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Célkeresztben a néző és a hallgató!
Götz Attilával nem csak a szinpadon, és a Soul Mirror zenekar fellépésein találkozhatnak, 
hanem, hallhatják a Pannónia Rádió reggeli Napindító műsorában is. 

 
        Színművész, 
      énekes, rádiós.
   Götz Attilát kérdeztük 
                               5. oldal

Esküvőre készü-
lünk, Rejtvény

16. alkalommal nyitja meg 
kapuit a Pécsi Tudásközpont, 
hogy a régió számos esküvői 
ruhaszalonja, rendezvény-
szervezője, fotósa egyéb 
szolgáltatója bemutatkoz-
hasson.                        4. oldal

Válassza ki, pihenésének 
helyszínét, keressen egy ké-
nyelmes szállást, mártozzon 
meg egy kellemes fürdőben, 
közben fedezze fel az Ön ál-
tal kiválasztott hely kulturális 
szépségeit. 
Közlekedési információ.                        
                                                3.oldal

Utazz Itthon is.
Traffipax

Egészség,
Életmód, Recept

A hét témája a só, méghoz-
zá a Parajdi só. A só egy ősi 
orvosság. Miért fontos a 
szervezet számára a só, ez 
az egyszerű fehér por, amit 
minden nap használunk éte-
leink ízesítésére?
Recepttár, várjuk az ön ked-
venc receptjét, nyerjen vele! 
                                               2. oldal

Sport, 
Programajánló 

A kosárlabdától a vízilabdá-
ig, a legtöbb sportág aktuális 
történései a Pécs és Baranya 
Szuperinfóban olvasható.

Kultúrális  Programajánló.                            
                          6. oldal

Állást kínál, Szolgáltatás, Oktatás, Állat, Egyéb apró
.                                                                                                                7. oldal                                                                                                             

                                                Apró 

P R

Pannónia
Rádió

www.pannoniaradio.hu

Hallgasd minden 
nap!
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Elgondolkodott már azon, hogy miért 
fontos a szervezete számára a só, ez az 
egyszerű fehér por, amit minden nap 

használ ételei ízesítésére?

A legtöbb ember számára a Só 
elsősorban ételízesítő, valójá-
ban ettől sokkal, de sokkal több. 
Miért?

A vesének szüksége van sóra a 
túltengésben lévő savak leépí-
téséhez és azoknak vizelettel 
történő kiválasztásához. Ha a 
szervezet sóban szegény, egy-
re jobban elsavasodik.
    Ha elegendő víz és só van a 
szervezetben, akkor mint termé-
szetes antioxidánsok eltávolítják 
a toxikus salakanyagokat.
    A só szükséges a rák megelő-
zésében és kezelésben. A rá-
kos sejtek oxigén jelenlétében 
elpusztulnak.
     A só nélkülözhetetlen az izom-
zat és az erőnlét fenntartásához. 
(A parajdi fürdősó megakadá-
lyozza az izomgörcsöket, ezért 
sportolóknak is ajánlott a rend-
szeres használata,)
     A só csökkenti a szívritmus za-
varokat és fontos szerepet játszik 
a vérnyomás szabályzásában.
    Cukorbetegségnél a só segít 
a vércukor szintet egyensúly-
ban tartani és csökkenti az in-
zulin szükségletet. A víz és só 
csökkenti a szem és érrendszeri 
károsodásokat.
      A só szükséges az emész-
téshez ,  a  tápanyagok 

felszívódásához.
    Sóra van szükség a csontozat 
erősítéséhez.
    A só megvéd a visszerek és a 
hajszálerek repedésétől.
    És nem utolsó sorban, a só 
fontos a libidó megőrzésében.

A só csodás hatásai
  
 A só egy természetes 
antihisztamin. Asztma esetén 
ugyanolyan hatásos, mint egy 
inhalációs-spray, csak mellékha-
tások nélkül. Asztmás rohamnál 
igyunk két-három pohár vizet és 
tegyünk a nyelvünkre egy csi-
petnyi természetes sót.
     A só védi a sejteket, és különö-
sen az agy sejteket az elsavaso-
dástól. A vesének szüksége van 
sóra, a túltengésben lévő savak 
leépítésére és azoknak vizelet-
tel történő kiválasztására. Ha a 
szervezet sóban szegény egyre 
jobban elsavasodik.
    A só fontos a lélektani és ér-
zelmi zavarok kezelésében. A 
depresszió kezelésénél hasz-
nált lítium a sót próbálja meg 
helyettesíteni.
    A só fontos szerepet tölt be 
az agyban a szerotonin és a 
melatonin-szint állandóságá-
nak a fenntartásában. Ezek sza-
bályozzák közérzetünket, mint 
pl.: önbizalom, pozitív gondo-
latok. Így a só közvetetten be-
folyásolja személyiségünket. Ha 
elegendő víz és só van a szerve-
zetben, akkor mint természetes 

antioxidánsok eltávolítják a mér-
gező salakanyagokat, így nem 
kell az esszenciális aminosa-
vakat, mint pl. a triptofánt és 
a tirozint a szervezetnek felál-
dozni. Ugyanis a triptofán szük-
séges a szerotonin, melatonin és 
triptamin képzéséhez.
    A só szükséges a rák megelő-
zésében és kezelésben. A rákos 
sejtek oxigén jelenlétében el-
pusztulnak. Ezek un. anaerob 
organizmusok, amelyek oxigén 
hiányos közeget igényelnek. 
Ha elegendő víz van a szerve-
zetben, és a só megnöveli a vér 
mennyiséget, akkor a keringő 
vérrel az oxigén mindenhova 
eljut, és az így aktivált és mo-
tivált immunsejtek bejutnak 
a rákszövetbe és elpusztítják 
azt. A dehidratáció gyengíti az 
immunrendszert.
    A só fontos az izomzat és az 
erőnlét fenntartásához.
     A só csökkenti a szívritmusza-
varokat és fontos szerepet játszik 
a vérnyomás szabályzásában. A 
víz : só aránya nagyon fontos. 
Egy só szegény táplálkozás ma-
gas víz fogyasztás mellett egyes 
embereknél magas vérnyomás-
hoz vezethet. A logika egysze-
rű. Ha Ön vizet iszik, de sót nem 
eszik, akkor nem marad elég víz 
a vérkeringésbe, hogy a véredé-
nyeket teljesen feltöltse.
    A só fontos alvás zavaroknál, 
egy természetes altató.
    Cukorbetegségnél a só segít 

 Egy kincs Erdélyből!
  www.parajdiso.hu

a vércukor szintet egyensúly-
ban tartani és csökkenti az in-
zulin szükségletet. A víz és só 
csökkenti a szem és érrendszeri 
károsodásokat.
    A só fontos szerepet játszik 
az idegsejtek közötti össze-
köttetésben és az információ 
feldolgozásában.
      A só szükséges az emész-
téshez ,  a  tápanyagok 
felszívódásához.
    A só tisztítja a tüdőt, a hör-
gőket és segít a slejm felszakí-
tásában. A só felbontja, meglá-
gyítja a nyálkát a tüdőben. (pl. 
asztma, tüdőtágulás, és cisztás 
fibrózis esetén)
    A só nyelvre téve megállítja a 
száraz köhögést.
    A só szükséges a hurut és 
az arcüreg lerakódásainak 
felszakításához.
    A só a köszvény és az ízületi 
gyulladás megelőzésében fon-
tos szerepet tölt be.
    A só megakadályozza az 
izomgörcsöket.
     A só megakadályozza a túl-
zott nyáltermelést. Túlzott nyál-
termelés só hiányt jelez.
    A csontritkulás – egyes ese-
tekben - a víz és a só hiányára 
vezethető vissza.
    Sóra van szükség a csontozat 
erősítéséhez.
    A só fontos a libidó 
megőrzésében.
      A só segít a toka csökkentésé-
ben. Ugyanis, a só hiány miatt a 

nyálmirigyek több nyálat termel-
nek, hogy segítsék a rágást és a 
nyelést, valamint hogy elegendő 
vizet szolgáltassanak a gyomor-
nak a táplálék felbontásához. 
    A só megvéd a visszerek és a 
hajszálér repedéstől.
Asztmásoknál fontos megemlí-
teni, hogy amilyen fontos a só, 
olyan káros a sok kálium. A ma-
gas kálium tartalmú gyümölcsök 
(pl. narancs, banán), sportitalok 
asztma rohamokat okozhatnak. 
Ezért célszerű ezeket egy kicsit 
megsózni, hogy a nátrium és a 
kálium egyensúlyát fenntart-
suk. Sportolás előtt egy kevés 
só megnöveli a tüdő kapacitását 
és a túlzott izzadást meggátolja..

Bővebb információ a www.
parajdiso.hu oldalon.

A kapható sók közül a parajdi (Erdély) a világon az egyik legjobb minőségű, 84-féle ásványi anyagot tartalmaz, valamint azt a termé-
szetes Őstengeri iszapot, amit a legtöbb a piacon kapható sóból kivonnak, finomítják, feldolgozzák, színezik.

Egyszerű lekváros szelet

Hozzávalók: 

22 evőkanál liszt, 
15 dkg margarin,
10 evőkanál porcukor,
fél csomag sütőpor,
csipetnyi szódabikarbóna,
10 evőkanál darált dió,
2 tojás,
2-3 evőkanál tejföl,
1 doboz gyümölcsíz vagy 8-10 
evőkanál sűrű lekvár

A tetejére: porcukor

A lisztet, a margarint, a porcuk-
rot, a sütőport, a szódabikar-
bónát és a darált diót egy mély 
tálba tesszük.
Hozzáadjuk a tojást és annyi 
tejfölt, amennyit kíván a tészta. 
Összegyúrjuk és kettéosztjuk. 
Az egyik felét kinyújtjuk, sütő-
papírral bélelt közepes tepsibe 
tesszük. Megkenjük az áttört 

gyümölcsízzel, befedjük a má-
sik tésztalappal. Meleg sütőben 
190*C-on kb. 25-30 percig süt-
jük.
Amikor a tészta legalább lan-
gyosra hűlt, porcukorral meg-
szórjuk, majd kockára vágjuk.

                    Jó étvágyat kívánunk!

Küldje be kedvenc receptjét 
január 24.-éig és nyerjen 

páros mozijegy belépőt az 
Uránia mozi 2018 évi bár-

mely előadására.A nyertes 
recept beküldője neve és 
receptje a következő szá-

munkban leszb olvasható!

Receptjét várjuk levélben a 
7631. Pécs, Naposdomb út 

20. vagy e-mailban a 
pecs@szuperinfo.hu. email 

címen.

Recepttár

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Pécs, Hungária utca 6.
+36-70/459-9493
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

MIVEL MÉRGEZNEK 
MINKET ?

Sófogyasztás meglepetése-
ket tartogat… de ugyanezt 
teszik velünk a margarinok, 
az üdítők – már akik fo-
gyasztják -, a kenyér alap-
anyagaként szolgáló műliszt 
keverékek, a fluorid tartalmú 
fogkrémek kínálatával, stb.

Döbbenetes ami itt és 
most folyik !

    Kivonat az internetről…
Az emberek nem törődnek 
ezzel, fel sem fogják és el sem 
hiszik….pedig mindannyian 
tanultuk anno az általános 
iskolában, hogy a só NaCl !!! 
Se több, se kevesebb !!! van 
még egy szabvány is erre, a 
sószabvány ami kimondja, 
hogy közvetlen étkeztetés 
céljára használatos sónak 
minimum 97% tiszta NaCl-t 
kell tartalmaznia ! SEMMI KCl 
!!! Ezzel szemben szinte min-
den só KCL-el kevert ha nem 
100%-ban az !!!!

De mára mintha elfelejtet-
tük volna használni a fejün-
ket és csak vakon elhiszünk 
mindent !!!!  tovább olvashatja:: 
http://www.parajdiso.hu/blog/2/
reszletes/11/

HIRDETÉS
30/8242-378

                    Egészségünkért
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Válassza ki, pihenésének helyszínét, keressen egy kényelmes szállást, 
mártozzon meg egy kellemes fürdőben, közben fedezze fel az Ön által ki-
választott hely kulturális szépségeit. Lehetővé tesszük, hogy megismerjék 
hazánk szépségeit, turisztikai érdekességeit. Legyen akár pár napos kikap-
csolódás, vagy kéthetes nyaralás, úti tippekkel állunk elő, segítve ezzel a vá-
lasztást, vagy egyszerűen megkönnyíteni egy eddig ismeretlen cél elérését. 
Természetesen nem hagyjuk ki, az olyan hagyományos dolgok, mint a túrá-
zás, a lovaglás, golfozás, evezés, horgászat, vadászat sem maradhat ki.
                                                                                                                                   www.utazzitthonis.hu

Traffipax

A Zala –völgyé-
ben a Zala –fo-
lyó észak –déli 
partján találha-
tó Kehidakus-
tány . A kedvelt 

, egyedi turisztikai attrakció-
kat bemutató település kivá-
lóan alkalmas a nagyvárosi 
nyüzsgés elfeledésére és a 
pihenésre. Itt található tele-
pülésünk büszkesége Deák 
Ferenc ,a “haza bölcsének” 
egykori lakhelye, mely ma 
múzeumként és rendezvény 
házként működik. Ezekben 
az években a reformkori Ma-
gyarország szinte valameny-
nyi kiemelkedő személyisé-
ge járt Kehidán. 
A természetet kedvelőket 
hegyi utak vezetik az idős ko-
csánytalan tölgyek, gyertyá-
nok és bükkök által övezett 
Deák-kúthoz.
A  haza bölcse ennél a forrás-
nál szokott sétáin megpihen-
ni, de az a hír is járja, hogy 
kehidai tartózkodása alkal-

mával csak innen hozatta a 
vizet. Ki lehet próbálni, ma is 
iható. A forrást kőhalom rejti, 
melyet faléces ajtó zár, a víz 
szintje a föld szintjénél va-
lamivel alacsonyabban van, 
nagyon óvatosan kicsit bele 
kell hajolni. 
Kehidakustány szomszéd-
ságában található Kallósd 
kisközség. Itt látható a tör-
ténelmi Magyarországon fel-
lelhető 5 napfénytemplom 
egyike. A kallósdi Szent An-
na-templom országosan is 
jelentős műemlék, az Árpád-

kori kerektemplomok egyik 
jelentős képviselője. Minden 
évben számos turista ke-
resi fel miatta a Zala egyik 
mellékvölgyében megbújó, 
száznál is kevesebb lakosú 
falut. Érdekessége, hogy kí-
vül féloszlopok tagolják, bel-
sejében pedig hat csúcsíves 
ülőfülke van. A fából készült 
karzatra a falba épített lép-
csőn lehet feljutni. Berende-
zése nincs. Egyszerű oltár-
képe a templom névadóját, 
Szent Annát ábrázolja.
                www.kehidakustany.hu

 Kehidakustány  - Zala –völgye  Nálunk VAN HELYE        

Magyaregregy -Kelet Mecsek Gyöngye
Ha egy egész-
séges Ke-
l e t - M e c s e k i 
k i r á n d u l á s 
é l m é n y d ú s 
k a l a n d j a i ra , 

régi korok üzenetére, vala-
mint a falu gazdag néprajzi 
hagyományaira kíváncsi, 
jöjjön el Magyaregregyre és 
töltsön el rövidebb - hosz-
szabb időt a „Kelet-Mecsek 
gyöngyének” nevezett fa-
lunkban. A látnivalók közül 
elsőként Máré várát kell em-
líteni. A vár a XIII. században 
épült gótikus stílusban, majd 
a XVI. században reneszánsz 
stílusban újjáépítették, az 
1960-as években pedig fel-
újították Egy valamikori őr-
torony helyén épült. Károly 
Róbert adományozta egy 
dicső vitéznek jutalmul. A tö-
rök hódoltság idején a várat 
elfoglalták az oszmán csa-
patok: az ütközet során a vár 

leégett. Mivel hadászatilag 
romjaiban is jelentős volt, a 
törökök később őrséget állo-
másoztattak benne. A várból 
több irányba induló turista-
utak mentén látható: római 
őrtoronyra emlékeztető Ci-
gány-hegyi kilátó; Pásztor 
forrás; Pusztabányai vadász-
ház; rekonstruált üveghuta. 
A falu közepén levő egyedi 

mikroklímájú völgyben ta-
lálható a katolikus templom 
Szent- kúttal és Kálváriával.
Az itt élő emberek vendég-
szeretete, a falusi turizmus 
éltető ereje, a családias han-
gulat garancia arra, hogy 
az itt eltöltött idő kellemes 
emlékként maradjon meg 
vendégeink szívében.

            www.magyaregregy.hu

Január 18. csütörtök  09.00-16:00 578 sz. fkl. út 8+800 
kilométerszelvény, 70 km/h sebességkorlátozás
Január 19. péntek  09.00-16:00 578 sz. fkl. út 8+800 
kilométerszelvény, 70 km/h sebességkorlátozás
Január 20. szombat  09.00-16:00 578 sz. fkl. út 8+800 
kilométerszelvény, 70 km/h sebességkorlátozás
Január 21. vasárnap  09.00-16:00 578 sz. fkl. út 8+800 
kilométerszelvény, 70 km/h sebességkorlátozás
Január 22. hétfő  09.00-16:00 578 sz. fkl. út 8+800
kilométerszelvény, 70 km/h sebességkorlátozás
Január 23. kedd  09:00-11:30 Pécs, Nendtvich A. utca
13:00-14:30 6-os fkl-i út 204 KM szelvény
15:00-16:30 6-os fkl-i út 211 KM szelvény
17:00-18:30 Pécs, Makay István út
Január 24. szerda  09:00-11:30 6-os fkl-i út, Hird bel-
területe
13:00-14:30 58-as fkl-i út 7 KM szelvény
15:00-16:30 6-os fkl-i út 192 KM szelvény

16:45-17:30 Pécs, Zsolnay Vilmos út

www.pannoniaradio.hu
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Természetesen 
kézműves 

borok

A Pécsi Esküvő Kiállítás min-
den évben egyre növekvő 
sikerre számíthat. Erre való 
tekintettel 2018 januárjában, 
ismét megrendezésre kerül 
a Tudásközpontban, a Fair-
Expo Kft rendezésében. Egy 
helyen, több szinten lesz je-
len a város és a régió számos 
esküvői szalonja, rendez-
vényszervezője, vendéglátó-
ja, fotósa és minden hozzá 
kapcsolódó szolgáltatás is, 
az esküvőt szervező párok 
és a báli szezonra készülők 
részére. „Az elmúlt években 
megrendezett esküvő kiál-
lításainkat rendkívül nagy 
érdeklődés övezte, aminek 
köszönhetően ez alkalom-
mal is több ezer látogatóra 
számítunk.” A rendezvényen 
esküvők, bálok, családi ese-
mények, üzleti találkozók, 
konferenciák, partik szerve-
zésében érdekelt szakem-
berek, hatékonyan tudják 
megismertetni, bemutatni 
munkájukat, lehetőségük 
nyílik az újdonságok ismer-
tetésére. A rendezvény évről 
évre a legfrissebb trendeket 
vonultatja fel az érdeklődők 
számára.
                                                S.A.

Fejtse meg rejtvényünket, küldje vissza szer-
kesztőségünkbe és nyerjen!  

2 fő 2 éj, 
reggelivel.

A nyeremény felajánlója:

Konferenciák, tréningek, 
bankettek, esküvők, 

borkóstolók, családi események 
és egyéb programok szervezése, magas 

szintű lebonyolítása.

www.mediterranhotel.hu

Esküvői kisokos
Mit? Mikor?

Az első teendő, hogy kitűz-
zétek az esküvő dátumát.
40 héttel a nagy nap előtt, 
össze kell állítani a vendégek 
névsorát
39 héttel az esküvő előtt, ki 
kell jelőlni a helyszínt
38 héttel előtte el kell dön-
teni, hogy legyen-e templo-
mi esküvő is.
37 héttel előtte, nem árt 
költségvetést készíteni, mire 
mennyit szántok
36 héttel előtte, bizonyára 
rengetek ajánlatot kaptatok 
el kell dönteni, hol lesz a leg-
megfelelőbb helyszín.
35 héttel a tanukat kérjétek 
fel a nagy napra.
34 héttel a fotós és videós 
szakemberektől kell árajánla-
tot bekérnetek.
33 héttel a nagy nap előtt 
kell kiválasztani a vőfélyt.
32 héttel előtte illik táncta-
nárt felkeresni
31-30 héttel előtte irány a 
ruhaszalon válaszd ki álmaid 
ruháját.
28-29 héttel a cipő és ékszer 
választás ideje is eljött.
27 héttel az esküvő előtt ke-

ressétek fel az ékszerészt és 
válasszátok ki örök köteléke-
tek jelképét.
26 héttel előtte az anya-
könyvi hivatalba kell beje-
lentkezni.
24 héttel a nagy nap előtt 
kell megrendelni az esküvői 
meghívókat.
23 héttel előtte, ideje 
kivlasztani az esküvői jármű-

vet.
22 héttel előtte a nászútra is 
kell már gondolni.
21 héttel előtte ideje szét-
osztani a meghívókat.
18 héttel előtte válasszátok 
ki a bevonuló zenéteket.
17 héttel a szertartás 
helyszinének dekorációját 
kell kiválasztani.
                                       S. A.
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Götz Attila, a Pécsi Nemze-
ti Színház színésze, énekes, 
és a Pannónia Rádió Nap-
indító műsorának egyik 
meghatározó személyisé-
ge. A Pécs és Baranya Szu-
perinfó kérdéseire, szíve-
sen válaszolt.
Az első egyszerű kérdésre, 
melyre mindenki általá-
ban negatívan nyilatkozik, 
meglepően pozitív válasz 
érkezett.
Hogy vagy, hogy érzed ma-
gad?
- Nagyon szépen köszönöm, 
azt kell, hogy mondjam na-
gyon jól vagyok, egészséges 
vagyok, boldog vagyok, ki-
egyensúlyozott vagyok, min-
den rendben van.
Hogy tudod összeegyez-
tetni a Színházat, a fellépé-

seket a Soul Mirorral, és a 
rádiózást, mert a Pannónia 
Rádióban is helyt állsz?
- Hál istennek nagyon jól ösz-
szetudom szervezni, mert ez 
a reggeli rádiós elfoglaltság 
ez tulajdonképpen csak a 
reggelemet érinti, a hajnali 
4 órás kelést azt egy picit ne-
héz volt megszokni, de Gá-
bor nagyon jó partner ebben 
és nagyon jól tudja kezelni 
a reggeli hülyeségeimet. A 
színházi elfoglaltságomat ez 
nem érinti, ugyan olyan vi-
dáman, ugyan olyan energi-
kusan tudok dolgozni.
Nem vagy fáradt?
- Nem, azt kell mondjam, 
hogy nem. Délutánra van 
egy ilyen pici holt pont, mint 
a csecsemők, óvodások na-
gyon jókat tudok szusszanta-

ni, de nem is kell több, mint 
evés után, ebéd után egy 
20 perc. Inkább mondanám 
relaxálásnak, mint sem alvás-
nak, de az bőven elég nekem 
arra, hogy a délutáni, esti 
előadásaimat ugyan olyan 
erővel és energiával tudjam 
csinálni.
Az esetleges fellépések-
re, hogy készülsz, a Soul 
Mirror zenekarral?
- Az magától adódóan kel-
lő energiával tölt fel, hiszen 
borzasztó jó csapat, nagyon 
-nagyon szeretem. Nagyon 
jó barátaim a zenekar tagjai. 
Borzasztó jó a hangulat.
Hogy jött az ötlet, hogy Rá-
diózz?
- Kacérkodtam vele már ré-
gebben is, hogy kipróbáljam 
magam ebben a szegmens-
ben, hiszen előadó művész-
ként sok-sok lehetőségem 
van, sok-sok lehetőség 
adódott különböző terüle-
tein kipróbáljam magam az 
életben, a rádió az egy pi-
cit kimaradt belőle, meg a 
szinkron, ez a kettő, ami még 
egy kicsit úgy távol áll, illetve 
majd még be kell vonzanom.
Színházban, mely darab-
ban láthatunk legköze-
lebb?
A mumus című mese musi-
calt játsszuk az egyik mumus 
én vagyok (Böhöm, a kedves 
buta mumus). Ismét műso-
rára tűzte a Pécsi Nemzeti 
Színház a Padlás című musi-
calt, abban egészen biztosan 
megtalálnak a nézők a szín-
padon.
Ha jól tudom a Harmadik 
Színházban is Szerepelsz?

- Igen játszom kint sokat, 
játszom Émile Ajar, Előttem 
az élet című darabjában egy 
nagyon kedves transzveszti-
ta szerepet, nagyon-nagyon 
szép a darab és a szerep is, 
amit abban meg kell fogal-
mazni. De van egy, Komám 
asszony hol a stukker Görgey 
darab, van egy Kulcs keresők, 
mely Örkény és a János, most 
kezd majd bele a Szent Csa-
lád című darabba, amiben 
szintén lesz lehetőségem 
színpadra lépni. Ám még 
nem tudjuk a szereposztást. 
Csak a felkérés érkezett meg.
Beszéljünk a zenekarról, 
mikor lesz legközelebb fel-
lépésetek és hol?
- Egy önálló koncertet szer-
vezünk március közepe-vége 
fele itt Pécsett, aztán meglát-
juk, hogy ez mikorra és hogy 
fog ki kristályosodni, amint 
lesz rá mód és lehetőség 
szólni fogok, mikor lesz leg-
közelebb koncert.
Amiről eddig nem esett szó 
az a sport, régen edzettél 
jártál különböző edzőter-
mekbe, hova jártál, mit csi-
náltál?
- Hát onnan kezdeném, hogy 
én kick boxoztam, fociztam 
meg atletizáltam. Aztán a 
sport egy kicsit a háttér-
be szorult a család meg a 
munka miatt. Majd évekkel 
ezelőtt elkezdtem újra, a jó 
közérzet miatt fontos egy 
kis testmozgás, úgy, hogy 
konditermeket látogattam 
sorba. Jártam viszonylag 
rendszeresen, de nehezen 
tudtam összeegyeztetni a 
színházi elfoglaltsággal, úgy, 

hogy egy ilyen háromne-
gyedév-év szünet után, most 
ismételten visszatértem a 
súlyok közé és azt kell, hogy 
mondjam, borzasztó jól ér-
zem magamat.
Látszik is, hiszen fogytál. 
Ez az edzésnek köszönhe-
tő?
- Nem képzeld el én arra jöt-
tem rá, hogy én stressz evő 
vagyok. Amikor napközben 
volt valami idegesség, azt 
nem adtam ki magamból, 
hanem hazamentem és neki 
álltam enni, mit enni zabálni.
Sütiket?
Mindent, mindent csülök 
Pékné módra ugyanúgy a 
repertoáromban volt, mint a 
pizza vagy a sütemény, vagy 
bármi más, és így rekordot is 
döntöttem, ilyen kövér még 
életemben nem voltam, és 
az évad végén azt mondtam 
ennek itt véget kell vetni. 
Jött a nyár és én azt mond-
tam, hogy minden féle fe-
szültséget elengedek. Ha jön 
valami gond azt megoldom, 
de nem vagyok hajlandó ev-
vel nagyon törődni, és itt va-
gyunk január közepén, olyan 
fél év 6 hónapról beszélünk 
olyan 20 kiló környékén van 
a súlyvesztés mértéke.  
Ezt önszántadból tetted, 
vagy valaki szólt, hogy fi-
gyelj oda magadra?
Ezt önszántamból, azt érez-
tem, hogy nem érzem jól 
magam a bőrömben, feszült 
vagyok stresszes vagyok, 
elengedtem. Ennek ez volt 
a hozadéka, hogy sikerült 
lefogynom 20 kilót. Úgy, 
hogy a közérzetem remek, 
egészséges vagyok, boldog 
vagyok, minden kerek. Dol-
gozom, szeretnek, szeretek, 
a lehető leg optimálisabb és 
a leg ideálisabb a dolog. 

1988-ban a Vígszínházban mutatták be – és azóta is repertoáron tartják – az LGT együttesben 
akkora már összeszokott alkotópárosként működő Presser Gábor és Sztevanovity Dusán „félig 
mese, félig musical” műfaji megjelölésű darabját. A szerzőpároshoz a librettó társalkotójaként 
Horváth Péter, drámaíró csatlakozott. A mű azóta az ország szinte valamennyi színházát bejárta. 
Presser Gábor szerint „talán annak köszönhető a megtisztelő fogadtatás, hogy a mű egy családi, 
vagy közösségi darab, amely teljesen mentes a politikától és a történelemtől”. Lámpás, a szerel-
mespár Rádiós és Süni, a folyton szilvás gombócot készítő Mamóka és a többiek története 9-től 
99 éves korig mindenkinek szól.
Előadások: 2018.02.19. h | 19:00 , 2018.02.20. k | 15:00  2018.02.20. k | 19:00 
2018.02.21. sze | 15:00  2018.02.21. sze | 19:00

Az örök érvényű musical Oscar-díjas filmváltozatán a bemutató óta generációk nőttek fel.  A fül-
bemászó dalok, a szerelem, a család, az összetartozás és az életöröm időtlen témái, valamint a 
társadalmi, történelmi háttér teszik a darabot fél évszázaddal a megjelenés után is frissé. 
A 30-as évek végén Ausztriában játszódó történetben a folyton éneklő, életvidám apácanöven-
dék, Maria, nevelőnőnek szegődik a megözvegyült, szigorú von Trapp kapitány hét gyermeke 
mellé. A házban uralkodó katonás fegyelmet látva, hogy örömöt csempésszen az ódon kastély 
falai közé, énekelni tanítja a gyerekeket. A zene, a játék, a gyermeki tisztaság, a humor, az emberi 
tartás áll szemben a világot katasztrófába sodró eszmékkel.
Előadások: 2018.01.20. szo | 15:00 2018.01.20. szo | 19:00 2018.01.21. v | 15:00 2018.01.21. 
v | 19:00  2018.02.07. sze | 15:00 2018.02.07. sze | 19:00 2018.02.08. cs | 15:00 2018.02.08. cs 
| 19:00 2018.02.09. p | 19:00 2018.02.24. szo | 15:00 2018.02.24. szo | 19:00  

Előadás 
Ajánló
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Ez nem lesz cica-

harc!

A PEAC-Pécs és a PINKK-Pécsi 
424 összecsapása mindig 
rangadónak számít, a női 
kosárlabdáért szorítok pe-
dig, ha máskor nem is, erre a 
meccsre mindenképpen sza-
baddá teszik magukat.
Van is mire emlékezni a két 
gárda történelméből, hiszen 
2014-ben éppen a Lauber 
Dezső sportcsarnokban sze-
rezte meg eddigi egyetlen 
bajnoki aranyérmét az akkor 
még Komlón tanyázó PINKK, 
amely azóta egy Gandhi-
csarnokbeli vargabetűt téve 
mára Kozármislenybe tette 
át a székhelyét.
A tavalyi szezon egyik gárdá-
nál sem úgy sikerült, ahogy 
eltervezték, a PEAC a baj-
nokságban és a kupában is 
lemaradt az éremről, a PINKK 
pedig a kiesés ellen küzdött. 
Eddig sokkal acélosabbra az 
idei szezonja sem sikerült a 
csapatoknak, a bajnoki ta-
bellán a PEAC a hetedik hat 
győzelemmel és hat vere-
séggel, a PINKK a nyolcadik 
5-7-es mutatóval, igaz, mind-

ketten ott 
lehetnek majd a Magyar 
Kupa nyolcas döntőjében.
Az októberi, kozármislenyi 
találkozón 77-72-re a PINKK 
diadalmaskodott, úgyhogy 
van miért visszavágni a 
PEAC-nak. Ráadásul az elő-
jelek is mellettük szólnak, 
hiszen az új évet egy nagyon 
fontos Cegléd elleni győze-
lemmel kezdték, majd ma-
gabiztosan nyertek az MTK 
otthonában. A PINKK viszont 
még nem kapta el a fonalat, 
hiszen Győrben egy szoros 
vereséggel kezdték a janu-
árt, utána viszont hazai kör-
nyezetben egy gyalázatos 

második félidőt produkálva 
kaptak ki a Zalaegerszegtől.
Persze egy ilyen rangadón 
minden megtörténhet, de 
ami leginkább biztos, hogy 
harcban, küzdelemben nem 
lesz hiány. A PEAC-nál dec-
emberben távozott Raksányi 
Krisztina, helyére Rasheed 
Rita érkezett, aki jól mutat-
kozott be a Cegléd ellen. A 
PINKK kerete a közelmúlt-
ban nem változott. Az biz-
tos, hogy a palánk alatt nagy 
csata lesz, hiszen a PEAC-nál 
Imovbioh és Vucsorovics 
képvisel centerposzton jó 
játékerőt, míg a PINKK-ben 
Slaughter és Cheslek a két 
húzóember, és ők is mind-
ketten magas poszton szere-
pelnek.

forrás: peac.hu

Egy bronz a termés

Nem a kosarasok hétvégéje 
volt a legutóbbi. Pénteken 
a PVSK-Veolia férficsapata 
szenvedett hazai pályán 84-
93-as vereséget a közvetlen 
rivális Kecskeméttől köszön-
hetően többek között az 
egykor Pécsett is megfordult 
Wittmann Krisztián remek-
lésének, majd szombaton a 

Gazdag sportos hét-
végénk lesz.

A januári hidegben a sport-
rajongók is szívesebben ke-
resik fel a teremsportokat, 
20-án, szombaton rögtön 
két ilyen eseményt is a fi-
gyelmükbe ajánlunk Pé-
csett. A Lauber Dezső sport-
csarnokban a PEAC-Pécs a 
PINKK-Pécsi 424-et fogadja 
18.00-tól, a női kosarasok 
összecsapása a tabellán el-
foglalt helyüktől függetlenül 
mindig rangadó. Véget ért 
a rövid téli szünet az élvo-
nalbeli pólósoknál, a PVSK-
Mecsek Füszért az Abay Ne-
mes Oszkár sportuszodában 
szintén szombaton 19.00-tól 
egy igazi sztárcsapatot, a 
Bajnokok Ligájában szereplő 
Egert fogadja.
Akit nem rettent el az idő-
járás a focimeccsektől, az 
szombaton 10.00-tól a PVSK 
műfüves pályáján, vasárnap 
10.00-tól pedig Kovácstele-
pen és a Stadion utcai mű-
füves pályákon a baranyai 
alsóbb osztályú csapatok 
téli felkészülési tornájának 
mérkőzéseit fagyoskodhatja 
végig.
A PVSK-Veolia férfi kosarasai 
ezúttal idegenben, szomba-
ton Szegeden lépnek pályá-

ra.              
                   Móczán Zoltán

PINKK-Pécsi 424 szintén ha-
zai csarnokban a Zalaeger-
szegtől kapott ki 55-72-re, 
pedig a nagyszünetben még 
tíz ponttal vezetett. Némileg 
javított az összképen a PEAC-
Pécs, a lányok az MTK ven-
dégeként arattak 80-50-es 
győzelmet.
Nemzetközi porondon vi-
szont szép pécsi siker szüle-
tett vasárnap, hiszen a drezdai 

r ö v i d -
pályás gyorskorcsolya EB-n 
a magyar férfiválogatott 
váltóban bronzérmet szer-
zett, és a nemzeti együttes 
tagja két pécsi versenyző, 
Knoch Viktor és Burján Csa-
ba is. A magyarok tehát 
szép reményekkel tekinthet-
nek a hamarosan kezdődő 
pjongcsangi téli olimpia elé.

  Ajánló
A zenekar fennállásának 40. évfordu-
lóját ünneplő világ körüli turné során 
készült felvételbe szó szerint belere-
megett Las Vegas. A Rock and Roll Hall 
of Fame előadói 2014 Novemberében 
A The Joint at Hard Rock Hotel and 
Casinot hódították meg. A bűnök vá-
rosát felejthetetlen KISS klasszikusok 
izzították fel, melyeket a zenekar 44 al-
bumának legjavából válogattak össze: 
“Rock And Roll All Night,” “Detroit Rock 
City,” “Shout It Out Loud,” “Love Gun,” és 
még sorolhatnánk.

 01.19. Péntek       
                Röviden a filmről:

Mi dolga a világon egy bikának? Via-
dalokon való részvétel. És mire vágyik 
minden igazi bika? Természetesen arra, 
hogy végre a stadion közepén állhas-
son, a fűrészport kapargathassa, és 
megmutathassa, hogy ő az igazi, a le-
győzhetetlen bajnok.
Kivéve Ferdinándot.
Ő nem ilyen bika. Nem érdekli a viadal, 
és nem akar senkit legyőzni. Ő a virágo-
kat, a békességet és a végtelen mezőt 
szereti.

01.20. Szombat
Röviden a filmről: Jó szórakozást Kívánunk!

Számomra elkeserítő és 
mély fájdalmat okozó, 
amit a világhálón a na-
pokban tapasztaltunk 
egy ápolási intézmény-
ben történt elrettentő 
képekről! 

Hogyan lehetséges az, 
hogy egy egészségügyi- 
szociális ellátórendszeri 
munkahelyen ilyen nem 
emberi alakok létezhet-
nek! Mindezt mondom 
azért, mert a 29 éve az 
idősek érdekvédelméért 
küzdő Pécsi Nyugdíjasok 
Egyesületének elnöke és 

a Magyar Nyugdíjasok 
Országos Szövetségének 
elnökségi tagja vagyok. 
A legkülönbözőbb városi 
és országos fórumokon 
számtalanszor felvetettük 
már azt a tűrhetetlen ál-
lapotot, amit az ellátottak 
hozzátartozói tapasztal-
nak az ápoló személyzet 
felelőtlenségéről, önké-
nyeskedéséről, a beteg 
emberekhez méltatlan 
ápolási körülményekről, 
az egészségügyi szervek 
és a felettesek nemtörő-
dömségéről, de ez az álla-
pot sajnos csak egyre rosz-
szabb lesz, ezt egy ápolt 
beteg hozzátartozójaként 
is állíthatom! Lehet, sokan 
nem is tudják, hogy egy 
ápolt beteg után legalább 
100 ezer forint ápolási dí-
jat kell a hozzátartozók-
nak fizetniük és ilyen bá-
násmódban részesülnek!
Mint a Pécsi Idősügyi 

Tanács tagja felkérem a 
Városi Idősügyi Tanács 
vezetőjét, a Pécsi Önkor-
mányzat alpolgármeste-
rét Dr. Őri Lászlót, hogy 
haladéktalanul független 
bizottsággal, a hozzátar-
tozók bevonásával vizs-
gáltassa ki valamennyi 
Pécsett működő idősügyi 
ellátó intézmény műkö-
dési színvonalát!! Azon-
nali intézkedésként pedig 
javasolom, hogy állítsák 
vissza a dolgozók 8 órás 
munkaidejét a jelenlegi 
12 óráról, valamint min-
den kórterembe szerel-
tessenek fel kamerákat, 
hogy a betegek által az 
intézményekben elszen-
vedett, de a személyzet 
által többnyire eltussolt 
sérülésekre egyértelműen 
fény derüljön!!  

(Somogyváry Attila a Nyugdíja-
sok Egyesülete )elnöke.

Botrány a Szociális otthonban!
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ABLAK 
DOKTOR

Ajtók- és ablakok 
helyszíni javítása.

Speciális szigetelési 
technológia

alkalmazása! 
Zárak cseréje. 

Telefon: 
70/299-2382

Betanított munkára keresünk 
női, férfi dolgozókat Sopron 
és Győr környékére. Jó fize-
tés, szállás, juttatások, mun-
kába járás biztosított. Jelent-
kezni: +36-30/709-3150-es 
telefonszámon.
Gyakorlattal rendelkező gép-
kezelőket keresünk homlok-
rakodóra és lánctalpas kot-
róra. Munkavégzés helye: 
Heves megye. Bérezés: 1000-
1500 Ft/óra. Szállást bizto-
sítunk. Jelentkezni lehet a: 
06-70/505-6806
Építőipari cég kőművest 
segédmunkást vagy kőmű-
ves brigádot keres.Bére-
zés kőműves : 15000 Ft/nap, 
segédmunkás : 8000 Ft/nap 
30/459-0149

O K TATÁ S :

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

S Z O L G Á LTATÁ S :

R e d ő n y s z e r e l é s , 
gurtnicsere, faredőny javí-
tás. 06-30-859-8118

E G Y É B :
Tűzifa darabolva, hasítva, 
ingyenes házhozszállítás-
sal kedvezményes áron a 
Négy Erdész Kft. telephe-
lyéről. Tel: 06-30-417-7700 
( AA58076640)

Nagy diófákat vásárolok 100-
150 cm kör átmérőtől, 2 m 
hossztól az első ágyig. A kivá-
gást felelősségteljesen vállal-
juk. Tel.: 06-30/822-9075
Kisebb nagyobb erdőket 
vásárolok fafajtól függetle-
nül. Tel.: 06-30/822-9075
Vegyes kemény, akác tűzifa 
m3-ben kalodában, hasogat-
va szállítással 30/898-8015

Á L L AT,  N Ö V É N Y :

Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 650 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382

E G Y É B :
2 db. összecsukható asztal 
(240x65) hozzávaló paddal 
70/270-1416

Á L L Á S T  K Í N Á L :

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16
Németországi munkavégzés-
re keresünk Awi hegesztőket, 
csőszerelőket, kiemelt bére-
zéssel. Jelentkezni az alábbi 
e-mail címen ill. telefonszá-
mon lehet: iroda@stahl-fabrik.
hu 06/20/502-7447
210.000-Ft bruttó-tól Zala-
egerszegre betanított munká-
sokat keresünk több műszak-
ra! Szállás-előleg megoldott! 
Tel.:06-20/224-0242
Betegszállítással foglalko-
zó vállalkozás autószere-
lő munkatársat keres pécsi 
munkavégzésre, saját gép-
járműparkjának fenntar-
tására. Feltétel: szakirányú 
végzettség. Önéletrajzo-
kat az info@betegszallitas-
baranya.hu e-mail címre 
várjuk.

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sop-
ron megyei partnerünk-
höz. Magas bér, ingyenes 
szép szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.
Környezetvédelmi cég 
mélykútpusztai e-hulladék 
bontó üzembe, betanított 
munkára alkalmazottat keres, 
Dunaújváros környékén. 
Jelentkezni: strung.mario@
enviroinvest.hu, 30/870-4528
Külföldi munkalehetőség! 
Folyami hajóra keresünk 
felszolgálókat,szobalányokat.
(nyelvismeret előny). Fizetés 
nettó 1.150 Euro + teljes ellá-
tás.cgedo@croisieurope.com 
06-70/287-4515

Pécs és Baranya
Szuperinfó

Kiadó: Webseeing Média Kft.
7631, Pécs Naposdomb. u. 20.

Tel.: 72/529-954
Tel:  30/8242-378

Felelős kiadó: Simon Andrea
ügyvezető igazgató
pecs@szuperinfo.hu

Hirdetés felvevő hely: 7621 Pécs, 
Rákóczi u. 24-26. . 

E-mail: baranya@szuperinfo.hu,
Sokszorosító szerv: 
Délkelet Press Kft.

Megjelenik: Pécsett minden 
csütörtökön.

Lapzárta: Kedd 12 óra
Internet: www.szuperinfo.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 

átadott hirdetések tartalmáért, azok 
valódiságáért, harmadik személyeknek 
okozott jogsérelemért felelősséget nem 
vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 

körülményeket keresni, amelyek jogellenes 
tevékenység folytatására utalnak, az 

ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a 

megrendelőre hárítja.

GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és és 
ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

 ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
 FIZETÉSI ELŐLEG
 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

www.prohuman.hu

Jelentkezés: job945@prohumanallas.hu email címen 
vagy a +36-20-665-5246-os telefonszámon.

CSATLAKOZZON BUDAPESTI 
RAKTÁROSI CSAPATUNKHOZ, 

ÉS MI HOSSZÚ TÁVON BIZTOSÍTUNK ÖNNEK 
MUNKÁT ÉS SZÁLLÁST.

Amit kínálunk:
fix alapbér + műszakpótlék + cafeteria + teljesítménybónusz 

+ szállás 3 csillagos hotelben.

OPERÁTOROK, TARGONCÁSOK, SZERELŐK 
ÉS CNC GÉPKEZELŐK 

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.

Apró 

+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

Régi halászeszközt, 
halász szigonyt keresek. 
+3630/363-9528
Figyelem! Vásárolok hagyaté-
kot, bontószéket, gyalupadot, 
régi bútorokat, tollat, szarvas-
agancsot, vadászhagyatékot, 
kis és nagy mennyiségben 
vashulladékot, szinesfémet.
Érd:06/20/350-5765
Simson motort vásárol-
nék, más régi motor, üzem-
képtelen is érdekelhet. 
06-20/351-3711
Ingyen lomtalanítás. 
06-20-9625-716
Veszélyes favágás alpin 
technikával, fiatalítás, visz-
szavágás, ritkítás, fagondo-
zás. Telefon: 06-30/977-1801

Jó szórakozást Kívánunk!
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

www. pannoniaradio.hu
BEMUTATKOZIK a PANNÓNIA RÁDIÓ 

A PANNÓNIA RÁDIÓ (egykori PÉCS RÁDIÓ) 2015. 12. 31. –től 
működik.

A Pannónia Rádió mun-
katársai azon dolgoznak, 
hogy az elkövetkezendő 
években a magyar hall-
gatók kedvelt rádiója le-
gyen, itthon és külföldön. 
A cél az, hogy folyamato-
san hallgassák a Pannónia 
Rádió műsorait. A net se-
gítségével szinte az egész 
világon hallható adásunk.  
Hallgatóink figyelmé-
re méltán számíthatunk 
változatos műsorainkkal, 

igényes hírszolgáltatása-
inkkal.
Pannónia Rádiót a ki-
egyensúlyozottság, a ki-
számíthatóság jellemzi. 
Műsorainkat úgy alakít-
juk, hogy folyamatosan 
igazodjon a hallgatók 
igényeihez, szokásaihoz. 
Számítunk  hallgatóink el-
ismerésére és szeretetére.
Kérünk rá, hogy támogasd 
a rádiónkat, figyelmeddel 
és bármivel, ami segíti a 

működésünket.
Kedves Hallgatóink!  Le-
gyetek a kritikusunk. 
Észrevételeiteket, javasla-
taitokat juttassátok el hoz-
zánk, facebookon vagy a 
webseeingmedya@gmail.
com email címre írva.
A rádiót hallgatni itt tu-
dod: www.pannoniaradio.
hu 
Újságunk hetente ismer-
teti a rádió műsorait.

A Pannónia Rádió 
műsorából.

Napindító
H-P: 6-9:30 között 

Hétfő:
14-16 között Country
17-18 Állati kedven-
cek.
20-22 Retro Koktél 

Kedd: 
15-16 Rádió Show
17-18: Rockságok
18-20 Rachel club
20-22 Beni az éterben

Szerda: 
18-19 Retro Koktél

Csütörtök:
14-16 között Nosztal-
gia Hullámhosszán
17-18 Csalaphang
20-22 Ghetto Swing

Péntek: 
14-15: Egészségün-
kért
18-19: Pávatoll
20-22 Pete Woon
22-24 Nosztalgia 
hullámhosszán

Szombat: 
9-10: Lillás Reggeli
12-14: Zene folyam
15-17: Nosztalgia 
hullámhosszán

20-22 Love story
22-23 Interaktív

Vasárnap:
9-10: Lillás Reggeli
15-16: Egészségün-
kért
18-19: Rockságok
20-22: Rádió Show
22-24: Mix parádé

  www.pannoniaradio.hu


