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Acélszerkezetes

bomstal garázsok

megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu

kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színben színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól
*

http://mobilgarazs.eu/
http://www.zrinyiautosiskola.hu/
http://www.kemenygyarto.hu/
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Egészség

Évelő növény. A nedves, ár-
nyas erdőkben érzi jól magát, 
az enyhén savas talajt kedveli. 
Erősen fokhagymaillatú levelei 
kora tavasszal jelennek meg, és 
a nyár közepére elszáradnak. 
Április-májusban virágzik.
Hazánkban főleg a gyertyános, 
tölgyes vagy bükkös erdők alj-
növényzetében nő tömegesen. 
Március elejétől már látható 
hajtásai vannak. Tömeges 
tenyészhelye a Zselic, a Gerecse 
és a Mecsek, ahol legkorábban 
Orfűkörnyékén, illetve a Misina 
déli lejtőin jelenik meg.

Leveleit tavasszal, a virágzás előtt 
szedik, és frissen használják fel, mert 
szárítva gyógyhatásuk gyengül. 
Hagymáját a fokhagymáéval azo-
nos módon hasznosítják.
Gyűjtéskor fontos az óvatosság, 
mivel a medvehagyma könnyen 
összetéveszthető a – hasonló körül-
mények között élő – májusi gyöngy-
virággal (Convallaria majalis) illet-
ve az őszi kikericcsel (Colchicum 
autumnale). Mindkét esetben az 
eredmény súlyos, esetenként halá-
los mérgezés lehet, mivel az említett 
két növény levelei emberi fogyasz-
tásra alkalmatlanok.

A medvehagyma és a másik két nö-
vény közti legfőbb különbség az, 
hogy a medvehagyma levelei és 
virágzata is erősen fokhagyma-illa-
túak, míg a másik két növényé nem. 
A gyöngyvirág levelei rövidebbek 
és jelentősen szélesebb, tojásdad 
alakúak; virágai pedig nem a szár 
csúcsán, hanem a tő közelében 
erednek és édes illatúak. A medve-
hagymához alakban közelebb álló 
kikericsnek pedig más az élőhelye: a 
medvehagymával ellentétben füves 

réteken, napfényes mezőkön nő..
A védett területek kivételével ha-
zánkban még nem tiltott gyűjtése. 
A természetes hazai medvehagyma 
állomány védelméért érdemes egy-
egy tőről csak a levelek felét leszed-
ni, mert így a hagyma virágozhat, 
és a magok elszórása is biztosított 
marad.
Felhasználása:

Nagyon sokféle bántalomra hasz-
nálható. Nyersen feldarabolva 
vajas kenyérre szórva vagy saláták-
hoz keverve. Leveseket, burgonyás 
ételeketfűszerezhetünk vele, vagy 
főzhetünk belőle medvehagyma-
krémlevest (egy krumpli, hagyma, 
fokhagyma és tejszín hozzáadá-
sával), illetve a hűtőszekrényben 
tárolható pestóként (olaj jal, par-
mezán sajttal, sóval és magokkal 
összeturmixolva), ami rizses és 

tésztaételek szószaként is finom. 
Régi, népi étel /pl. beré/ különle-
ges ízhatású változatát adhatja. A 
jellegzetesen erős illatát az ételekbe 
keverve elveszti, így nagyon kelle-
mes aromát ad az ételeknek.

További felhasználási lehetőség, 
ha a spenóthoz hasonlóan ké-
szítjük el főzelékként. Rántás nem 
kell hozzá: enyhén párolva, majd 
összeturmixolva finom étel.
Gyógyhatása:

Kedvezően hat a gyomorra, a bél-
rendszerre, krónikus hasmenés és 
szorulás ellen jó hatású, a szédülést, 
fejfájást enyhíti, a magas vérnyo-
mást csökkenti, tisztítja a vesét és 
a húgyhólyagot, elősegíti a vizelet 
ürítését, tisztítja a vért.

forrás: wikipedia

Medvehagyma

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

HIRDETÉS 
06-72/400-203

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,

azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.

Várnai Zseni

„
„

http://www.sasokmozgaskozpont.hu/
http://www.easyinsole.com/hu/
http://porcklinika.hu/
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Állás-oktatás

Mohácsi beszállításhoz
állatszállító kamionra

SOFŐRT
keresünk.

Önéletrajzokat e-mailben várunk:
hodfarmszerviz@gmail.com

MUNKAERŐT KERES? 
HIRDESSEN AZ ÁLLÁSBÖRZE ROVATUNKBAN!

TEL: +36 70 / 556 - 3122

A gazdaság igényei-
hez kell igazítani az 
oktatási rendszert, így 
újabb reformok előtt 
áll a szakképzés - írja 
csütörtöki számában a 
Magyar Hírlap.

Az újság interjút készí-
tett Kanzsalics Eszterrel, 
a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal 
(NSZFH) főigazgatójával, 
aki a lapnak elmondta: 
a kormány tervei között 
szerepel a szakképzési 
centrumok szakmai és 
módszertani megerősíté-
se a szakmai kamarákkal 
együttműködve. Továbbá 
a pályaorientáció terén is 
számítanak a központokra.

A 2014-2020-as uniós cik-
lusban a duális képzést, a 
szakképzésmenedzsmen-
tet és az irányítást érintő, 
valamint a pályaorientáci-
ós, a tehetséggondozási 
és tananyag-fejlesztési fel-
adatokra hétmilliárd forint 

keretösszegű uniós forrás 
áll rendelkezésre. Az iskola-
elhagyás elleni küzdelemre 
pedig 2020-ig tizenkétmil-
liárd forintnyi uniós forrást 
különítettek el - közölte a 
főigazgató.

Jelezte: reformokat sze-
retnének, ezért folytatják 
az átalakításokat. Például 
azt szeretnék elérni, hogy 
a középfokú oktatásban 
részt vevő fiatalok döntő 
többsége képes legyen 
kiválasztani a szakmáját, 
és a leendő munkáltató ja-
vaslata alapján válasszon 
szakképzést.

A szakképzés reformja so-
rán a kormányt az a cél 
vezérelte, hogy az oktatás 
minél inkább igazodjon 
a gazdaság igényeihez. 
A munkaerő-utánpótlás 
érdekében a szakképzés 
minőségi fejlesztését, az 
élethosszig tartó tanulás 
kiterjesztését egyre több 
ágazatra szintén nagyon 

Újabb átalakítás vár a 
magyar szakképzésre

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

fontosnak tartja az NSZFH 
főigazgatója.

A cikk forrása: 
www.penzcentrum.hu

www.facebook.com/
PecsEsKorzeteSzuperinfo

FOLYAMATOSAN INDULÓ TANFOLYAMOK

A JÓL
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HIRDETÉS
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Kikapcsoló
A fiatal házasok vesznek egy 
összerakható szekrényt. Ha-
zaviszik, a férj elmegy dol-
gozni. A feleség összerakja 
a szekrényt, nézi, nézi, ami-
kor elmegy az utcán a villa-
mos, a szekrény pedig hopp, 
összedől.

- Nem baj! - gondolja a nő, és 
újra összerakja.
Villamos jön, szekrény újra 
szétesik. Gondolkodik a nő, 
mit csináljon. Becsönget a 
szomszéd férfihoz, jöjjön át 

Összerakható szekrény

Kellemes időtöltést
kívánunk!

segíteni. Pasi összerakja a 
szekrényt, kis idő múlva vil-
lamos jön, szekrény össze-
dől... Mit lehet csinálni? A 
pasi javaslata:
- Rakjuk össze, bemegyek a 
szekrénybe, rám csukja az 
ajtót, megnézem hol esik 
szét, és ott megerősítjük.

Így is történik, szekrény ösz-
sze, pasi be a szekrénybe, 
amikor csöngetnek,
jön haza a férj:
- Sikerült elszabadulnom 

hamarabb a munkahely-
ről, hazajöttem összerakni a 
szekrényt!
Belép a szobába, látja a 
szekrényt:
- De ügyes vagy, már össze 
is raktad! - kinyitja az ajtót, 
meglátja a pasit:

- HÁT MAGA MEG MIT KE-
RES ITT?

Válasz:
- Nem fogja elhinni: ... 
(a poén csattanója a 
keresztrejtvényben)

http://pecsimozi.hu
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2017-03-24, péntek 19:00-23:00
Deák Bill Blues Band koncertZsolnay Negyed
Pécs - Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem

2017.03.24, péntek 19:00
Firkin Tour - Pécsi Est CaféPécsi Sörház
Pécsi Est Café

2017-03-25, szombat10:00-18:00
MineShow PÉCS 2017.Pécsi Nemzeti 
Pécs - Expo Center

2017-03-25, szombat 18:00-19:00
Pannon Filharmonikusok: A Királyfi és Pulcinella tánca
Pécs - Kodály Központ

2017-03-25, szombat 9:00
Szezonnyitó az Ökoparkban 
BükkösdönBükkösd, Hársfa utca

2017.03.25, szomba 10:00-18:00 
Víz világnapja Komlón a Mini ZOO-ban 
7300 Komló, Munkácsy M. utca 46.

2017.03.25, szombat 20:00
Copy Con - Pécsi Est Café 
Pécsi Est Café

2017.03.12, vasárnap 15:00  -1800
Töredékek 2. 
Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház – Bábmúzeum

2017.03.26, vasárnap 17:00
Marica grófnő
Pécsi Nemzeti Színház - Nagyszínház
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Szuperinfó gyermekrajzverseny    „Húsvéti és tavaszi élmények!”

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.

Média támogatónk:

PÉCSI SZUPERINFÓ RAJZVERSENY 2017 JELENTKEZÉSI LAP

Autó-motor – Gazdaság 5

Napraforgóban és kukoricá-
ban 8-10 kg/ha dózisban hasz-
nálható fel, a vetéssel egy menet-
ben mikrogranulátum szóróval 
kijuttatva. Ez a mennyiség tö-
kéletes védelmet ad a talajlakó 
kártevők ellen, nem csak a mag 
mellett, hanem attól távolabb is, 
ahová a talajszemcsék között a 
gáz szétáramlik. (Meg kell azon-
ban jegyezni, hogy az engedé-
lyezett dózisban a kukoricabo-
gár lárva elleni hatékonysága 
nem elegendő.) Ez a hatás a talaj 
felszínén is megjelenik, így az ott 
lévő lombkártevőket is gyéríti, a 
vetést követő hetekben.

A nagyobb gyökértömeg és 
a magasabb hozam elérése ér-

dekében használjunk mikrog-
ranulált startertrágyát a vetés-
sel egy menetben. A Radistart 
Algit a vetőgép mikrogranulá-
tum adagolójával juttatható ki. 
Ezek a startertrágyák a magas 
nitrogén, foszfor és cink tartal-
muknak köszönhetően gyors 
kezdeti fejlődést biztosítanak 
a növények számára. A növé-
nyek erőteljesebb gyökeret 
fejlesztenek, jobban átvészelik 
az aszályos időszakokat, és ter-
méstöbblettel hálálják meg a 
ráfordítást.

A növénytermesztők körében 
felmerült a kérdés, hogy milyen 
módon lehet egyszerre a vetés-
sel egy menetben megoldani a 

startertrágyázást és a talajfertőt-
lenítést is. Az FMC-Agro Hungary 
Kft. erre a célra egy új lehetősé-
get biztosít a termelők számára.

A Kentaur 5 G talajfertőtlení-
tő és a Radistart Algit startert-
rágya 1:1 arányú keverését az 
FMC-Agro Hungary Kft. elvég-
zi, a keverék 20 kg-os zsákban 
kerül kiszerelésre, egy zsák egy 
hektár napraforgó vagy kukori-
ca kezelésére ajánlott.

Ezzel a Kentaur 5 G és Radis-
tart Algit keverékkel a vetéssel 
egy menetben védekezhetünk 
a talajlakó kártevők ellen, ame-
lyek jelentős tőpusztulást okoz-
hatnak, illetve erőteljes, gyors 
kezdeti növekedést biztosítha-
tunk növényeinknek, amelyek 
így jobban ellenállnak a kárte-
vőknek és az időjárás szélsősé-
geit is könnyebben átvészelik.

Kentaur 5G talajfertőtlenítő 
+ Radistart Algit starterműt-
rágya 1:1 arányú keverék mi-
előbbi beszerzése érdekében 
keresse a terméket és érdek-
lődjön kereskedőjénél!

A z FMC-Agro Hungary Kft. a talajlakó kártevők elleni kezelé-
sére fejlesztette ki és ajánlja a Kentaur 5 G talajfertőtlenítő 
mikrogranulátumot. A termék hatóanyaga 50 g/kg klórpi-

rifosz, amely jól ismert kiváló rovarölő hatóanyag, gyakorlatilag 
a hatáshelyen előforduló összes kártevő ellen hatékony, gyors és 
biztonságos védelmet ad. A Kentaur 5 G-ben lévő klórpirifosz ha-
tóanyag kontakt gyomor és gázosodó idegméreg a növénybe nem 
szívódik fel, gázképződésével fejti ki hatékonyságát. 

www.fmcagro.hu

A Scout és a Sportline változatok 
már régóta vannak jelen a márkánál és 
mindig az adott modellek extrémebb, 

jobban felszerelt, különleges változatait 
jelentették. Ez a Kodiaq esetében sincs 
másképp a Genfi  Autószalonra egy ilyen 

modellt hoznak el. A mostani képeken a 
Kodiaq Scout belterének részleteit lehet 
látni, és mi tagadás, nagyon jót teszek az 

eléggé unalmas VW-konszer-
nes egyenvonalnak az itt lát-
ható egyedi kiegészítők, mint 
a fabetét és az alcantarabevo-
natú sportülések.

Van még egy másik érde-
kes részlet is ebben a Kodiaq-
ban, mégpedig egy nagyobb, 
9,2 colos érintőképernyőjű 
kijelző, ami az új Octaviából 
került át. A Genfi  Autósza-
lonra persze nem csak ezt a 
modellt hozzák a Mlada Bo-

leslav-iak, hanem az új Citigót, Octavia 
RS245-öt, a frissített Rapid és Rapid 
Spacebacket is.                        (hvg.hu nyomán)

Sportos és terepes
A cseheknél alig egy éve mutatkozott be az első nagyméretű szabad- 

idő-autó a Kodiaq. Nagyon ügyesen elkezdték kiteljesíteni a mo-
dellkínálatát, hogy minél szélesebb fogyasztói igényeket kielégítsenek.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

HIRDETÉS 
06-72/400-203

www.facebook.com/
PecsEsKorzeteSzuperinfo

KÖVESS MINKET FACEBOOKON:

http://www.fmcagro.hu
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Pécs, Felsõvámház u. 28.
Telefon: 06-20/314-6255
www.powermaxakku.hu

AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET

AUTÓ- ÉS MOTORKERÉKPÁR 
AKKUMULÁTOROK 

SZÉLES VÁLASZTÉKA

INGYENES AKKU VIZSGÁLAT, 

TÖLTÉS ELLENÕRZÉS 

ÉS BESZERELÉS!

I N G A T L A N  E L A D Ó :

57 m2-es összkomfortos családi 
ház áron alul eladó Pécs-Szabolcson 
0630/900-83-31 
Eladó Pécs-Gyárvároson a Remény 
utcában 3 szobás összkomfortos kon-
vektoros gázfűtéses kb. 80 m2-es 
családi ház garázzsal Iár:12M Ft: 
érdeklődni Tel.:0620/343-3536

Á L L Á S T  K Í N Á L :

Kőművest felveszünk azonnali kez-
déssel 15.000 Ft/nap bérért érdek-
lődni 0630/313-84-10 

Kőműveseket felveszünk kiemelke-
dő bérezéssel 70/429-86-87

200 000 Ft-os jövedelem kiegészí-
tés.  Pécs környékén keresünk 35 év 
alatti, káros szenvedélyektől mentes 
gyermekes anyukát. „Nem a gólya 
hozza”  Bővebb infó a  2017babuka@
gmail.com email címen.

Keszthely, Mámor Bár munkatár-
sakat keres. Konzumlányok jelent-
kezését várom. Magas kereseti 
lehetőség. Szállás megoldott. Érd.: 
+36-30/3313-997

Villanyszerelő munkatársakat 
keresünk környékbeli munkák-
ra. Fizetés megegyezés szerint. 
Érdeklődni : 06306402039

Nettó 175-200 ezer Ft közötti bér-
rel, igyenes, kulturált szállással 
vagy albérlettámogatással Nyugat-
Dunántúlra hosszú távra gyári beta-
nítottakat és szakmunkásokat fel-
veszünk. Tel.: +36-20/284-0698., 
+36-30/282-6263 engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595

AUTÓIPARI szolgáltató vállalat 
országosan hosszútávú munká-
ra minőségellenőröket, betanított 
munkásokat, varrónőket keres. 
Juttatások. 150-200.e.-Ft. nettó/
hó+ szállás, munkaruha, negyed-
éves bónust, fizetési előleg. Érd: 
hr@fentisg.eu 06/20-277-1070.

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

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

Betanított dolgozókat keresünk győri 
és Győr környéki munkahelyre azon-
nali kezdéssel. Vidékieknek szállást 
biztosítunk. Érd.: 06(30)969-8798.

Szigetelő munkásokat vagy brigádo-
kat felveszek társasházak hőszige-
teléséhez. Tel.: +36-70/542-7112.

Németországi munkára épületgé-
pészt (víz-, fütésszerelőt) keresek 
hosszútávra. Tel.:004915171278395

MUNKALEHETŐSÉG–INGYENES 
SZÁLLÁSSAL! Öntödei munkatársa-
kat keresünk Oroszlányba, 3 műsza-
kos munkarendbe hosszú távra! Br. 
800-850 Ft/óra alapbér+próbaidő 
után cafeteria és jelenléti bónusz! 
INGYENES szállást biztosítunk! 
Jelentkezzen minél előbb! Tel.:+36 
30/523-6366

Balatonkenesei vendéglőbe sze-
zonra szakácsot, pultost, kony-
hai kisegítőt felveszek. Érdeklődni: 
06-30/3933-548

200.000.-Ft bruttó! Zalaegerszeg-
re betanított munkásokat keresünk 
több műszakra! Szállás-előleg meg-
oldott! Tel.: +36-20/224-0242., 
+36-30/791-0950

Segédmunkás állás Pécsen azon-
nali kezdéssel! Elvárás: fémipa-
ri vagy gyártóipari cégnél szerzett 
1-3 éves tapasztalat, kézügyesség, 
jogosítvány Jelentkezés önéletrajz-
zal: info@cncpartner.hu

Homlokzati hőszigetelőket kere-
sek Budapesti munkákhoz 
06-30/9594-811

Mosonmagyaróvári műhelybe sze-
mély, teher vizsgabiztost keresek. 
Tel.: 06 30 298 1519

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

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

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/637-4750. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011)

S Z O L G Á L T A T Á S :

Házi betegápolást vállalok. 
06-30/564-9008
Redőnyszerelés, gurtnicsere, fare-
dőny javítás. 06-30-859-8118 

„Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/420-3324!”
Ingyen lomtalanítás. 06-20-9625-
716 –

V Á L L A L K O Z Á S :

Terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön, magas házipénz-
tár előnyben!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 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

E G Y É B  K E R E S É S :

KERESEK régi kerékpárváza-
kat, kerékpárokat, nyaktáblát Ildi-
kó, Kühne, OSO, Omega, Super, 
Uzsok feliratok bármelyikével. 
06-30/501-5419

Pedálos moszkvicsot keresek 
70/210-40-40
ETZ-250 motorkerékápárt ven-
nék. Ezüst színűt 88-as évjárat-
tól, lejárt műszakis is érdekel. 
+36-30/623-9333

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 

Á L L A T ,  N Ö V É N Y :

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 
649Ft/db, INGYENES házhozszállí-
tással. 25db-ra 2-ajándék. Jegyez-
hető: 06-70/776-3007 

S Z A B A D I D Ő ,  Ü D Ü L É S :

Trogirban 4 fős klimatizált 
apartman kiadó. 30/279-6590, 
http:horvátország.tripod.com

HIRDETÉS 
06-72/400-203

http://www.powermaxakku.hu/
http://www.bonafarmcsoport.hu/
http://jola.hu/
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ABLAK DOKTOR

70/560-6420

Ajtók- és ablakok 
helyszíni javítása.

 Zárak cseréje. 

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

Az akció 2017. március 31-ig tart.

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! 

KÖLTÖZTETÉS
70/369-2785 
72/440-978

Villanyszerelés
- E-on regisztrált - 

hibaelhárítás, bojlerjavítás

70 527 3393 

Pécs 
Siklósi út.

nagytemetővel szemben,
Shell benzinkút mellett,

 és a faiskola utca az
 interspar mellett

Telefon:
06 20 333 7399

www.erbgranit.hu

GRÁNIT SÍRKÖVEK
készítése, felújítása, tisztítása

ABLAKPÁRKÁNYOK 4700 Ft/fm-től
KONYHAPULTOK készítése!

• Komplett gránit síremlékek
Most 179.000 Ft-tól a készlet erejéig!
AJÁNDÉK vázával, betűvéséssel!

• Síremlékek akár 1-2 napos határidővel, 
készletről, garanciával!

• Ingyenes árajánlatkészítés akár háznál is!

http://www.devenyiablakok.hu/
http://tehertaxi-pecs.hu/
http://torokablak.109.hu/
http://vizszereles-pecs.109.hu/
http://villam-muszaki-vizsga.hu/
http://www.dugulaselharitas-pecs.hu/
http://molnarablak.109.hu/
http://erbgranit.hu/
http://palatetok.hu/
http://mosodak.hu/
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További társkiállítók:

Kiállító: 
Kiemelt társkiállító:

TALÁLKOZZON VELÜNK A CONSTRUMÁN ÁPRILIS 5. ÉS 9. KÖZÖTT!

Címünk:
Pécs: Siklósi út 22.
www.daniella.hu

https://daniella.hu/

