
PAPÍR:
65 G 

FÉNYES
MŰNYOMÓ 

 TERJESZTÉS: 
POSTALÁDÁS 
(KOV-FUTÁR 

KFT.) 
PROFIL:

 INGYENES 
INFORMÁCIÓS 

LAP

MÉRET:

A4

PÉLDÁNYSZÁM:  
10.000

MEGJELENIK: 
HAVONTA 

SZÍN: 
4 SZÍNES  
OLDAL 

LAPZÁRTA:

A MEGJELENÉS 
ELŐTT 1 HÉTTEL   

KIADJA: 

ASSIST 
MEDIA

SZIGETVÁR-SZENTLŐRINC TÉRSÉGI
INFORMÁCIÓS LAP:

3.400.-

5.100.-

6.800.-

10.200.-

13.600.-

20.400.-

27.200.-

40.800.-

81.600.-

500.-

50% felár! 50% felár! 50% felár! 50% felár!

750.- 1000.- 1500.-

1.700.-

A fenti árak Áfa-tartalma 0%.
www.baranyapress.hu

2/48 (45 x 44 mm) 

3/48 (45 x 68 mm)

4/48 (45 x 91, 93 x 44 mm) 

6/48 (93 x 68, 141 x 44 mm) 

8/48 (93 x 91, 189 x 44 mm) 

1/48 (45 x 20 mm)

1/4 o. (93 x 138, 141 x 91 mm) 

1/3 o. (93 x 185 mm, 189 x 91)

1/2 o. (141 x 185, 189 x 138 mm)

1/1 o. (189 x 279 mm)

Bruttó ár/1 megjelenés 

KIEMELÉS
(szövegkiemelés, keret, 
színes háttér)

 HIRDETÉSI 
MÉRETEK

 HIRDETÉSI 
ÁRAK

TERJEDELEM
10 SZÓ 

+ TEL.SZÁM-IG 
15 SZÓ 

+ TEL.SZÁM-IG
20 SZÓ + 

TEL.SZÁM-IG
30 SZÓ + 

TEL.SZÁM-IG

APRÓHIRDETÉSI AKCIÓNK 2019-BEN: 3-AT FIZET, 4-ET HIRDET!

Szigetvár, Szentlászló, Szulimán, Mozsgó, Rózsafa, 
Csonkamindszent, Nagypeterd, Dencsháza, Szentdénes, 
Szentlőrinc településeken 

10.000 példányban.

SIMON-BENDER 
SZILVIA 

média referens 
+3620/467-0901 
hellobaranya.media@gmail.com

www.baranyapress.hu

Szigetvár Press

HIRDESSEN ÚJSÁGUNKBAN! MEGÉRI!

 06 20/467-0901 | 06 20/218-3189

Megjelenik az alábbi településeken 10.000 példányban:
 Szigetvár / Csonkamindszent  Dencsháza / Rózsafa  Nagypeterd / Mozsgó  Szulimán / Szentlászló Szentlőrinc / Szentdénes  

SzigetvárPress

Nyílászárók hőszivárgás mérése, 
utólagos szigetelése, passzítása, 
beállítása, zárcseréje. Redőnyök, ro-
varhálók, árnyékolók, szalagfüggöny, 
harmonikaajtók készítése, javítása.  
Érd.: 06-30/294-6022

230V egyfázisú villanymotorok eladók.
Tel.: 06-20/556-7255

Nosztalgia Klub - táncos ismerkedés 
Pécsett, a Delta Étteremben minden 
vasárnap 17 órától!  Tel:30-3647010

Siklós belvárosában, a Mária-szo-
bornál 29 m2-es ÜZLETHELYISÉG 
mellékhelyiségekkel (kereskedelmi 
ill. szolgáltató tevékenységre kivá-
lóan alkalmas) reális áron KIADÓ!  
Tel.: 0620/4381-856

APRÓ

XIV. évf. 3. sz2019. április 16. Szigetvár - Szentlőrinc térségi ingyenes havilap  
Megjelenik: 10.000 háztartásban

Ez az Ön hirdetésének a helye

G zt v & F a

Tel.: 0630/912-9029
www.gusztavsirko.hu

Ha sírkövet szeretne, Harkányban Gusztáv és Fiát keresse!

H ká Tá i M. 18.
ar ny ncs cs u. 

TÖBB, MINT 50 ÉVES CSALÁDI TRADÍCIÓ, SZAKÉRTELEM, REFERENCIA

Síremlékek, épületelemek, kerti díszek készítése
megrendelésre és raktárról. Gránit - Márvány - M�k�

Szigetvár Press

HIRDESSEN ÚJSÁGUNKBAN! MEGÉRI!

 06 20/467-0901 | 06 20/218-3189

• hasfájás
• reflux• székrekedés

• táplálék 

  intolerancia

• laktóz- tejfehérje 

  allergia
• alultápláltság

• elhízásRendelés: HÉTFŐ, 16.30.-19.00

Bejelentkezés, időpontkérés: 

06 20 212 3314, 06 20 273 9614, 

06 20 299 0174

www.harmoniahazbonyhad.hu

Gyermek GasztroenterolóGia 

szakrendelés:

A 2019. március 3-án Tokióban megrendezésre került korosztályos 

nemzetközi Jiu-Jitsu Ázsia-bajnokságon a pécsi BHA - Bushin-

kan Harcművészeti Akadémia képviseletében a magyar jiu-jitsu 

csapat összesen öt érmet nyert.

Serdülő korosztály: Kis Bence 51 kg, 3. hely  

                                   Sechejni Benedek 44 kg, 3. hely

Ifjúsági korosztály: Schmal Dániel 57 kg, 2. hely 

                                  Cseri Csenger 51 kg, 3. hely

Felnőtt korosztály: Martina Máté 74 kg 2. hely

Érsekújváron rendezték meg 2019. március 30-án a G4 Grappling 

Liga nemzetközi meghívásos Jiu-Jitsu versenyét, amelyen a 

pécsi BHA - Bushinkan Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu szak-

osztályának versenyzői nagyszerű küzdelmeket vívtak. A csapata 

összesen tizenkét éremmel zárta a versenyt.

Fiú serdülő és ifjúsági korosztályban: Cseri Csenger, Schmal 

Dániel, Kis Bence Gyula, Rendes Ákos, Jordán Andor a dobo-

gó első, míg Secenji Benedek, Zagorácz Bence, Varga János 

a második, Tóth Csanád a harmadik fokára állhatott.

A felnőtt korosztályban Martina Máté, Füzfás Levente az első, 

Pabian Ádám a második, Galambosi Ádám az ötödik helyen 

végzett.
A versenyzőket Martina József mesteredző készítette fel.

Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

Szenzációs pécsi 

Jiu-Jitsu sikerek
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A vízbevitel mellett ugyanolyan fontos a helyes táplálkozás is. 

Nyáron kis túlzással minden héten egy új gyümölcs szezon-

ja kezdődik, így vétek lenne kihagyni a vitaminban gazadag 

cseresznyét, barackot, szilvát, dinnyét – és még hosszasan 

sorolhatnánk. A könnyedebb ételek nem terhelik meg any-

nyira szervezetünket, íg
y jobban esik a mozgás is a hőség-

ben, sokkal fris
sebbnek és egészségesebbnek érezzük majd 

magunkat. Forrás: www.beutymagazin.hu

Nyári szépségápolás öt lépésben

Minden évszakban fontos a megfelelő bőrápolás. A tél és a nyár természetesen kiemelt id
őszak, hiszen télen a hideg, a 

sok ruha, a kevés vízbevitel okoz gondot, nyáron viszont az erős napsugarak miatt aggódhatunk. A következőkben öt 

nélkülözhetetlen nyári szépségápolási lépést veszünk végig.

1. HIDRATÁLÁS

A nyári fo
rróságban az egyik legfontosabb dolog, hogy 

kívül-belül pótoljuk az elvesztett vízmennyiséget. A napi 2-3 

liter víz nem csak arról gondoskodik, hogy ne száradjunk ki a 

nagy hőségben, hanem arról is, hogy bőrünket hidratáljuk. Így 

megelőzhetjük a száraz bőrnek köszönhető viszkető érzést. 

Nem mellesleg, a nyáron szerzett barnaság is tartósabb, ha 

egészséges bőrt ér a nap. A különböző összetételű bőrra-

dírokkal az elhalt hámrétegektől is megszabadulhatunk, így 

sokkal puhább lesz bőrünk.

A nyári szépségápolás egyik legfontosabb kérdése a fény-

védelem. A mai napig megoszlanak a vélemények, hogy 

mennyire károsak a napsugarak, egyes szakértők szerint nem 

is kéne napra mennünk, olyan erős az UV-sugárzás. Termé-

szetesen ilyenkor muszáj a napvédő krémeket bevetni, hiszen 

2. NAPVÉDELEM

manapság fél pillanat alatt le
ég az ember. Az általános krémek 

mellett érdemes odafigyelni a részletekre, külön arcra és 

szájra is kapható már UV-szűrős krém, ille
tve szájfény - ezeket 

pedig nem csak napozáskor, hanem a mindennapokban is 

használhatjuk, ha sokat vagyunk kint a szabadban.

A nyári lá
bbelik időszaka előhozza a lábápolás témakörét is. 

Télen a beázott és szoros cipő miatt kell odafigyelnünk rá, 

nyáron viszont a lapos, kemény papucsok, a nagyon magas 

szandálok, a por és a meleg okoz gondot. N
api rutin lehet a 

lábáztatás és a hűsítő, hidratáló krémek használata. A sarka-

kon megkeményedett bőrrétegek ledörzsöléséhez használjunk 

habkövet, de a mindennapos használatát kerüljük, hogy bő-

rünk regenerálódni tudjon. Míg télen csak mi látjuk, hogy mi-

lyen színűre van kilakkozva a lábunkon a köröm, addig nyáron 

az egész világ megcsodálhatja a félig lepattogzott színeket. 

Nyár elején mindenképpen érdemes elmenni pedikűröshöz, 

hogy formába hozzunk körmeinket.

3. Ne felejtsük a lábakat!

Szemünkre napszemüveget teszünk, bőrünket fényvédő 

faktoros krémekkel kenjük, akkor miért hagynánk ki a hajun-

kat? Hacsak nem veszünk kalapot, vagy nem kötünk kendőt 

a fejünkre, a hajunk ugyanúgy ki van téve a káros sugaraknak. 

Festett hajnál elég látványos a végeredmény, de a természe-

tes hajszínt is alaposan ki tudja szívni a nap, ha esetleg sós 

tengervízzel is párosul az erős fény. A kúraszerűen alkal-

mazható kondícionálókat, különböző pakolásokat érdemes 

heti re
ndszerességgel használni, hogy ne száradjon ki, és ne 

váljon nyár végére fénytelenné a hajunk.

4. FIGYELJÜNK A HAJUNKRA IS!

5. TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN!

APR
Ó

Ház eladó! Szigetvártól 4 km-re 

csendes környezetben, nagy 

területtel, központi fű
téses csa-

ládi ház eladó. 3 szoba, konyha, 

fürdőszoba, kamra, pince.  

Tel.: 0670/306-4909

Siklóson eladó Felszabadulás u. 

78-ban 2 szobás lakás, az első 

emeleten.  

Tel.: 06-72/473-698

ELADÓ! Szigetvár központjában, 

Deák F. té
r 9. sz. alatt kétgene-

rációs családi ház garázzsal. 

Tel.: 0630/471-0487

MEZŐNÉ SZALAI 
ERIKA

média referens 
+3620/979-8514
baranyapresslapok@gmail.com 



HIRDETÉSI
FELÜLETEK

2 mező 
45 x 44 mm

6 mező 
93 x 68, 141 x 45 mm

16 mező - 1/3 oldal
93 x 185, 189 x 91 mm

24 mező - 1/2 oldal
189 x 138, 93 x 278 mm

48 mező - 1/1 oldal
189 x 278 mm

8 mező 
93 x 91 mm)

12 mező -1/4 oldal
93 x 138, 141 x 91 mm

3 mező 
45 x 68 mm

4 mező 
45 x 91, 93 x 44 mm


