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Életmód
A csillagok több kedvező megle-
petést is tartogatnak Önnek erre a 
hétre! Így bármibe is fogjon, az nem 
csak, hogy eredménnyel fog járni, de 
maga a folyamat is gyors és könnyű 
lesz! Továbbá a csillagok azt üzenik, 
merje kihasználni a tehetségét!

Ezen a héten folyamatosan telis-tele 
lesz energiával, ráadásul minden 
olyan könnyen összejön, anélkül, 
hogy különösebben meg kellene 
erőltetnie magát. A sok erő és a sike-
rek pedig arra sarkallják majd, hogy 
többet segítsen másoknak.

A hét elején nem igazán találja a he-
lyét, mindamellett, hogy szétszórt, 
nem csak gondolataiban, de tette-
iben is kicsapongó. A hét közepétől 
már változik ez a mentalitás, és 
késztetést érez majd arra, hogy gyö-
kerestül felforgassa az életét.

Ha mostanáig azt érezte, hogy korlá-
tozva és akadályoztatva van, nem ké-
pes előrébb jutni, akkor jó hírünk van 
az Ön számára, ugyanis megszűnik 
ez a korlát. Végre léphet, cseleked-
het, és minden elérhető távolságba 
kerül. Sőt sikerekre is számíthat.

Nyugodt és kiegyensúlyozott napok 
elé néz, ugyanakkor pozitív és ered-
ményes is. Mostanában igazán elége-
dett lehet önmagával és teljesítmé-
nyével. Csak akkor merülhetnek fel 
problémái, ha valamilyen oknál fogva 
fel kívánja rúgni ezt az állapotot.

Új löketet kap a csillagoktól, hogy még 
nagyobb erővel álljon feladatai elvég-
zéséhez és problémáinak megoldásá-
hoz. Ezáltal rengeteg dolgot sikerülhet 
kiviteleznie, és elvarrnia a szálakat. 
Mégis érez egyfajta nyugtalanságot.

Túl sokat aggodalmaskodik mos-
tanában, és alaptalanul kezdett el 
félni bizonyos dolgoktól. Bár a csilla-
gok is valamelyest összezavaró erő-
vel hatnak Önre, olyannyira, hogy a 
legtöbb dologban egyáltalán nem 
képes tisztán látni. Nyugodjon meg!

Több időt kellene szánnia lelki vilá-
gának rendbetételére. Kezdhetné 
azzal, hogy megtisztítja és átrendezi 
környezetét, közben meglátja, hogy 
a lelkében is be fognak indulni a fo-
lyamatok. Ha útközben fel is adná, 
akkor se tegye, végig tartson ki!

Mostanában nyitott lesz az újdonsá-
gokra, a változásokra. Bár sokat ál-
modozik manapság, közben mégis 
aktív marad, gyors és eredményes is. 
Ezáltal lehetséges az, hogy további 
lépéseket tegyen vágyai elérésére. 
Merjen másokra támaszkodni.

Szörnyen leterheltnek érzi magát 
és bármerre is lép, falakba ütközik. 
Olyan érzése van, mintha a sors 
szándékosan hátráltatná. Talán 
így is van, és jó okkal próbálják Önt 
visszafogni. Szánja ezt az időt a pi-
henésre, a feltöltődésre.

Sok minden másképp fog alakulni 
a  héten, mint tervezte, és ez meg-
lehetősen bosszantani fogja Önt, 
és egyes terveinek sajnos gátat is 
fog vetni. De meg fogja látni, hogy 
miért történtek így a dolgok, és egy-
fajta megvilágosodásban lesz része.

A csillagok abban próbálnak a se gít sé-
gére lenni, hogy felismerje, mi a helyes 
döntés és merre kell mennie. Engedje, 
hogy tereljék. Nem kell mindig görcsö-
sen kézben tartania az irányítást. En-
gedjen életébe egy kis spontaneitást!

5. HETI HOROSZKÓP
(2017. 01. 30. – 2017. 02. 05.)

Terjed a járvány, az elő-
ző héthez képest kétsze-
resére emelkedett az inf-
luenzás panaszok miatt 
orvoshoz fordulók száma 
- közölte az Országos Epi-
demiológiai Központ (OEK) 
szerdán. Az influenzás 
megbetegedések halmo-
zódása miatt országszerte 
több mint harminc egész-
ségügyi intézményt érin-
tően van érvényben teljes 
vagy részleges látogatási 
tilalom.

Az OEK legfrissebb jelen-
tése szerint az év második 
hetében több mint 31 ezren 
fordultak orvoshoz influen-
zaszerű tünetekkel. Az or-
szág valamennyi közigaz-
gatási területén emelkedett 
az influenza miatt orvoshoz 

fordulók gyakorisága a meg-
előző héthez viszonyítva.
A betegek többsége 15-34 
közötti

Az orvosnál megjelent bete-
gek között duplájára (több 
mint 30 százalékra) nőtt a 
gyermekek aránya, Csong-
rád megyében a betegek 
több mint fele 15 éven aluli 
volt. Az OEK a jelentésében 
arra is kitért, hogy leggyak-
rabban az óvodás és az ál-
talános iskolás korú gyer-
mekek betegedtek meg. 
Országszerte a betegek 
több mint 35 százaléka 15-
34 éves fiatal felnőtt volt, 
csaknem negyedük a 35-59 
évesek korcsoportjába tar-
tozott. A 60 éven felüliek 
aránya mintegy tíz százalé-
kot tett ki.

Influenzaszerű megbetege-
dések halmozódásáról a má-
sodik héten tizenöt jelentés 
érkezett. A járványok hét ál-
talános iskolát és öt óvodát, 
továbbá három egészség-
ügyi intézményt érintettek. 
Az influenzaszerű megbete-
gedések halmozódása az or-
szág tizenegy közigazgatá-
si egységét érintette: Fejér 
és Veszprém megyéből 3-3, 
Győr-Moson-Sopron megyé-
ből kettő, Budapestről, to-
vábbá Baranya, Hajdú-Bi-
har, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Komárom-Esztergom, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Tol-
na megyéből egy-egy hely-
ről jeleztek járványt.

Az orvoshoz fordult betegek 
aránya Győr-Moson-Sop-
ron, Jász-Nagykun-Szolnok 

Tombol az influenza
 - duplájára nőtt a betegek száma

és Pest megyében volt a 
legmagasabb.

A legtöbben az A típusú ví-
rust kapták el
A második naptári héten 
összesen 163 influenza-
gyanús betegtől érkezett 
vizsgálati anyag az OEK 
légúti vírus osztályára. A 
beküldött minták többsé-
gében valamelyik A típusú 

vírust azonosították. Négy 
járvány kialakulását az inf-
luenza A vírus okozta. Két 
egészségügyi intézményt 
érintő járványban a H3N2 
altípusú influenza A vírust 
azonosítottak – olvasható 
az OEK jelentésében.

A cikk forrása: 
www.hirado.hu

http://www.easyinsole.com/hu/
http://www.sasokmozgaskozpont.hu/
http://www.porcklinika.hu/
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Ajánló

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Mindez egy helyen!

Rendezvényszervezés

Inkubátorház

 

Vállalkozásfinanszírozás

Vállalkozásfejlesztés

mikrohitel, akár 10 év futamidő, 3,9 % fix kamat,
maximum 10 millió forint projektek előfinanszírozására, ingatlanvásárlásra is!

tanácsadás, pályázatfigyelés, pályázatírás,
projekttervezés, monitoring, projektmenedzsment

irodák és oktatóterem bérbe adása,
kedvezményes szolgáltatások nyújtása, kedvező bérleti lehetőségek

Szentlőrinci Gazdanapok, termelői vásárok, Rendezvény Centrum, pavilonok, 
eszközök és felszerelések bérbe adása

Forduljon alapítványunkhoz, tanácsadóinkhoz!
Baranya Megyei Vállalkozói Központ   7621 Pécs Felsőmalom u. 13.
www.bmvk.hu,    info@bmvk.hu    06 72 214 050

facebook.com/BaranyaMegyeiVallalkozoiKozpont

PROGRAMSOROLÓ
JANUÁRI PROGRAMOK

Zenés-mozgásos Gyermekjátszó
2017.01.28, szombat - 09:30 Pécsi Kulturális Központ, Pécs, 
Dr. Veress Endre utca 6.

Varázsóra – Földöntúli kísérletek
2017.01.28, szombat - 14:30 Zsolnay Negyed – Látogató-
központ – 24-es terem

Pécsi Balett: Száll a kakukk fészkére
2017.01.28, szombat - 19:00 Pécsi Nemzeti Színház

Gyerekjátszó 
2017.01.28, szombat - 17:00 Zsolnay Negyed - E78

Töredékek 2.
2017.01.28, szombat Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Bábmúzeum

Zsolnay és csokoládé
2017.01.29, vasárnap Zsolnay Negyed

Cérnarajz
2017.01.29, vasárnap Zsolnay Kulturális Negyed – E78 – Kemence Galéria

A magyarok ősi csillagos égboltja
2017.01.29, vasárnap - 15:00 Zsolnay Negyed – Planetárium

Örömlányok végnapjai
2017.01.29, vasárnap - 15:00 Pécsi Harmadik Színház

http://bmvk.hu/
http://www.databox.hu/
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Kikapcsoló Kellemes időtöltést
kívánunk!

Vadászaton történt
A sebész, a pszichiáter és a bel-
gyógyász kacsavadászatra megy. 
Egyszer csak egy kacsa repül el 
felettük, mire a belgyógyász fel-
emeli a puskáját, de nem tüzel.
- Miért nem lőttél? - csodálkozik 
a sebész.
- Biztos vagy benne, hogy ka-
csa volt? - kérdez vissza a 

belgyógyász. - Másféle madár 
is lehetett.
Megint elhúz felettük egy kacsa. 
A pszichiáter megcélozza, de ő 
sem lő.
- Most mi a baj? - dühöng a 
sebész.
- Vajon tudja-e a kacsa, hogy ő 
kacsa? - töpreng a pszichiáter.

Két rendőr barchobázik:
- Személy?
- Igen.
- A biológiával kapcsolatba hozható?
- Igen.
- Fához köthető?
- Igen.
- Akkor rákérdezek: Döbrögi?

A medve, a róka és a nyuszika 
kártyáznak...

Egyszer csak megszólal a medve:
- Ha még egyszer észreveszem, hogy 
valaki csalni próbál, annak beverem azt 
ronda a vörös pofáját!

Az ismert szóbeli játék Egy erdőszéli történet

Ekkor újabb kacsa emelkedik a 
magasba. A sebész kikapja a pus-
kát a pszichiáter kezéből, és egy 
lövésből leszedi a madarat.
- Biztos vagy benne, hogy kacsa 
volt? - kérdezi a belgyógyász és 
a pszichiáter.
- Az majd a boncolásnál kiderül! 
- válaszolja a sebész.

http://pecsimozi.hu/
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Állás-oktatás

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Pécsen
február 12-én.

Mohácsi beszállításhoz
állatszállító kamionra

SOFŐRT
keresünk.

Önéletrajzokat e-mailben várunk:
hodfarmszerviz@gmail.com

http://www.kreativnyelv.hu/
https://www.vincotte.hu/Akademia/Szakkepzesek
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Apró

2+1

Feladó neve: ....................................................................................................

Feladó címe:..................................................................................................... 

Telefonszám:.....................................................................................................
Apróhirdetés szövege:                                                  (Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki!)

Megjelenés: ...............................Szó:................./db Rovat:........................................
Ügyfél aláírása: .......................................................................................................................... 
Meg bí zom a Szuperinfó Szer kesz tõ sé gét a fenti hir de tés köz lé sé vel és egy ben hoz zá já ru lok ah hoz, 
hogy szö ve gem stí lu sán - az új ság kí vá nal ma i nak meg fe le lõ en - eset le ges vál toz ta tást vég re hajt sa nak. 
Kér jük, hogy a táb lá zat ba jól ol vas ha tó an ír ják be a hir de tés szö ve gét. A szel vényt ki vág va, bo rí ték ban 
a szerkesztôség cí mé re kér jük el kül de ni. Az ap ró hir de tés dí ját kér jük pos ta utal vá nnyal a szer kesz tõ ség 

cí mé re be fi zet ni. A hir de té si szel vény csak a be fi ze té si pos ta utal ván  nyal együtt ér vé nyes.

APRÓHIRDETÉSI
KUPON

Használja ki  akciós ajánlatunkat, 
töltse ki a szelvényt és hozza magával!

HIRDETÉSI
AKCIÓ*

*Az akció 2017. február 28-ig ényes!Lakossági apró: 10 szóig 800 Ft, utána szavanként 60 Ft/szó,             Közületi apró: szavanként 160Ft/szó

2017. március 01-el költözhető a Szi-
geti úton újépítésű, 2. emeleti 35 m2, 1 
hálószoba, nappali,  amerikai konyhás, 
alacsony rezsijű lakás kiadó igényes 
lakók számára. Megkötés nincs. Beren-
dezve igény szerint lesz. Kaució 2 havi, 
min. 1 éves a szerződés. 150 000 Ft/hó 
+ rezsi. Tel: 06-70/618-2525Pécsett, a 
Nagy Imre u. X/VI. emeleti bútorozott, 
gépesített, felújított lakás 2017.II.01-től 
kiadó. Kistestű állat hozható. Párok, diá-
kok, egyedülállók, max. egy gyermekes 
családok jelentkezését várjuk. Min. 1 
évre, 2 havi kaucióval. Havi 60.000 Ft 
+ rezsi. Tel: 06-70/618-2525

Pécsett, a Radnóti utcában IV/II. emeleti 
2 külön szobás felújított, részben búto-
rozott lakás kiadó azonnali költözéssel. 
Egyedülállók, párok, diákok érdeklő-
dését várjuk. Dohányház és állattartás 
nem megengedett. Min. 1 évre, 2 havi 
kaucióval. Havi 60.000 Ft + rezsi. Tel: 
06-70/618-2525

Pécsett, a Rókus utcában, tízemeletes 
épületben 2. emeleti 53 m2, 2 külön nyí-
ló szobás lakás kiadó bárkinek, aki fize-
tőképes és vállalja a min 1 éves szer-
ződést. Berendezett, teljesen felújított. 
Első bérlőjét várja nívós minőséggel. Havi 
100.000 Ft + rezsi. Tel: 06-70/618-2525

Február 15-től 2,5 szobás, 69 m2 lakás 
kiadó Pécsett. az Esztergár Lajos utcá-
ban. IV/ II. emeleti, üresen havi 70.000 
Ft + rezsi, bútorozva 85.000 Ft + rezsi. 
Egyedülállók, párok, gyermektelen csalá-
dok jelentkezését várjuk. Min. 1 év, 2 hó 
kaucióval. Tel: 06-70/618-2525

Pécsett, a Bocskai utcában tízemele-
tes épületben első emeleti 2,5 szobás 
üres lakás kiadó azonnali költözéssel. 
Havi 55.000 Ft + rezsiért, 2 havi kau-
cióval. Max. rezsije télen 45 E Ft. Tel: 
06-70/618-2525

Pécsett, a belváros szívében kiadó 2, 5 
szobás, erkélyes, berendezett téglalakás 
azonnali költözéssel. Várunk egyedülálló-
kat, párokat, családot. 2 havi kaucióval 
min 1 évre szerződünk. Havi 80.000 Ft 
+ rezsiért. Tel: 06-70/618-2525

Pécsett, a Király utcában ÖRÖKPANO-
RÁMÁS újépítésű 2 szoba + nappa-
lis, nagy teraszos lakás kiadó 2. eme-
leten. 88 m2 + 15 m2 terasz. Igényes 
lakóit várja max. 2 fő személyében. Havi 
150.000 Ft + rezsi. Min. 1 év, 2 hó kau-
cióval. Tel: 06-70/618-2525

0670 618-2525
06 70 342- 4494

0670 618-2525
06 70 342- 4494

Kiadó Pécsett, az Ifjúság úton 9. emeleti 
3 szobás lakásban erkélyes nagyszoba 
2 diák részére, havi 50.000 Ft + fejen-
kénti 10.000 Ft havi rezsiért. Kizárólag 
diákok részére. Tel: 06-70/618-2525
Pécsett, a Dr. Hal József utcában IV/IV. 
emeleti felújított, részben bútorozott 1,5 
szobás panellakás kiadó. Havi 80.000 Ft 
+ rezsiért 1 éves szerződéssel, 2 havi 
kaucióval. Várunk családot is max 1 
gyermekkel. Tel: 06-70/618-2525

Pécsett, a Petőfi S. utcai IV/II. eme-
leti berendezett, 2 külön nyíló szo-
bás, téglalakás fűtéssel kiadó gáz-
konvektoros max. 2 fő részére. 1 éves 
szerződés elvárt. Kaució 2 havi. Tel: 
06-70/618-2525

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.

G A R Á Z S  K I A D Ó :

Pécsett kiadó a Csillag utcai garázs-
soron egyedi zárható 16 m2 garázs, 
hosszú távra havi 10.000 forintért. 
1 autó beállására vagy raktározás-
ra is megfelelő. Villany nincs. Min. 1 
éves szerződéssel, kaució 2 havi. Tel: 
06-70/618-2525

Ü Z L E T H E L Y I S É G  K I A D Ó

Pécsett, a Barbakán téren kiadó 22 
m2 üres üzlethelyiség, havi 45.000 Ft 
+ rezsiért. Ez az ár már a számlázott 
ár. Kaució 70.000 Ft. Min. 1 évre kiadó, 
bármilyen csendes vállalkozás részére. 
Tel: 06-70/618-2525

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

Á L L Á S T  K Í N Á L :

Pécsváradi élelmiszerüzletbe boltveze-
tőt és boltvezető-helyettest felveszünk! 
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
Mosonudvarra szakács és felszolgfálo 
munkakörbe munlkatársakat keresünk 
Szállást biztositjuk.Érd:06/20/3121-792 
vagy 06/20/622-6200
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262
Pécsen irodaépület délutáni takarításá-
ra kolléganőket keresek, lehet nyugdíjas 
is. Érdeklődni 0620/233-08-94

Á L L Á S T  K E R E S :

Házi betegápolást vállalok. 
06-30/564-9008

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 szervezésé-
ben Pécsen. Vizsga májusban nálunk. 
Tanár Dr. Papp János. 06-30/6769-250

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 

V Á L L A L K O Z Á S :

Feleslegessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas házipénztár, tagi kölcsön előny-
ben. 06-30/3454-724

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 Hálókártya) 6 hónap 
garanciával, ingyenes házhozszállítás-
sal, beüzemeléssel eladó. Ár: 35.000 Ft. 
Információért kérjen ingyenes visszahí-
vást! 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 garanciá-
val, ingyenes házhozszállítással, beüze-
meléssel eladó. Ár: 33.000 Ft. Infor-
mációért kérjen ingyenes visszahívást! 
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 házhozszállítás-
sal, beüzemeléssel eladó. Ár: 54.000 Ft. 
Információért kérjen ingyenes visszahí-
vást! Egyéb ajánlatok: www.vasscomp.
huTel: 06-70/948-0461

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

E G Y É B  E L A D Á S :

Tűzifa darabolva, hasítva, ingyenes 
házhozszállítással kedvezményes 
áron a Négy Erdész Kft. telephelyé-
ről. Tel: 06-30-417-7700 

Á L L A T ,  N Ö V É N Y :

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akci-
ósan rendelhetők házhozszállí-
tással. www.kukoricavetomag.hu 
Tel.:06-20/980-4449

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

http://mecsekingatlan.hu/
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Pécs és körzete Szuperinfó
Megjelenik: 

Pécsen és környékén, minden csütörtökön 
39.500 példányban.

 Lapzárta: kedd 12.00 óra 
Kiadó: Baranya Print Média Kft. 

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.

Mester tárBEKERÜLNE MESTERTÁRUNKBA?
HÍVJON! 06 70 556 3122

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://tehertaxi-pecs.hu/
http://torokablak.109.hu/
http://vizszereles-pecs.109.hu/
http://villam-muszaki-vizsga.hu/
http://molnarablak.109.hu/
http://pallosingatlan.hu/
http://mosodak.hu/
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Részletek:
A pályázat témája
Rajzold le kedvenc tavaszi élményeidet, illetve miért várod a Húsvétot.  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 ábrázolásmód adják.

A két korcsoportban 3-3 nyertest díjaz  a független zsűri, emellett korcsoportonként 
1-1 pályaművet a Facebookos szavazás alapján közönségdíjasként 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 nyere-
ményeket (ajándékutalvány, belépőjegy, tárgynyeremény) 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 következő 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 személyesen 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 Szuperinfóban hetente megje-
lentetünk 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 népszerűsítésével kap-
csolatban jogosult a pályaműveket kiállítani, bemutatni (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 jövőbeni gyermekrajzpályázatokkal ösz-
szefüggő 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 tárgynyeremények-
ben, ajándékutalványokban , rendezvény belépőjegyekben részesül. Pályázni mindkét korcsoportban,  2017. március 31-ig lehet.

Szuperinfó gyermekrajzverseny „Húsvéti és tavaszi élmények!”

Szuperinfó gyermekrajzverseny    „Húsvéti és tavaszi élmények!”

PÉCSI SZUPERINFÓ RAJZVERSENY 2017 JELENTKEZÉSI LAP

GYERMEK NÉV: 
KOR/OSZTÁLY:
RAJZ CÍME: 
SZÜLŐ NEVE ÉS TELEFONSZÁMA: 

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2017. MÁRCIUS 31.
CÍM: PÉCSI SZUPERINFÓ SZERKESZTŐSÉGE (IPAROSHÁZ) 7621 
PÉCS, RÁKÓCZI U. 24-26. I. EM. 228. 

Személyes adatok kezelése a pályaművek 
megkülönböztetéséhez, és a  díjazottak 
tájékoztatásához szükséges. A személyes adatok 
kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati 
lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
21-22. §-ai rendelkeznek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111829/2017.


