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Álmodozni csodálatos dolog.
Annál csak egyetlen jobb dolog
van. Tenni valamit az álmainkért,
hogy megvalósuljanak.
Nógrádi Gábor

Pályázati felhívás!

Sásd Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a Magyarhertelend, Ibolya u. 3 szám alatti, 42 hrsz-ú 112 m2-es hétvégi
ház, udvar megnevezésű ingatlanát, amely felújításra szorul. Az
ingatlan 6 önkormányzat közös tulajdona, melyből jelen felhívás
szerint Sásd Város Önkormányzata 721348/1000000, Palé Község
Önkormányzata 35178/1000000 és Vázsnok Község Önkormányzata 46629/1000000 tulajdoni hányada kerül értékesítésre. Az így
értékesítésre kerülő tulajdoni hányadok alapján az új tulajdonos 80,32 % többségi
tulajdont szerezhet az ingatlanban.
Az építmény személyesen is megtekinthető, de előtte előzetes egyeztetés szükséges
a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán Bódog Tamás műszaki ügyintézővel. Elérhetősége: Tel.: 72/576-520, vagy a muszak@sasd.hu .
Az ingatlan értéke és egyben induló minimális vételára az önkormányzat által elkészíttetett értékbecslési szakvélemény alapján 6.750.000.- Ft. Az érvényes ajánlatokat „Magyarhertelendi üdülő értékesítése” felirattal 2019. január 25-ig postai úton
kérjük megküldeni a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályára. (7370
Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ingatlan további 3 tulajdonosának (Felsőegerszeg, Oroszló, Varga községek önkormányzatai) elővásárlási
joga van.
A nyertes a legmagasabb összegű vételárat adó pályázó lehet, aki az adás-vételt
követően birtokba veheti az ingatlant.

Már Pécsett is!
A Balla Ingatlaniroda már Pécsett is várja
az ingatlanukat értékesíteni, bérbeadni
kívánó leendő ügyfeleit.
Kedvező feltételekkel állunk ügyfeleink
rendelkezésére.
Pécsett a Colonia üzletházban. Citrom utca
2-6 fszt 8. Tel: 20/311-7475

BERITAX
KÖNYVELŐIRODA

KÖNYVELÉS - TANÁCSADÁS
KÜLFÖLDI BEVALLÁS

7632 Pécs, Táncsics M. u. 26.
Tel: +36/20 5225-008
E-mail: beritax@beritax.hu
www.beritax.hu

Pécs véradásai: 2019. január 14. – 20.
Egy héten át minden nap 2db. ajándékutalványt sorsolunk ki!
Pécsi Regionális Vérellátó Központ - 7624 Pécs, Pacsirta u. 3.
www.facebook.com/veradopecs/
Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal.
A Véradók számára ingyenes parkolási lehetőség az Intézmény udvarában.
Nyitvatartási idő:
hétfő, csütörtök: 8.00 – 17.00 óráig
kedd, szerda, péntek: 8.00 -15.00 óráig
A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ - és lakcímkártya szükséges.
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Nincs munkád vagy váltani szeretnél? Betanított dolgozókat keres
nemzetközi autóipari cég győri és
mosonmagyaróvári munkahelyére. Versenyképes fizetés mellé,
cafeteria-t, szállást, munkába járást,
bérelőleget biztosítunk. Érd.: 0670/415-9020 -JOBmotive Kft.Kaposvári munkahelyre keresek CO
hegesztőt, CNC forgácsolót koordinátafúróra, festőt, lakatost. 0630/474-1952, Molnár Ferenc
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz (betanított, lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést,
ingyenes szállást, utazást, valamint
bérelőleget és hosszú távú munkát
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a
06-70/639-9920 telefonszámon JOBmotive Kft.Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30-313-3516 (Pabian&Partner)

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes
fizetés, cafeteria, szállás, munkába
járás, hazautazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021
-JOBmotive Kft.-

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Ingatlan értékesítő
munkatársat keres
Pécsett, nyíló irodába.
Előny de nem elvárás:
ingatlan értékesítésben
szerzett tapasztalat,
ezirányú végzettség.
Vállalkozói szemlélet.
Fényképes önéletrajzokat az

s.andrea@ballaingatlan.hu

biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3
műszakos munkarendbe. A szállás
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő
bér mellett, 13. havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021
- JOBmotive Kft.-

Főbb feladatok: Üzlet vezetése,
vevők kiszolgálása, adminisztratív
feladatok
Elvárások: kereskedelmi szakirányú végzettség, kereskedelmi
tapasztalat, számítógépes ismeretek
Előny: vezetői tapasztalat, festék és
építőanyag területen szerzett tapasztalat, targoncavezetői tapasztalat
Bérezés: Versenyképes jövedelem, egyéb juttatások
Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal bérigény megjelölésével
a colourman2005@gmail.com
email címen.

GONDNOKI
MUNKA!

Nyugdíjasoknak
ideális!

Cégünk, hiteltermékek
értékesítésben jártas
munkatársakat keres
Pécs és környékére.
Több bank,
több lehetőség!
Nálunk megtalálod
anyagi számításod!
Bővebb tájékoztatás
személyes találkozó
alkalmával.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

+ juttatások (utazási költségtérítés,
telefon, étkezési hozzájárulás),
hosszú távú, bejelentett munka,
kultúrált környezet.
Jelentkezés telefonon:
06-30-534-3136.
Zichyfarm Kft.

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt
jelent

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk
• havi bruttó 270 000 Ft átlagkereset (próbaidő után) + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
• a törvényi előírtnál 10%-kal magasabb műszakpótlék (40% 18:00 és 6:00 óra között),
• negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
• ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a
munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook
tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti
a www.hankooktire.com/hu weboldalon.
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

Győr-Moson-Sopron
megyei
munkára betanított dolgozókat
keresünk azonnali kezdéssel női
csapatunkba. Szállás biztosított.
+36-30/362-4338

2 fő gondnokot
Fizetés:

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Web: www.businessmm.
hu

ÁLLAT

nettó 1000 Ft/óra

Feladatok

Fényképes önéletrajzokat
a businessmm.kft@gmail.
com email címre várjuk.

SÁRBOGÁRDHOZ KÖZELI
üzemközpontba keresünk
gyakorlott, leinformálható
(kertészeti-karbantartási
munkák, fűtés stb.) bentlakással,
2 heti/havi váltással.

Gépkezelő

email címre kérünk.

Bővebb tájékoztató,
személyes
megbeszélés
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
alkalmával.
multi keres betanított munkakörbe,

Boltvezető munkatársat keresünk soproni kereskedelmi
egységbe lakhatási és utazási
támogatással.

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik
egysége is felépült.

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász,
Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó
üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

INGATLAN

Pécsett Széchenyi térnél 30
nm-es, utcai, felújított, berendezett, garzonlakást balatoni nyaralólakrészre, lakásra cserélnék.
Tel:06309125055

SZOLGÁLTATÁS

Tűzifa eladó 1x1x1.7 28 000Ft.,
akár kályhakészen is. Tel: 2032-84-093
(AA6231305)
KÖNYVELÉS-ADÓBEVALLÁS
Kft. Bt. Egyéni Vállalkozóknak
Tel:30/9465202

Tűzifa darabolva, hasítva, ingyenes
házhozszállítással kedvezményes
áron a Négy Erdész Kft. telephelyéről.
Tel:06-30-417-7700
(AA5807640)
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KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT
A HIDEG, TÉLI IDŐRE!

Az akció visszavonásig érvényes!

Átvizsgálási csomagok,
akkumulátor és töltés ellenőrzés,
díjmentes fagyálló és fényszóró
ellenőrzés, kedvezményes
szezonális kiegészítők.

Minden egy helyen,
a Postaautó Dunánál!
Postaautó Duna Zrt.
7630 Pécs, Diósi út 51.
72/243-881

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Pécs, Hungária utca 6.
+36-70/459-9493
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

K&H FÉRFI KÉZILABDA LIGA NBI/B

Fú a szél és
hulla hó..., a
Motobox-ban
AKCIÓÓÓ!!!
2019. januárjában is
10% kedvezmény
minden készleten lévő
- SHARK bukósisakok,
- BERING ruházat,
- SEGURA ruházat,
- DAYTONA csizmák,
- TRILOBITE motoros farmerek,
- BAGSTER táskák termékre!

2019. február 17. vasárnap
11:00 Pécsi VSE- Balatonfüredi KSE U21
2019. február 22. péntek
19:00 NEKA - Pécsi VSE
2019. március 3. vasárnap
11:00 Pécsi VSE- Szigetszentmiklósi KSK
2019. március 9. szombat
18:00 AGROFEED ETO-SZESE - Pécsi VSE
2019. március 16. szombat
11:00 Pécsi VSE
- Váci KSE
2019. március 23. szombat
13:00 Telekom Veszprém U21- Pécsi VSE
2019. március 30. szombat
11:00 Pécsi VSE- Veszprémi KKFT Felsőörs
2019. április 6. szombat
17:00 Pécsi VSE- Százhalombattai KE
2019. április 27. szombat
17:00 TUNGSRAM SE-Nagykanizsa- Pécsi
VSE
2019. május 11. szombat
16:00 Pécsi VSE- Tatai AC
2019. május 19. vasárnap
11:00 Budai Farkasok NKFT- Pécsi VSE

HITEL! HITEL!
Több bankTöbb lehetőség!
- Váltsa ki hitelét nálunk!
- Kedvező személyi és
ingatlan hitelekkel állunk
ügyfeleink
rendelkezésére.
Amennyiben nem
szeretné Pécs összes
bankját végigjárni, úgy
forduljon
hozzánk bizalommal!
Keressen minket
telefonon vagy
tekintse meg
honlapunkat, ahol egy
rövid igénylő kitöltésével
hiteligénylését le tudja
adni.
www.businessmm.hu
Tel: 20/311-7475
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Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének Vezetőségének
évzáró ünepsége
„Lobogjon csak tovább
gyertyáink lángja!
Emberi melegség,
köszönts a világra!”
(Devecsery László)
A Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének Vezetősége karácsonyi
ünnepséget tartott a Vasutas
Művelődési Ház nagytermében.
Meghívott vendégünk volt dr.
Páva Zsolt polgármester úr.
Köszöntöttük 80. születésnapját
ünneplő dr. Palotai Ferencnét.
Az ünnepségen a Barátság és a
Pákolitz Kórus adott nagyon színvonalas karácsonyi műsort.
Ezt közös karácsonyi dalok éneklése, majd állófogadás követté
Barhóné Szabó Anna klubvezető

Postás- Távközlési
Nyugdíjas Klub
Ünnepek előtt…
Nagy sikerrel zárult a PostásTávközlési Nyugdíjas Klub 2018.
évi karácsony előtti összejövetele, egy igazi közösséggé kovácsolódott kis csapattal. Egy
megemlékezés… advent… és
karácsony.
Ünnepi díszben vártak minden
klubtagot a teremben feldíszített
asztalok. A hölgyek és az urak
gondoskodtak arról, hogy mi
kerüljön az asztalokra. Illatfelhő mézeskalács, fűszeres finomság
- járta át a terem minden zegzugát, égett a SZERETET lángja!
A meghitt pillanatokat fényképezőgépeinkkel örökítettük meg.
- Mosolyogni tessék! (Tandra
Bugyíííí!) És máris készültek a

Elindult az idei eSZJA
rendszer
Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV
honlapján, sőt, akik teljes
egészében maguk készítik
bevallásukat, már hozzáférhetnek a 18SZJA webes kitöltő programhoz.
2019. január 7-étől elérhető
a 18SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallási felület.
Azok, akik maguk készítik el
bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot
is, ami a www.magyarorszag.
hu kormányzati portálon, valamint a NAV eSZJA oldalán
(https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített beval-

jobbnál jobb fotók!
Jómagam bevásároltam a
Mennyország Boltjában, és azt
magammal vittem.
A polcokról a türelmet, a szeretetet, a megértést, bölcsességet, hitet, szent lelkeket és
bátorságot választottam kosaramba, mivel azok sokat segítenek az élet útján.
Kegyelem és áldás, üdvözlégy… ezt is kiválasztottam a
polcokról.
Fizetni indultam…
A pénztárnál megláttam az
IMÁT.
Béke, boldogság, öröm öntötte
el lelkem.

- Vidd csak a kosaradat, amerre
- Mennyit fizetek mindezért, az utad visz…- válaszolt a pénzami a kosaramban van? – kér- táros.
- De valóban mennyivel tartozom?
deztem.

lások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők az
Ügyfélkapun át. A bevallást
beküldő adózók nagy része
ezt a megoldást választotta
tavaly. A NAV felület természetesen akkor is alkalmas
a bevallás elkészítésére, ha
valaki nem az Ügyfélkapun
nyújtja be a bevallását. A
nyomtatvány továbbra is kitölthető az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal
(ÁNYK), és akár papíron
is. A papíralapú kitöltéshez
szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési
útmutató kinyomtatható a
NAV eSZJA oldaláról, illetve
beszerezhető a NAV bármely
ügyfélszolgálatán. Akiknek
nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val,

Kosaram tartalmát boldogan
– kérdeztem.
osztottam szét klubtársaimnak.
- Ne aggódj, jött a válasz. Jézus
már kifizette a számlát sok-sok Barhóné Szabó Anna
idővel ezelőtt.
klubvezető

továbbra is beküldhetik postán március 15-től bárki megnéz- hez hasonlóan, idén is lehet
bevallásukat.
heti az Ügyfélkapun keresztül rendelkezni elektronikusan és
a www.nav.gov.hu-ról és a papíron is.
A NAV ebben az évben még www.magyarorszag.hu-ról
több adózónak, a magánsze- elérhető eSZJA oldalon. Aki Nemzeti Adó- és Vámhivatal
mélyeken túl már az egyéni nem használ Ügyfélkaput,
vállalkozóknak is készít adó- március 18-ig többféle móbevallási tervezetet a mező- don is, adóazonosító jele
gazdasági őstermelőkhöz és és születési dátuma megaz áfafizetésre kötelezett ma- adásával kérheti a tervezet
gánszemélyekhez hasonlóan. postázását: SMS-ben (06Nekik azonban az adott tevé- 30/344-4304), a NAV honkenységből származó jövede- lapján elérhető web űrlapon,
lemmel, illetve az adóhatósági levélben, formanyomtatványilvántartásokban nem sze- nyon (BEVTERVK), telefonon,
replő adatokkal ki kell egészí- a 1819-es hívószámon, vateniük a tervezetet a beküldés lamint az ügyfélszolgálatokon
előtt. Az szja-bevallási és be- (SMS-ben ezt a formát kell
fizetési határidő egységesen, alkalmazni: SZJAszóközadóa
valamennyi adózóra vonatko- zonosítójelszóközééééhhnn).
zóan 2019. május 20.
Az szja 1+1 százalékának
Saját adóbevallási tervezetét felajánlásáról, a korábbi évek-

