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Traffipax hírek 2018. június 06.-14.-e között

Június 08. péntek

07.45 - 09.15 Pécs, Nyugati
ipari út
09.30 - 11.00 Pécs, Makay
István út
11.15 - 12.15 Pécs, Nendtvich
A. út
13.45 - 15.15 6-os fkl-i út 188
KM szelvény
15.30 - 17.00 Pécs, Hársfa út

KM szelvény
11.15 - 12.15 578-as út 5 KM
szelvény
13.45 - 15.15 Pellérd, Dózsa
György út
15.30 - 17.00 Pécs, Makay István
út

07.45 - 09.15 57-es fkli- út 25
KM szelvény
09.30 - 11.00 57-es fkli- út 32
KM szelvény
11.15 - 12.15 578-as út 5 KM
szelvény
13.45 - 15.15 58-as fkl-i út 12
KM szelvény, Szalánta belterülete
Június 11. hétfő
15.30 - 17.00 58-as fkl-i út 4
KM szelvény
15.45 - 17.15 Pécs, Komlói út
17.30 - 19.00 Pécs, NagykoJúnius 09. szombat
zári út
20.30 - 22.00 Pécs, Pécsváradi
07.45 - 09.15 Pécs, Hársfa út
út
09.30 - 11.00 Pécs, Komlói út
22.15 - 23.45 Pécs, Üszögi út
11.15 - 12.15 Pécs, Üszögi út
0.00 - 01.00 Pécs, Zsolnay
13.45 - 15.15 6-os fkl-i út, Hird Vilmos út
belterülete
15.30 - 17.00 Pécs, Pécsváradi Június 12. kedd
út
07.45 - 09.15 Szalánta, HuJúnius 10. vasárnap
nyadi út
09.30 - 11.00 58-as fkl-i út 7

Június 13. szerda

PANNÓNIA RÁDIÓ
PÉCS
RETRO SLÁGER LISTA
A heti 10-es lista.

07.45 - 09.15 Pécs, Pécsváradi út
09.30 - 11.00 Pécs, Üszögi út
11.15 - 12.15 Pécs, Zsolnay Vilmos út
13.45 - 15.15 6-os fkl-i út, Hird
belterülete
2. KC & The Sunsine Band –
15.30 - 17.00 Pécs, Üszögi út

Give Up
3. Euroption – One Way
Ticket
4. Falco – Der Komissar

Kos
Most nagy alkalmazkodóképességgel rendelkezel, és ez különösen a
munkahelyeden válik majd előnyödre. Új területen is kipróbálhatod az
ügyességedet, mindezt a munkatársakkal vállvetve teszed meg.

centrálsz. Így érthető, ha nem örülsz,
ha megzavarnak. A teljesítményt tartod a legfontosabbnak, mindenféle
„fölösleges” időtöltés szükségtelennek tűnik számodra. Nem energiapocsékolás, ha
néha szólsz egy-egy kedves szót a
munkatársakhoz!

Bika

Skorpió

Nyitott vagy munkatársaid problémáira, és ez rokonszenvessé tehet.
Ha marad egy kis időd, akkor segít
be a többieknek, ami jó fényt vet
majd rád főnököd előtt is.

Barátságosan viselkedsz munkatársaiddal, ezért segítséget kapsz tőlük,
ha elmaradsz a munkával. A kellemes légkör számodra mindig fontos,
tegyél azért, hogy megmaradhasson
a harmónia! Már egy kedves szó is
csodákat tud művelni!

Ikrek
Együttműködően bánsz munkatársaiddal, és ez segít, hogy mindig
naprakészen kezelhesd a feladataidat. Rájöhetsz, hogy a csapatmunka
sokkal szórakoztatóbb, és persze
hatékonyabb is! Most elfoglalhatod a
helyedet a munkahelyi közösségben.
Rák
Ügyelj arra, hogy átgondoltabban,
lassabban dolgozz. Felgyorsulsz, de
a vége fejetlen kapkodás lesz. Jobb
lenne, ha megfontoltabban, kisebb
lépésekben haladnál.
Oroszlán

164750

Érd.: 06-20/928-5733

Nem örülsz, hogy csapatban kell
dolgoznod, - szívesebben lennél
egyedül. Túl makacs vagy ahhoz,
hogy együtt dolgozz a többiekkel.
Ráadásul a feszült helyzetekben
nem is rejted véka alá a véleményedet. Ez oda vezethet, hogy komolyan
megsérted valamelyik munkatársadat.
Szűz
Tudod, hogy mit kell tenned annak
érdekében, hogy jó benyomást tegyél a főnöködre, és meg is teszel
mindent, hogy jó munkaerőnek
tartsanak. A barátságos hangulat
egész héten jellemző lehet, és ennek
köszönhetően nagy népszerűségre
tehetsz szert. Figyelj, hogy ne üss
meg túlságosan bizalmaskodó hangnemet a munkahelyeden!
Mérleg
Ha elmerülsz a munkádban, akkor
teljes lényeddel a feladataidra kon-

Nyilas
Munkatársaid számítanak a segítségedre, megszokhatták már, hogy
a szíveden viseled a problémáikat.
Nem célszerű azonban erődön felül
vállalni feladatokat, hiszen így nagyon kifáradhatsz! Meg kell tanulnod, hogy néha nemet is mondhatsz!
Bak
Figyelmetlenebbé válhatsz a munkád során, jobban kell koncentrálnod, ha kifogástalan munkát akarsz
kiadni a kezedből. Erre szükség is
lesz, a főnököd meglepetésszerűen
ellenőrizheti a munkádat. Egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen véleménnyel van rólad!
Vízöntő
Eredményesen dolgozol, ráadásul
még a saját feladataidon felül is
vállalsz munkákat. Fontos, hogy ne
akarj mindenáron bizonyítani, jobb,
ha önmagadat adod a munkahelyeden! Vállald fel azt is, ha néha
hibázol!
Halak
Most végre hasznosíthatod, hogy
sok információval rendelkezel a
munkádról és munkatársaidról is.
Eseménydús napokra számíthatsz,
amikor olyan pletykák is a füledbe
juthatnak, amelyek diszkréciót igényelnek. Fontos, hogy ne add tovább, amit hallottál!

9. Aretha Franklin – Think
10. Anna and the barbies Karjaidban
Szavazni, zenét kérni lehet a
pradiomarketing@gmail.com
e-mail címen.

2018 június 06.- 14.-ig

keres nyugat-európai
országok közötti utakra.
Modern gépjárművek,
rendszeresen itthon töltött
pihenőidő! Napi díjas bérezés!
Napi 21 000 Ft.

The Night
7. Ken Laszlo – Hey Hey Guy
8. Abba – Dancing Queen

Június 14. csütörtök

Judit Sorselemző-MesterjósPécs. Átrium Üzletház fsz.
06 30 595 3247

NEMZETKÖZI
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

5. Vanilla Ice – Ice Ice Baby
6. Bad Boys Blue – Power Of

www.pannoniaradio.hu

07.45 - 09.15 Pécs, Siklósi út
1. Afric Simone – Ramaya
09.30 - 11.00 Pécs, Hársfa út
(legtöbbet kért dal)
11.15 - 12.15 Pécs, Komlói út
13.45 - 15.15 6-os fkl-i út 188
KM szelvény
15.30 - 17.00 Pécs, Üszögi út

Horoszkóp-

Dunaföldvári telephellyel
rendelkező fuvarozó cég

2018. június. 07.

A szavazók közt páros mozijegyet sorsolunk ki.

Mi van benne?
Káros összetevők a fürdőben, konyhában....
Talc
tudományos
tanulmányok segítik hogy a haj egészséges
kimutatták, hogy a hintőpor maradjon. Mérgező.
rendszeres használata a genitális területen 3-4 szereLanolin
sére növeli a petefészekrák
kialakulásának az esélyét.
a birkabőrhöz használt vegyi anyagok szennyezik a
gyapjúból nyert lanolint. A
Zinc sulfate
kozmetikumokban használt
mérgező hatásáról ismert, lanolin nagy része erősen
komoly környezetkárosítást szennyezett klórozott szerés súlyos veszélyt jelent az ves növényvédő szerekkel,
állatvilág számára, ha a víz- mint a DDT.
körforgásba bekerül.

Stearalkonium Chloride

Zinc citrate

mérgező hatása van. A foghajkondícionálókban és kré- krémben való alkalmazása
mekben használt vegyszer. korlátozott.
Allergiás reakciókat okoz. A
textiliparban fejlesztették ki, Amennyiben lehetsémint textillágyítót, de sokkal
olcsóbb és könnyebb használ- ges mindenki vigyázzon egészségére.
ni hajkondicionáló formulákban, mint a proteineket vagy
a gyógynövényeket, amik elő-

