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Életmód

Hajlamos beleesni a szűklátókörűség 
csapdájába, pontosabban abba, hogy 
egyedül a maga igazát lássa meg. Ha 
a héten is ezt a politikát folytatja, akkor 
egy jelentősebb esélytől eshet el. Azzal, 
hogy másokat befolyásol, nem fog elő
rébb jutni. Egyszerűen fogadja el, hogy 
ők másképp látják a dolgokat.

Érezhetően felgyorsul az élete, szinte 
fényévekre hagy le maga mögött má
sokat. Ahelyett, hogy azzal foglalkozna, 
hogy felzárkóztassa maga mellé a  kör
nyezetét, törődjön a maga dolgaival. 
Használja ki a lehetőségeit, hiszen a sors 
most azon fáradozik, hogy megadjon Ön
nek mindent egy új fejezet kezdetéhez.

A héten a csillagok nem igazán enge
dik majd meg Önnek a tétlenkedést. 
Nemcsak, hogy cselekvésre sarkallják 
majd, hanem zűrös ügyek megoldására 
is. Csodavárás helyett mindenképpen 
menjen utánuk! Ha így cselekszik, rend
kívül sokat tehet meg önmagáért és 
jövőbeli céljainak eléréséért. 

A napokban megerősödik az önbizalma, 
a fantáziája pedig kifejezetten szárnyal. 
Ezért semmiképpen se szabjon gátat 
magának, sőt, merje megvalósítani 
elképzeléseit! Sok jó dolog vár Önre, és 
fontos megerősítéseket kap. Egyedül 
arra figyeljen, hogy mindig hagyjon meg 
magának elegendő energiatartalékot. 

Meglehetősen fontos lesz ez a hét az 
Ön számára, mivel az év kezdete óta 
tervezgetett vágyai végre megindulnak 
a megvalósulás felé. Nincs más dolga, 
mint követnie az Ön előtt megvilágított 
utat. Csak ne essen pánikba és kezdjen 
el visszakozni. Menjen és cselekedjen, 
ne fogja vissza magát!  

Tele van pozitív gondolatokkal és tenni 
akarással. Tökéletesen sikerül ötvöznie 
ezeket a mindennapokban, így sokkal pro
duktívabb lesz. A céljai elérésére irányuló 
lépések még könnyebben fognak menni. 
Ugyanakkor vigyázzon jobban az egész
ségére, mert a nagy hajtásban megfázhat.

Törekedjen arra, hogy önmaga legyen 
és ne engedjen más befolyásának, senki 
kedvéért ne akarjon megváltozni. Ugyan
akkor a héten lesz arra egy kis lehetősé
ge, hogy más bőrébe bújjon, ami által 
megúszhat egy kiadós vitát. Fontos, hogy 
megtalálja az arany középutat, ami által 
Ön is boldog lehet és a környezete is. 

Naptára szinte zsúfolásig van tenniva
lókkal, nem sok ideje lesz szusszanni. 
Ugyanakkor még önmagát is meg fogja 
lepni azzal, milyen jó ütemben halad 
teendői elvégzésével. A hét közepén 
hangulatingadozóvá és fokozottan ér
zékennyé válik, azt érzi, mintha az egész 
világ összefogott volna Ön ellen. 

Több tekintetben is azt érezheti, hogy 
Önre mosolyog Fortuna. Bár látszólag 
csordultig van teendőkkel, mégis köny
nyedén veszi őket. A csillagok igyekez
nek Önt tehermentesíteni azért, hogy 
a fontosabb dolgokra és önmagára is jus
son elég ideje és ne csak azt érezze, hogy 
alig akad valami öröme az életében. 

Kezd elege lenni a hideg és szürke idő
ből. Emiatt a héten az Ön hangulata is 
borús, kedvtelen lehet, mellette pedig 
ingerlékeny, ami persze vitákhoz vezet
heti. A legszívesebben elbújna a világ 
elől, de ezt aligha teheti meg. Inkább 
keressen valami fényforrást, ami által 
mindennapra juthat egy kis öröme!

Több bonyodalommal is szembe kell 
néznie, hirtelen azt se tudja, mit oldjon 
meg először. Szerencsére a problémák 
nem olyan súlyosak, inkább csak több 
van belőlük és ez ad okot Önnek az ag
godalomra. De kellő határozottsággal, 
ésszel és állhatatossággal extragyorsan 
képes lesz megszabadulni a gondjaitól.

Kifejezetten elemében lesz, tele ener
giá val, kreatív ötletekkel. Mindegyiknek 
hangot is ad, amit jól is tesz, mert így akár 
egy segítőre, támogatóra is szert tehet, aki 
közelebb viszi céljai eléréséhez. Figyeljen 
arra, hogy véletlenül se zökkentsék ki 
ebből a remek állapotából az irigykedői!

4. HETI HOROSZKÓP
(2017. 01. 23. – 2017. 01. 29.)

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Pécs, Hungária utca 6.
+36-70/459-9493
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Tél vége – A D-vitamin fontossága
A D-vitamin zsírban oldódó 
vitamin, mely a szervezet-
ben raktározódik. A D1-, 
D2- és D3-vitaminok 
tartoznak a D-vitamin 
gyűjtőnév alá, közülük 
a szervezet számára 
legjobban felhasznál-
ható forma a D3-vitamin. 

Napsütéses időben akár 
fél óra szabadban eltöl-
tött idő is elég lehet, hogy 
napi D-vitamin- szükség-
letünket fedezzük.  Sajnos, 
a tél végére a magyarok 
95%-ának nem megfelelő 
a D-vitamin szintje, mégis 
csupán 15%-uk szed valami-
lyen D-vitamin készítményt, 
emiatt tél végére az ősz végi, 
téli és kora tavaszi időszak ala-
csony UV-B sugárzása miatt a 
lakosság kétharmadának olyan 
kritikus a D-vitamin hiánya, 

hogy az immunrendszerük 
működése is romolhat.  Tél 
végére ennek az influenzajár-

ványokban is 
fontos szerepe lehet: egy 
japán felmérés szerint közel 
felével csökkentheti az influ-
enza kialakulásának esélyét a 
napfényvitamin pótlása.
A D-vitamin nélkülözhetetlen 
az egészséges sejtfejlődéshez, 

és alapvető szerepet játszik az 
idegrendszer fejlődésében, 
valamint az immunrendszer 
megfelelő működésében is. 

Az átlagos hazai ét-
renddel  a szükséges 

bevitelnek csak a 
töredéke bizto-
sítható, ilyenkor 
különösen fontos 
lenne a D-vitamin 
pótlása. A pati-

kai készítmények 
fogyasztása mellett 

azért még ne tegyünk le a 
következő ételekben található 
vitaminról sem, vagyis próbál-
junk minél több  gombát, szar-
díniát, tengeri halakat, májat, 
tojást és természetesen a tejet 
fogyasztani. 

H.R.

http://www.easyinsole.com/hu/
http://porcklinika.hu/
http://www.sasokmozgaskozpont.hu/
http://vargagyogygomba.hu/
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Részletek:
A pályázat témája
Rajzold le kedvenc tavaszi élményeidet, illetve miért várod a Húsvé-
tot.  Alkosd meg minél színesebben, ötletesebben a festményedet 
vagy rajzodat. 

Adunk pár ötletet a képeitek témájához:
- egy kirándulást a családdal 
- egy vidám napodat
- amikor segítesz a nagyszüleidnek a kertben ültetni, 

vagy palántázni
- játszol a háziállataiddal
- ha már átéltél egy vicces húsvéti locsolkodást vagy locsolást
- stb.

Pályázati korosztályok
1-4. osztályos általános iskolások
5-8. osztályos általános iskolások

Formai követelmények
A pályázatra A/4-es méretben tetszőleges technikával (pl. vízfesték, 
tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza) elkészített műveket várunk. 
Minden induló egy alkotással nevezhet.
Értékelés
A beérkezett pályaműveket független zsűri értékeli. Az elbírálás 
szempontjait az ötletesség, a minél egyedibb perspektíva és áb-
rázolásmód adják.

A két korcsoportban 3-3 nyertest díjaz  a független zsűri, emellett korcso-
portonként 1-1 pályaművet a Facebookos szavazás alapján közönségdíjas-
ként jutalmazunk. A beérkező alkotásokra mindenki nyomhat egy like-ot 
a Pécs és körzete Szuperinfó Facebook-profiljára feltöltött Rajzverseny 
albumon belül 2017. február 1 – 2017. március 31. között. 
Nyeremények
A pályázat két korcsoportjában 4-4 összesen 8 nyertes részesül 
díjazásban. A nyereményeket (ajándékutalvány, belépőjegy, tárgy-
nyeremény) támogatóink ajánlják fel. 
A pályázattal kapcsolatos legfontosabb időpontok
• A pályázat kiírásának időpontja: 2017. január 19.
• A pályázatok beérkezésnek határideje: 2017. március 31.
• A közönségszavazás ideje: 2017. március 31.
• Eredményhirdetés/Ünnepélyes díjátadó:  2017. április 15.  
A pályázatok benyújtásának módja
Az elkészült rajzot és a hozzá tartozó jelentkezési adatlapot a követ-
kező címre kérjük postázni:

PÉCS ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ SZERKESZTŐSÉGE
7621 PÉCS RÁKÓCZI ÚT 24-26. I. EM. 228 (IPAROSHÁZ)

A pályázaton postai úton beküldött, vagy a szerkesztőségbe sze-
mélyesen behozott  eredeti pályaműveket fogadunk. Fotózott, 
szkennelt, e-mailben küldött pályázattal nem lehet nevezni.

Egyéb feltételek és információk

• A beérkezett pályamunkákat csak a hozzájuk mellékelt és kitöltött 
jelentkezési adatlappal együtt tudjuk elfogadni, amit a pécsi Szu-
perinfóban hetente megjelentetünk március 31-ig

• Az elkészült alkotás hátoldalára kérjük, írják rá a gyermek nevét, 
korosztályát, a gondviselő nevét és telefonszámát valamint a kép 
címét.

• Pályázni csak eredeti alkotásokkal lehet.

• Az eredményhirdetést követően a rajzokat 2 hétig a Pepita 
Kultúrtérben kiállítjuk, utána a szerkesztőségben személyesen 
átvehetők.

• A pályázat kiírója a pályázat, illetve a későbbi pályázatok népsze-
rűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaműveket kiállítani, be-
mutatni (pl. internetes felületen, programfüzetben, katalógusban, 
PR-tevékenység során).

• A pályázat kiírója jogosult a pályázati nyerteseket fotókon, illetve 
cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutatni.

• A pályázat kiírója a pályázat során birtokába kerülő személyes 
adatokat kizárólag a pályázat keretein belül, a jelenlegi és a jövő-
beni gyermekrajzpályázatokkal összefüggő kommunikáció céljából 
kezeli. A pályázat kiírója a számára szolgáltatott adatokat harmadik 
személy részére nem továbbítja.

Kérdés esetén kérjük, keresse szerkesztőségünket az 
szuperinfopecs@gmail.com e-mailcímen.

A Pécs és körzete Szuperinfó kiadója rajzpályázatot hirdet a pécsi Általános Iskolák alsó és felső tagozatos gyermekeinek. 
A pályázatnak 2 kategóriában - alsó és felső tagozatban 3-3 és közönségdíjasként 1-1 - összesen 8 díjazottja egyenként 
értékes tárgynyereményekben, ajándékutalványokban , rendezvény belépőjegyekben részesül. Pályázni mindkét kor-
csoportban,  2017. március 31-ig lehet.

Szuperinfó gyermekrajzverseny
„Húsvéti és tavaszi élmények!”

Eddigi támogatóink:
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Új szolgáltatással, pá-
lyázatok írásával, teljes 
körű menedzselésével 
bővítette klasszikus vál-
lalkozásfejlesztési tevé-
kenységét a Baranya Me-
gyei Vállalkozói Központ. 
Az újdonságról Pohl Ma-
rietta, a központ ügyve-
zető igazgatója számolt 
be.

– Annak érdekében, hogy 
zökkenőmentesen és a 
lehető legjobb hatékony-
sággal indíthassuk új profi-
lunkat, nem a nulláról kez-
dünk, hanem egy sokéves 
gyakorlattal rendelkező, 
profi csapat kivásárlásá-
val kezdtünk a munkába. 
Új üzletágunkat így már-
is remek referenciákkal, 
naprakész tudással és 
nagy tapasztalattal ren-
delkező munkatársak-
ra alapozhatjuk. Ezzel is 
szeretnénk megfelelni an-
nak a bizalomnak, amivel 
a megye kis- és középvál-
lalkozói fordulnak felénk 
ügyeikben – mondta Pohl 
Marietta

A bizalom meglétéről mi 
sem árulkodhat jobban, 
mint a következő szá-
mok: a Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ 1991 
óta áll a megye vállalko-
zóinak szolgálatában. Te-
vékenysége során eddig 
több mint 7 milliárd forint 
értékű mikrohitel sikeres 
kihelyezésében közremű-
ködött a központ, ami je-
lenleg is több mint ezer 
mikrohiteles ügyféllel mű-
ködik együtt.

– Célunk az, hogy minden 
olyan kis- és középvállalko-
zás, amelynek tervei, ötle-
tei vannak, esetleg gond-
ja akad a finanszírozással, 
hozzánk forduljon segít-
ségért, közreműködésért. 
Kollégáink ingyenes ta-
nácsadás keretében mérik 

Új, bizalmi kapcsolatokat épít a Baranya Megyei Vállalkozói Központ

Partner a Pályázatban is
fel a vállalkozás helyzetét, 
potenciáljait, és tesznek 
ajánlatot akár a tevékeny-
ség folytatásának formá-
jára, az adózás módjára. 
Egy vállalkozás életében 
manapság kiemelt szerepe 
van a forrásteremtésnek, 
a kedvezményes hitelek 
elérésének, a vissza nem 
térítendő támogatások el-

nyerésének. Nos, az új üz-
letág indításával utóbbi-
ban tudunk az eddigieknél 
is nagyobb, hatékonyabb 
segítséget nyújtani part-
nereink részére – foglal-
ta össze a szándékot Pohl 
Marietta.

Az igazgató szerint en-
nek kulcsmomentuma a 
már említett bizalmi kap-
csolat megléte, hiszen az 
eredményes együttműkö-
dés alapfeltétele az, hogy 
a vállalkozó nyitottsággal 
fogadja az új szolgáltatást, 
azon belül a tanácsadók 
segítségét. Ennek teremt 
jó helyszínt a Baranya Me-
gyei Vállalkozói Központ 

Inkubátorháza, ahol min-
den esetben fogadják az 
ügyfeleket.

Ami az elérhető pályázati 
forrásokat illeti, bizony ak-
tuálisan van mire figyelnie 
a vállalkozóknak, tanács-
adóknak egyaránt. A kor-
mány számára kiemelten 
fontos a mikro-, kis- és kö-

zépvállalkozások  verseny-
képességének javítása, így 
3 új felhívás is megjelenik. 
Az egyik a vállalkozások 
ipari digitalizációhoz (IPAR 
4.0) kapcsolódó fejleszté-
seit fogja támogatni 5 mil-
liárddal. A másik pedig a 
logisztikai szolgáltatások 
igénybevételét 5,5 milli-
árd forinttal támogatja 
majd. Továbbá elérhető 
lesz még az Ipari inkubá-
ciós szolgáltató központok 
létrehozása az Irinyi Terv 
újraiparosítási céljainak 
megvalósításához kap-
csolódóan című felhívás 
is, összesen 3,36 milliárd 
forintos keretösszeggel 
idén márciustól. A fiatalok 

vállalkozóvá válásának tá-
mogatására két pályázati 
felhívás jelenik meg 2017. 
júniusában összesen 20 
milliárd forintos keretösz-
szeggel. A foglalkoztatás 
további javítására az új ÉFK 
alapján több mint 40 mil-
liárd forint többletforrás 
jut jövőre és 8 új felhívás 
jelenik meg a GINOP kere-

tében. A pályázatok között 
van, ami az alternatív mun-
kaerő-piaci szolgáltatáso-
kat támogatja, képzéssel 
és mentorálással ösztön-
zi az álláskeresők, illetve 
jogszerű foglalkoztatást 
célzó szolgáltatásnyújtás 
támogatása, munkaválla-
lók mentális egészségé-
nek fejlesztése, leépítések 
megelőzése és kezelése, 
társadalmi célú vállalko-
zások ösztönzése, illetve 
munkaerő-piaci alkalmaz-
kodóképesség fejlesztését 
célzó tematikus projektek 
támogatása is. Egy új tu-
risztikai pályázati felhí-
vás is megjelenik, amely 
a turisztikailag frekventált 

térségek integrált termék- 
és szolgáltatásfejleszté-
sét fogja segíteni közel 22 
milliárd forinttal. Pénzügyi 
eszközök területén is van 
változás, az álláskeresők 
és fiatalok vállalkozóvá vá-
lásának támogatása érde-
kében elérhető lesz kom-
binált hitel, csak úgy mint 
a társadalmi célú vállalko-
zások ösztönzésére, ösz-
szesen 13 milliárd forint 
értékben.

– Az új üzletágunk jól il-
leszkedik eddigi profil-
jaink közé, különösen a 
klasszikus vállalkozásfej-
lesztési szegmensben. 
Mindemellett természe-
tesen továbbra is kiemelt 
hangsúlyt kap nagyren-
dezvényünk, a Szentlőrinci 
Gazdanapok megszervezé-
se és lebonyolítása, illetve 
új rendezvényterünknek, a 
Kistermelők Házának mű-
ködtetése. Utóbbi kapcsán 
külön öröm számunkra a 
szentlőrinci objektum ki-
használtságának fokozatos 
és folyamatos bővülése, hi-
szen egyre népszerűbbek 
az ott tartott céges ren-
dezvények – konferenciák, 
prezentációk, partnertalál-
kozók, csapatépítő trénin-
gek – de örömteli módon 
egyre többen használják 
családi rendezvényeik le-
bonyolítására is. Mindez 
jó példa számunkra arra, 
hogy egyik tevékenységi 
körünk miként erősítheti 
hatékonyan a másikat, és 
hogy hozhat új partnere-
ket, együttműködéséket a 
Vállalkozói Központ számá-
ra – mondta végezetül Pohl 
Marietta. 

Forrás: DN - Kaszás Endre

A honlap:
www.bmvk.hu

Facebook:
www.facebook.com/

BaranyaMegyei 
VallalkozoiKozpont

Telefon:
72 214 050

http://www.bmvk.hu 
https://www.facebook.com/BaranyaMegyeiVallalkozoiKozpont/
https://www.facebook.com/BaranyaMegyeiVallalkozoiKozpont/
https://www.facebook.com/BaranyaMegyeiVallalkozoiKozpont/
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ÁllásbörzeMUNKAERŐT KERES? 
HIRDESSEN AZ ÁLLÁSBÖRZE ROVATUNKBAN!

TEL: +36 70 / 556 - 3122

AUTÓFÉNYEZŐ
ÉS

ELŐKÉSZÍTŐ
VALAMINT

IPARI FÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

NÉMETORSZÁGI
és BELGIUMI

06-1-471-9548 
06-1-471-9543 

MUNKAHELYEKRE.
ROKON SZAKMÁBAN 

VALÓ JÁRTASSÁG ELŐNY!

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Dunaföldvári telephellyel 
rendelkező fuvarozó cég keres 

NEMZETKÖZI
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET 

Magyarország, illetve
nyugat-európai országok közötti 

utakra. Modern gépjárművek
(ponyvás, illetve nyerges

 billencs autók), kiemelt fizetés 
(400-550 eFt-ig), rendszeres itthon 

töltött pihenőidő.
Telefon: 

00-36-20-928-5733.

LAKATOSCÉG

szerszámmal, munkával, 
munkaadókörrel, 

EN 1090 EXC 3 minősítéssel

Érdeklődni: 
06-20/665-8476 vagy 

office@alkrometal.hu

Kezdetben segítséget 
nyújtunk árajánlat és 

tervezés területén.

ELADÓ vagy 

BÉRELHETŐ.
(Vevőkör kizárólag 
Ausztria területén.)

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS
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Pécs és körzete Szuperinfó
Megjelenik: 

Pécsen és környékén, minden csütörtökön 
35.500 példányban.

 Lapzárta: kedd 12.00 óra 
Kiadó: FH-MÉDIA Bt. 
Telefon: 72/400-203,

06-70/532-7466. 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 

7621 Pécs, Rákóczi u. 24-26. 
(Iparosház, 1/228). 

E-mail: baranya@szuperinfo.hu, 
Felelős kiadó: Földes Helga, cégvezető

Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft.
Panaszával a Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara- Baranya Megyei Békéltető 

Testülethez fordúlhat.
Székhely/Postacíme: 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon:72/507-154

E-mail:kerelem@baranyabekeltetes.hu
info@baranyabekeltetes.hu

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésé-
től elzárkózik, a megjelent hirdetések tartal-
máért felelősséget nem vállal. A hirdetések-
kel kapcsolatos reklamációt a megjelenést 
követő 8 napon belül fogadunk el. A lapban 
megjelent hirdetések más kiadványban tör-
ténő leközlése a kiadó engedélye nélkül tilos! 

Terjesztés: Terjesztési válallkozó.

Apró
Á L L Á S T  K Í N Á L :

Pécsváradi élelmiszerüzletbe bolt-
vezetőt és boltvezető-helyettest fel-
veszünk! Szakmai önéletrajzot a 
penzesne@mecsekfuszert.hu e-mail 
címre várjuk!

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16

Ausztriába ápolókat keresek 28 napos 
váltással. Német nyelvtudás szüksé-
ges. Érdeklődni: 00436604086430, 
004366475033109.

Édesség forgalmazó cég üzletkötő 
kollégát keres. Gépjárművet, tele-
font biztosítunk. Kiemelkedő bére-
zés. Fényképes önéletrajzokat a 
edessegforgalmazas@gmail.com 
címre várjuk.

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat keresünk 
több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

CNC-gépkezelőket, forgácsolókat, 
darusokat, autófényezőket, fémipari 
minőségellenőröket, üzemeltető vil-
lanyszerelőket, géplakatosokat, tar-
goncásokat, kovácsokat keresünk, 
győri munkahelyre. 06-70/941-0185, 
06-70/941-0994, hegeszto2016@
gmail.com

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-5262.

Béremelés! Bérek nettó 170000 
-190000 ezertől+ ingyenes szállás 
vagy albérlet támogatás + cafeteria! 
Januári kezdéssel gyári operátoro-
kat, gépkezelőket, minőségellen-
őröket, targoncásokat felveszünk 
Vas megyei gyárakba! Béremelés 
minden cégnél! Hívjon most, vált-
son munkahelyet, ha kevesli a bérét! 
Ingyenes szállás, albérlet lehetőség! 
20/284-0698, 30/282-6263, 20/367-
0345, sarvar@jobandcareer.hu, 
49765-1/2008-5100595

Á L L Á S T  K E R E S :

Házi betegápolást vállalok. 
06-30/564-9008

I N G A T L A N  E L A D Ó :

PÉCS kertvárosi panorámás, erké-
lyes, hőszigetelt 2 szobás, 52 nm-
es 10/6 emeleti lakás eladó. 8 MFt. 
70/413-8864.

A L B É R L E T  K E R E S É S :

Pécsett, a külső részeken 4 tagú csa-
lád– 2 felnőtt, 2 gyerek (+ 1 kutya), 
keres 2, 2 és fél szobás albérletet, 
udvarral vagy kerttel. 20/440-1913

S Z O L G Á L T A T Á S :

Házi betegápolást vállalok. 
06-30/564-9008

Ingyen lomtalanítás. 06-20-9625-716 

Redőnyszerelés, gurticsere, fare-
dőny javítás. 06-30-859-8118 

E L E K T R O N I K A :

Számítógép Intel Core2 Duo 
2,6GHz-es (4GB RAM, 160GB HDD, 
DVD író, USB port, 10/100 Hálókár-
tya) 6 hónap garanciával, ingyenes 
házhozszállítással, beüzemeléssel 
eladó. Ár: 35.000 Ft. Információért 
kérjen ingyenes visszahívást! Egyéb 
ajánlatok: www.vasscomp.huTel: 
06-70/948-0461

Notebook DELL D520 Intel Core2 Duo 
1,83GHz, 2GB RAM, 80 GB HDD, DVD 
író, Hang, 15” TFT, USB, TV-out, 56K, 
10/100 Háló, Wifi) 6 hónap garanci-
ával, ingyenes házhozszállítással, 
beüzemeléssel eladó. Ár: 33.000 Ft. 
Információért kérjen ingyenes visz-
szahívást! Egyéb ajánlatok: www.
vasscomp.huTel: 06-70/948-0461

Notebook LenovoThinkPad SL500 
Intel Core2 Duo 2,0GHz, 4GB RAM, 
200 GB HDD, DVD író, Hang, 15,4” 
TFT, USB, HDMI, 56K, 10/100 Háló, 
Wifi, Bluetooth, Webkamera) 12 
hónap garanciával, ingyenes ház-
hozszállítással, beüzemeléssel 
eladó. Ár: 54.000 Ft. Információért 
kérjen ingyenes visszahívást! Egyéb 
ajánlatok: www.vasscomp.huTel: 
06-70/948-0461

O K T A T Á S :

Aranykalászos gazda tanfolyam, 
www.okjcentrum.hu, Tel.:06-
30/310-8934, E-00846/2014/A016

Cigány (lovári) nyelvtanfolyam indul 
az Ezra Nyelvvizsga Központ szer-
vezésében Pécsen. Vizsga május-
ban nálunk. Tanár Dr. Papp János. 
06-30/6769-250

E G Y É B  K E R E S É S :

Birkacsengőt, lócsengőket, marha-
kolompokat, juhászkampókat, pity-
kéket, tanyaberendezéshez régisé-
get, hagyatékokat vásárolok. Érd.: 
06-30/979-9529

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, pen-
gőt, forintot, koronát, külföldi és 
magyar pénzeket, Ferenc József/
Horthy kitüntetést VÁSÁROLOK. Hív-
jon bizalommal! 06-70/306-5352

VADÁSZHÁZAMBA trófeákat, hul-
lott szarvasagancsot, vadászhagya-
tékokat, gyűjteményeket vásárolok. 
Tel.:06-30/849-47-86

E G Y É B  E L A D Á S :

Tűzifa darabolva, hasítva, ingye-
nes házhozszállítással kedvezmé-
nyes áron a Négy Erdész Kft. telep-
helyéről. Tel: 06-30-417-7700 

Vastag gyertyán, tölgy 11.000 Ft/
m3, akác 13.500 Ft/m3 szállítással. 
30/194-2038 

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

http://www.prosperitasok.hu/
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HÍVJON! 06 70 556 3122

Pécs, Felsõvámház u. 28.
Telefon: 06-20/209-4363
www.powermaxakku.hu

AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET

AUTÓ- ÉS MOTORKERÉKPÁR 
AKKUMULÁTOROK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA

INGYENES AKKU VIZSGÁLAT, 

TÖLTÉS ELLENÕRZÉS 

ÉS BESZERELÉS!

KÖLTÖZTETÉS
06-30/392-2785
06-20/931-67-65 

06-72/440-978

ABLAK 
DOKTOR

Ajtók- és ablakok 
helyszíni javítása.

Speciális szigetelési 
technológia

alkalmazása! 
Zárak cseréje. 

Telefon: 
70/560-6420

KÖLTÖZTETÉS 
BÚTORSZÁLLÍTÁS

Berkes Jenő
Tel.: 72/448-222, 20/9553-043

tehertaxi@gmail.com

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS,  
VÍZVEZETÉK SZERELÉS,  
WC, MOSDÓ, MOSOGATÓ 

CSAPTELEP JAVÍTÁS

Szabó Sándor 
Tel.: 72/444-073,
06/70/310-8435

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL PÉCSEN! 

http://powermaxakku.hu/
http://torokablak.109.hu/
http://vizszereles-pecs.109.hu/
http://villam-muszaki-vizsga.hu/
http://www.portas.co.hu/
http://molnarablak.109.hu/
http://pecsimozi.hu/
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Pécs, Várkonyi N. u. 2.

JAN. 19-TŐL

JELMEZ
VÁSÁR!

FARSANGI

A KÉSZLET EREJÉIG

FELNŐTT
ÉS GYEREK

VÁLASZTÉKBAN!

JELMEZEK,
KIEGÉSZÍTŐK

ÓRIÁSI

N
y
it

v
a

: 
H

É
T
F

Ő
-V

A
S

Á
R

N
A

P
: 

9
-1

9
; 

T
e

l.
: 

0
6

/
3

0
/

8
1

5
-5

5
-2

0

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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WWW.FACEBOOK.COM:  
Baranya megyei:  Programok  - Rendezvények - Ajánlók - Információk

HIRDETÉS 
06-72/400-203

https://bollerbolt.hu/
http://bmvk.hu/
http://textilia.hu/

