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DAGANATOS BETEG? 
TÜDŐ PROBLÉMÁVAL KÜZD? 
Segítsen magán tiszta 
Oxigén terápiával.
Mivel a rákos sejtek az oxigénszegény környezetet 
szeretik, így az oxigénmennyiség növelésével 
akadályozhatjuk vagy akár el is pusztíthatjuk őket 
(Dr. Charles Graham, Dr. Otto Warburg).

A levegő 18-20 %-os oxigéntartalmánál jóval 
magasabb, 90%-os oxigénartalmú tiszta levegő 
belélegzésével hatékonyan javíthatunk 
a páciens állapotán:
- csökkentheti a magas vérnyomást,
- aktiválhatja a szívműködést,
- felélénkítheti a memória funkciókat, ill. a központi idegrendszert
- javíthatja a szervek működését: vese, máj, prosztata, hasnyálmirigy,
- javíthatja a daganat elleni immunitást.

STROKE vagy INFARKTUS utáni 
felépülésben is nagy segítséget tud nyújtani 

a 90%-os Oxigénterápia!

AZ OXIGÉNTERÁPIA TELJESEN MENTES MINDENNEMŰ 
KOCKÁZATTÓL ÉS MELLÉKHATÁSTÓL!

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA SAJÁT MAGA, HOGY MILYEN  
POZITÍV HATÁSSAL BÍR SZERVEZETÉRE A TISZTA OXIGÉN!

KÉRJEN EGY INGYENES PRÓBÁT, 
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!!!

06-30-742-3039 - www.sanatory.huK.A.

http://www.easyinsole.com/hu/
http://www.sasokmozgaskozpont.hu/
http://www.porcklinika.hu/
http://www.sanatory.hu/
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PROGR AMSOROLÓ
FEBRUÁRI PROGRAMOK - 2017.02.04-05

V. Pécsi Csokoládé Karnevál 
2017.02.04, szombat
Zsolnay Kulturális Negyed

Zenés esték a Tudásközpontban
2017.02.04, szombat - 17:00 
Tudásközpont, földszint, Konferenciaterem

Hófehérke és a hét törpe
2017.02.04, szombat - 15:00
Pécsi Nemzeti Színház - Kamaraszínház

Könyvcsere a könyvtárban
2017.02.04, szombat - 10:00
Tudásközpont, földszint

Az éjszaka törvénye
2017.02.05, vasárnap - 20:00
Uránia Mozi Pécs

Fekete Péter
2017.02.05, vasárnap - 17:00
Pécsi Nemzeti Színház - Nagyszínház

Kalandozás a csillagos égbolton
2017.02.05, vasárnap - 16:00
Zsolnay Negyed - Planetárium

Cérnarajz
2017.02.05, vasárnap
Zsolnay Kulturális Negyed – E78 – Kemence Galéria

A farsang a vízkereszttől 
(január 6.) húshagyóked-
dig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak elnevezé-
se. Hagyományosan a 
vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepé-
lyek jellemzik. A farsang 

Fa r sang
jellegzetessége, hogy 
a keresztény liturgikus 
naptárban nem kötődik 
hozzá jelentős vallási ün-
nep, alapvetően a gazdag 
néphagyományokra épül 
(lásd: torkos csütörtök). A 
kereszténység előtti idők-

ből származó farsangi mu-
latságokat az „erkölcsös” 
16. és 17. században nem 
eredete, hanem bujasá-
got szimbolizáló szokásai 
miatt tiltották. A farsang 
csúcspontja a karnevál, 
hagyományos magyar 
nevén „a farsang farka”. Ez 
a farsangvasárnaptól hús-
hagyókeddig tartó utolsó 
három nap, ami nagy 

mulatságok közepette, 
valójában télbúcsúztató 
is. Számos városban ek-
kor rendezik meg a híres 
karnevált (riói karnevál, 
velencei karnevál), Ma-
gyarországon pedig a 
farsang legnevezetesebb 
eseményét, a mohácsi bu-
sójárást.

A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik a saját bőréből, hogy más 
lehet, tökéletesen más, mint aki a valóságban. (...) Hogy az ember néhány óráig azt 
játszhatja, hogy megváltozott, elvarázsolták, idegen és ismeretlen lett hirtelen.

Szabó Magda

„
„

http://pecsimozi.hu/
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Mohácsi beszállításhoz
állatszállító kamionra

SOFŐRT
keresünk.

Önéletrajzokat e-mailben várunk:
hodfarmszerviz@gmail.com

Betanított 
cipőfelsőrész 

készítő, 
cipőfelsőrész 

készítő  
munkatársakat 

keresünk!

Varró / bőrdíszműves / 
bőrszabász / cipőfelsőrész 
készítő szakképesítéssel / 

szakmai tapasztalattal
rendelkezők jelentkezését 

várjuk telefonon a  
06-20/370- 2480 számon, 

személyesen
HÉTKÖZNAPOKON 
10-12 óra között a 

7940 – Szentlőrinc, Baja 
utca 13. szám alatt. 

Pályakezdők, megváltozott 
munkaképességűek 

jelentkezését is várjuk!

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 SZÁLLÁSSALHölgyek, 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. Egy nagyon jól sikerült szak-

mai állásinterjút is el lehet 
szúrni egyetlen rossz válasz-
szal, amit a találkozó végén, 
mellékesen, a "mesélj magad-
ról" részben dob be az interjúz-
tató. Az üzleti élet nagyágyúi 
elmondták, melyek azok a 
kedvenc kérdéseik, amelyek 
ugyan nem szakmaiak, mégis 
sorsdöntőek

Ez az utolsó dolog, amivel fog-
lalkozni szeretnél állásinterjún, 
mégis nagyon fontos elem. Sok 
felsővezető szeret feltenni olyan 
kérdéseket az interjú során, ami-
nek látszólag semmi köze sincs 
a munkához. Ennek oka valójá-
ban nagyon egyszerű: ezek a kér-
dések szinte kikényszerítik az 
alanyok valódi személyiségét, 
mélyebbre áshat velük a leen-
dő munkáltató, képet kap a be-
csületességről, a kreatív gon-
dolkodásról, sőt, még a logikai 
bátorságról is.

1. Te vagy a legokosabb 
ember, tudod?
Nagyon kellemetlen kérdés. 
Larry Ellison, az Oracle ügyve-
zető elnöke és műszaki vezető-
je viszont ezzel a kérdéssel tesz 
pontot az állásinterjú végére a 
Business Insider cikke szerint. 
Ennek az az oka, hogy csak te-
hetséges, és rendkívül intelli-
gens embereket vesz fel, és ar-
ra biztatja a toborzókat is, hogy 
minden friss diplomásnak tegye 
fel ezt a kérdést.

Ha a jelölt válasza erre a kérdésre 
igen, akkor felvették. Ha viszont 
azt válaszolja, hogy nem, akkor 
megkérdezik tőle, hogy ki az? És 
megpróbálják majd azt felvenni, 
aki a legokosabb.

A magyar munkakörnyezetben, 
ahol a szerénységet még mindig 
kicsit túlértékeljük, erre a kér-
désre nem biztos, hogy van jó 
válasz. Egy esetleges igen ugyan-
is felkelti a gyanút, hogy az illető 
nagyképű. 

Az olyan "superbossok", mint 
Ellison viszont elég magabizto-
sak, tisztában vannak a saját 
képességeikkel, és nem félnek 
attól, hogy valaki esetleg kitúr-
ja őket a helyükről. Az a céljuk, 
hogy náluk intelligensebb, és 
okosabb embereket vegyenek 
fel, mert ők egyrészt kihívást je-
lentenek a munkáltatóknak is, 
másrészt jobbnál jobb ötletek és 
lehetséges megoldások kerülnek 
így a céghez.

2. Egy 10-es skálán, mennyire 
vagy furcsa?
Alapvető értéknek tekinti Tony 
Hsieh, a Zappos vezérigazga-
tója, ha valaki érdekes, ami 
egyben azt is jelenti, hogy egy 
kicsit furcsa is. Elmondása 
szerint a szám nem is annyira 
fontos, inkább az a lényeges, 
hogy válaszoljon. A két szélső 
szám viszont nem jó, mert az 
azt jelenti számára, hogy vagy 
túl merev a cég kultúrájához, 

vagy a másik véglet, hogy eset-
leg pszichotikus. 

A másik fontos kérdése Hsiehnek: 
egytől tízig terjedő skálán meny-
nyire érzed magad szerencsés-
nek az életben? Itt is szinte mind-
egy, hogy milyen számot mond a 
jelölt, leszámítva a két végletet, 
mert aki azt mondta, hogy egy-
általán nem szerencsés, akkor 
abból arra lehet következtetni, 
hogy nagyon sok rossz dolog tör-
tént vele, és nagy a valószínűsé-
ge, hogy ezért másokat hibáztat. 
Ha viszont túl szerencsésnek érzi 
magát, az azt jelenti, hogy nem 
is érti, miért történt vele ennyi 
jó dolog, és esélyes, hogy nem 
bízik magában.

3. Ha lehetnél állat, melyik 
lennél szívesen?
"Az állatvilág nagyon sokszí-
nű, és mindenki képes azono-
sítani magát egy állattal, amiről 
azt gondolják, hogy megteste-
síti a saját személyiségét, jelle-
mét" - mondta Stormy Simon, az 
Overstock elnöke.

Nagyon sok emberi vonással is 
felruháztunk már állatokat, és 
egy ilyen kérdésre adott válasz-
szal az ember nagyon sok min-
dent elárulhat a személyiségéről. 
Itt viszont nem minden válasz jó. 

"Egyszer egy interjúalany azt 
mondta, hogy ő a vörös pandával 
tudna azonosulni, mert minden-
ki azt hiszi róluk, hogy mennyire 
aranyosak, és megközelíthetők, 
de valójában ők csak nagyon lus-
ták. Gyorsan elváltak az útjaink" 
- mondta az elnök. Ezt a kérdést 
kizárólag érdeklődő szándékkal 
feltette a jelenlegi vezetői asz-
szisztensnek is. Ő azt válaszol-
ta, hogy a kacsával tud legjobban 
azonosulni, mert az nyugodtan 

6 sorsdöntő kérdés az állásinterjún, 
aminek semmi köze a munkához

https://www.comeniuspecs.hu/
http://hatok.hu/
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MUNKAERŐT KERES? 

HIRDESSEN AZ ÁLLÁSBÖRZE ROVATUNKBAN!
TEL: +36 70 / 556 - 3122

úszik a vízen, a felszín alatt vi-
szont őrült nagy munkát végez.

4. Mondj valamit, ami 
szerinted igaz, de senki sem 
ért veled egyet!
Ez a kérdés azért fontos, mert 
megmutatja, hogy mennyire 
vannak eredeti gondolatai a 
jelentkezőnek, és bizonyos 
mértékig azt is lehet vele tesz-
telni, hogy milyen bátorsággal 
beszél egy ilyen nehéz interjú 
keretében - mondta Peter 
Thiel, a PayPal társalapítója.

5. Mit tennél, ha jönne a 
zombi apokalipszis?
Ez a kérdés elsőre nagyon ne-
vetségesnek tűnhet, viszont na-
gyon jól megmutatja, a jelentke-
ző hogyan reagál nyomás alatt, 
milyen a személyisége valójá-
ban, mi számára az igazán fontos 
dolog, milyen erkölcsi normákat 
képvisel, és hogyan fog illesz-
kedni a cég kultúrájába - mond-
ta Ashley Morris, a Capriotti’s 

Szendvicsbár vezérigazgatója.

6. Mi a kedvenc idézeted?
Erre a kérdésre sincs kimondot-
tan jó válasz, viszont megmu-
tatja, hogy mik azok az alapvető 
gondolatok, amik hajtják, inspi-
rálják a jelentkezőt - mondta Ka-
ren Davis, a Hasbro játék nagy-
hatalom alelnöke.

Lehet, hogy a jelenlegi magyar 
munkakörnyezetben ezek a kér-
dések még nagyon merészeknek 
tűnnek, egy nemzetközi cégnél 
viszont az ilyen és ehhez hason-
lókra is fel kell készülni. Ráadásul 
nagy átalakulás zajlik jelenleg a 
munkaerőpiacon, nem egyszerű 
megtalálni a munkáltatóknak az 
ideális kollégát, és aki egy nem 
mindennapi állást szeretne meg-
csípni, annak jó, ha már most fel-
készülnek ilyen, és ehhez hasonló 
kérdésekre.

A cikk forrása: www.
penzcentrum.hu

https://www.vincotte.hu
http://www.foss.dk/careers/jobs?id=1769243
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Apró

WWW.FACEBOOK.COM/
PECSESKORZETESZUPERINFO

APRÓHIRDETÉSEINKET ONLINE 
IS MEGTALÁLJA:

WWW.SZUPERINFOBARANYA.HU

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

I N G A T L A N  K E R E S É S :

Budapesti kisebb lakást vásárol-
nék készpénzért. Lehet felújítan-
dó is. Tel:+36-70/949-0944

A L B É R L E T  K E R E S É S :

Pécsett, a külső részeken 4 tagú 
család– 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 :

Édesség forgalmazó cég üzlet-
kötő kollégát keres. Gépjármű-
vet, telefont biztosítunk. Kiemel-
kedő bérezés. Fényképes önélet-
rajzokat a edessegforgalmazas@
gmail.com cimre várjuk.
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16
Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás 
biztosított. 06-70/354-9321
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262

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 Köz-
pont szervezésében 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, 
faredőny 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 
Hálókártya) 6 hónap garanciá-
val, ingyenes házhozszállítás-
sal, beüzemeléssel eladó. Ár: 
35.000 Ft. Információért kér-
jen 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 garanciá-
val, ingyenes házhozszállítás-
sal, beüzemeléssel eladó. Ár: 
33.000 Ft. Információért kér-
jen 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 garanci-
ával, ingyenes házhozszállítás-
sal, beüzemeléssel eladó. Ár: 
54.000 Ft. Információért kér-
jen ingyenes visszahívást! Egyéb 
ajánlatok: www.vasscomp.huTel: 
06-70/948-0461

E G Y É B  E L A D Á S :

Tűzifa darabolva, hasítva, 
ingyenes házhozszállítással 
kedvezményes áron a Négy 
Erdész Kft. telephelyéről. Tel: 
06-30-417-7700 
Szén akció 03.31-ig nagyke-
reskedőtől közvetlen telep-
helyről mérlegelve rendelhe-
tő szállítással, fekete és barna 
szén 0630/505-91-95

Á L L A T ,  N Ö V É N Y :

KUKORICAVETŐMAGOK: 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendel-
hetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu 
Tel.:06-20/980-4449
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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

Keresse médiatanácsadóinkat:

Iroda:                        06/72 400-203

Horváth Réka:        70/324-9029

Körmendi Adrienn:   20/286-8832

SZUPERINFOPECS@GMAIL.COM

Az akció 2017. február 02-től február 28-ig tart.

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

06-72/440-978

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! 

ABLAK 
DOKTOR

Ajtók- és ablakok helyszíni javítása, 
különleges nyílászárók javítása is.
Speciális szigetelési technológia

alkalmazása! Zárak cseréje. 

Telefon: 
70/560-6420

http://www.devenyiablakok.hu/
http://tehertaxi-pecs.hu/
http://torokablak.109.hu/
http://vizszereles-pecs.109.hu/
http://villam-muszaki-vizsga.hu/
http://pecsajtoablak.hu/
http://www.portas.co.hu/
http://tqreklam.hu/
http://molnarablak.109.hu/


8 2017. február 02.

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.

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!

http://powermaxakku.hu/
http://www.databox.hu/

