siklósi u. 37. 
06-72/526-563, szo: 8.00–17.00), Ko-
ronás Kígyó (Szabadság út 44., Tel.: 
06-72/333-077, szo: 8.00–12.00), 
Kincses (Kincses u. 1. Tel.: 06-72/526-
883, szo: 8.00–17.00), Melinda (Nagy 
Imre út 30. Tel.: 06-72-436-022, szo: 
8.00–12.00), Mozsonyi (Bajcsy-Zs. u. 
6. Tel.: 06-72/315-604, szo: 7.00–
14.00), Napsugár (Irgalmasok u. 18. 
Tel.: 06-72/511-726, szo: 7.30–14.00), 
Olíva (Nagy I. u. 39., Tel.: 06-72/526-
592, szo: 7.30–12.30), Pannon (Ifjú-
ság útja 2. Tel.: 06-72/332-819, szo: 
8.00–12.00), Pécs Plaza (Megyeri út 
76. Tel.: 06-72/785-979, szo: 9.00–
20.00), Primula (Ybl M. u. 9. Tel.: 06-
72/788-802, szo: 8.00–13.00), 
Rézangyal (Budai Vám 1. Tel.: 06-
72/538-007, szo: 8.00–20.00), Rozs-
nyai (Diana tér 16. Tel.: 06-72/438-
092, szo: 7.00–12.00), Sipo Patika 
(Ny-i Tesco, Makay I. u. 5. Tel.: 06-
72/510-763, szo: 8.00–20.00), Vita-
min (Ybl M. u. 12/A, Tel.: 06.72/551-
122, szo: 8.00–13.00), Zsolnay (Zsol-
nay V. u. 8. Tel.: 06-72/516-760, szo: 
7.00–13.00), Zsongorkő (Pellérdi u. 
52., Tel.: 06-72/525-180, szo: 9.00–
12.00).

ÜGYELET
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1x5 – 1/12 
38x112 mm

 23 500 Ft  

2x5 – 1/6 
79x112 mm

 47 000 Ft  

3x5 – 1/4 
120x112 mm

 70 500 Ft  

1x6 – 1/10 
38x135 mm

 28 200 Ft  

2x6 – 1/5 
79x135 mm

 56 400 Ft  

3x6 – 3/10 
120x135 mm

 84 600 Ft  

1x7  
38x158 mm

 32 900 Ft  

2x7  
79x158 mm

 65 800 Ft  

3x7  
120x158 mm

 98 700 Ft  

1x8 – 2/15 
38x181 mm

 37 600 Ft  

2x8 – 4/15 
79x181 mm

 75 200 Ft  

3x8 – 2/5 
120x181 mm

 112 800 Ft  

1x9 
38x204 mm

 42 300 Ft  

2x9 
79x204 mm

 84 600 Ft  

3x9 
120x204 mm

 126 900 Ft  

1x10 – 1/6 
38x227 mm

 47 000 Ft  

2x10 – 1/3 
79x227 mm

 94 000 Ft  

3x10 – 1/2 
120x227 mm

 141 000 Ft  

1x11 
38x250 mm

 51 700 Ft  

2x11 
79x250 mm

 103 400 Ft  

3x11 
120x250 mm

 155 100 Ft  

1x12 – 1/5 
38x273 mm

 56 400 Ft  

2x12 – 2/5 
79x273 mm

 112 800 Ft  

3x12 – 3/5 
120x273 mm

 169 200 Ft  

*Az akció 2019. május 17-tól május 31-ig tart!


