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A Víz gyógyító ereje!A természetes gyógy-
módok közül a vízzel 
foglalkozunk.
 
Nem árulok el nagy tit-
kot, hogy a csapból fo-
lyó víz bár megfelel az 
ÁNTSZ követelménye-
inek csak a legkisebb 
hibája az, hogy rozsdás, 
találunk benne klórt, 
amit a bakteriológiai 
tisztítás során adagol-
nak bele, tartalmazza 
nehézfémek sóit, gyógy-
szer maradványokat, 
hormonokat és egyéb 
mérgeket. Az ivóvizün-
ket fogyasztás előtt meg 
kell tisztítani. Hogy ho-
gyan tegyük azt meg és 
hogyan gyógyítsuk ma-
gunkat a vízzel hamaro-
san kiderül.

                              2.oldal

Egy nyugdíjas botani-
kus kertje.
Az én botanikus kertem 
egy térkép, melyben benne 
van az ÉLET!
                                 3. oldal

Sport

Napok óta örömmámor-
ban úszik az ország, és 
persze Pécs is.
                                 4. oldal

Oktatás
Leendő első és ötödik osz-
tályaiba várja tanulóit a 
Széchenyi suli Uránváros 
szívében!
                                  4.oldal

Programajánló

Mozi, Színház ajánlása.

                                    5. oldal

Állás. Apró. Recepttár

Állást kínál, Szolgáltatás 
és finom ételrecept.

                          6-7-8. oldal

Ennyi plusz pihenőt kell kapj a hidegben: minden dolgozóra vonatkozik!

Az egész országban elképesztő hideg van, aki pedig tartósan hidegben dolgozik, számos veszélynek van kitéve. Milyen intézkedé-
sekkel kell biztosítani, hogy a munkavállalók egészségesek maradjanak a zord körülmények ellenére?                            
                                                                                                                                                                                                                        8. oldal
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A víz gyógyító ereje. 
Lassan ugyan de az em-
berek kezdenek feléb-
redni abból az illúzióból, 
hogy az egészségükkel 
kapcsolatosan rendel-
lenességeket a farma-
kológia csodatermékei 
fogják megoldani. 

Nem véletlen, hogy egy-
re többen térnek vissza 
a természetes gyógy-
módokhoz. Egy nem-
zedék nőtt fel melyet 
gyerekkora óta antibio-
tikumokkal és szulfona-
midokkal tömtek hatal-
mas méretű nitrátokon 
termesztett dinnyét, ki-
fogástalan formájú gyü-
mölcsöket és kirakati 
látványnak is megfelelő 
egyéb zöldségeket evett 
s most saját utódain 
láthatja, hogy gyakran 
az alapvető élelmisze-
rekre is allergiások. De 
az allergia ellen is van 
gyógyszer. S ha arra is 
allergiások lennék ak-
kor az ellen is hamaro-
san megjelenik az újabb 
gyógyszer. És ez így fog 
menni a végtelenségig, 
azaz csak addig amíg a 
szervezet telítődik a sze-
rekkel és azután minden 
szintetikus gyógyszer 
hatástalanná válik.
A természetes gyógy-
módok közül a vízzel 
foglalkozunk. Nem áru-
lok el nagy titkot, hogy 
a csapból folyó víz bár 
megfelel az ÁNTSZ kö-
vetelményeinek csak 
a legkisebb hibája az, 
hogy rozsdás, találunk 
benne klórt, amit a bak-
teriológiai tisztítás so-
rán adagolnak bele, tar-
talmazza nehézfémek 
sóit, gyógyszer marad-
ványokat, hormonokat 
és egyéb mérgeket. Az 
ivóvizünket fogyasztás 
előtt meg kell tisztítani. 
Hogy hogyan tegyük azt 
meg és hogyan gyógyít-
suk magunkat a vízzel 
hamarosan kiderül.
Hogyan nyerjünk szer-
vezetünk számára hasz-
nos vizet? Egy kis idő 
ráfordítással jóformán 
anyagi áldozat nélkül 
megoldhatjuk, hogy ér-
tékes ivóvizet nyerjünk, 
amit mindenképpen 
meg kell tisztítani.
A víz tisztításához a mai 
időkben különböző be-
rendezéseket ajánla-
nak. Aki az olyan anyagi 
körülmények között él, 
hogy megteheti, vegye 
meg, hasznos beruhá-

zás.

 Otthoni körülmények 
között a következő mód-
szerekkel tisztíthatjuk 
meg a vizet.

1.) egy liter vízhez 
adjunk egy két teáskanál 
almaecetet ugyaneny-
nyi mézet és 3-5 csepp 
jódot (5%-os oldat) az 
ilyen vízben a mikrobák 
néhány percen belül el-
pusztulnak.

2.)  tegyünk a vízbe 
egy kovaföld rögöt (szi-
líciumdioxidot) a víz 3-5 
napon belül megtisztul. 
A víz alsó rétegét nem 
szabad fogyasztani 

3.) A mocsári víz is 
3 órán belül meg tisztul 
ha néhány berkenye le-
velet helyezzük bele.

4.) 1 liter vízbe tölt-
sünk egy teáskanál hid-
rogén peroxidot (3 % ol-
dat) elpusztítja a fertőző 
mikroorganizmusokat 
ráadásul oxigénnel dú-
sított vizet nyerünk.

5.) 2-3 tojáshéja a 
(hártya nélkül) 3-5 liter 
vizet képes megtisztíta-
ni és kalcium ionokkal 
feltölteni.

A vizet így a legjobb inni!

 Reggel vegyünk a 
szánkba egy csipetnyi 
sót (vagy egy kiskanál 
hegyén) és igyunk rá egy 
pohár vizet, amelyben 
előtte elvegyítünk 10-15 
csepp három százalékos 
hidrogén peroxidot, és 
még jobb lenne, ha utá-
na meginnánk, még egy 
pohár vizet hasonlókép-
pen: hamarosan megér-
zik, hogy ilyen módon él-
vezetessé válik a vízivás.
Erre azért van szüksé-
günk, hogy kellőképpen 
pótoljuk a szervezet ál-
tal az alvás Ideje alatt 
A metabolizmus ter-
mékeinek eltávolítását, 
felhasznált vizet más-
részt, hogy eltávolítsuk 
az epehólyagban az éj-
szaka felhalmozódott és 
besűrűsödött epe folya-
dékot, amely fő forrása 

az ott képződő köveknek. 
Ajánlatos a vízfogyasz-
tás Helyi idő szerint 5-7 
óra között elkezdeni.
Ami nem közömbös a 
reggeli éhgyomorra el-
fogyasztott két pohár víz 
megszünteti a székre-
kedést. A többi 1,5 -2 li-
ter vizet a nap folyamán 
úgyszintén üres gyo-
morra kell inni.

A szervezet víz ellátását 
a vizelet színéről Igen 
egyszerű megállapítani. 
A vizeletnek színtelen 
és íztelennek kellene 
lennie, mint az egyszerű 

víznek (szagtalannak). 
Ha a szervezet enyhén 
vízhiányos akkor a vi-
zelet sárga színű lesz. 
A legveszélyesebb, ha 
a vizelet narancssár-
ga színű zavaros sós 
keserű Dr Neomivákin 
szerint az ilyen beteget 
hasztalan kezelni, míg 
nem normalizálódik a 
szervezet vízháztartása 
és a sav bázis egyensú-
lya. 

Aki járt Közép-Ázsiában 
tudja, hogy ott a tea ívás 
valamiféle misztikus 
szertartás, amit csupa 
titokzatosság vesz körül, 
a forró teát áttöltik egy 
másik csészében aztán 
visszatöltik még né-
hányszor, lassan hosszú 
sugárban.  Miért teszik 
ezt? A folyadék ahogy a 
csésze aljához verődik: 
porzódik  és feltöltődik 
oxigénnel, egyebek közt 
nascens oxigénnel is 
akár a nagy vízesések 
mellett az ilyen tea elfo-
gyasztása után az ember 
feltöltődik frissességgel 
és hasznos természetes 
vízhajtóhoz juttatjuk a 
szervezetet.
 A szív és érrendszeri 
tüdő gyomor és bél trak-
tus betegségeivel küzdő 
betegeknek érdemes 
megjegyezni a követke-
zőket este készítsük el 
egy pohár vizet, fedjük le 
egy szalvétával, helyi idő 
szerint 7:00 óra előtt éb-
redjünk. Vegyük az egyik 
kezünkbe az este vízzel 
betöltött poharat a má-
sik kezünkbe meg egy 
üres poharat az asztalra 
helyezzünk egy nagyobb 
csészét a vízzel teli po-
harat minél magasabbra 
emeljük miközben a vi-
zet az üres pohárba tölt-
jük a csésze felett. Ezt a 
töltögetés végezzük el 
30-szor. Kezdetben a víz 
szerte fog szóródni, ké-
sőbb megnyugszik. Azt 
a vizet, amely a végére 
a pohárban marad, kis 
kortyokban fogyasszuk 
el. Meglepő de el fogja 
mulasztani a fejfájást az 
émelygést, a hányinger 
és egyéb rendellenes-
ségektől szabadít meg. 
Természetesen javíthat-
juk a víz hatását, ha öt tíz 
csepp hidrogén peroxi-
dot adunk hozzá, amitől 
nem csak fiziológiailag 
tiszta vizet nyerünk ha-
nem ráadásul nascens 
oxigénnel lett dúsítva.
Minél inkább víz hiá-
nyosak a sejtek annál 
inkább nagyobb nyo-
más szükséges ahhoz 

hogy a víz a sejtekben 
jusson ez azonban a 
vérnyomás növelésével 
jár, így kialakul a hiper-
tónia. A fentiekből most 
már megérthetjük, hogy 
miért is a víz, még in-
kább az enyhén sózott 
víz a legjobb fiziológiai 
vízhajtószer. A víz a só 
és a kálium a szerve-
zet vízháztartásának 
három szabályozója. A 
só szabályozza azt a 
vízmennyiséget amely 
a sejteken kívül van, a 
kálium a sejteken belül, 
és a víz pedig biztosítja 
a sejtek átmosását és 
azok tevékenysége kö-
vetkeztében képződött 
toxikus anyagok eltávo-
lítását. A nátrium és a 
kálium arányának felbo-
rulása előbb a sejtek és 
egész évben a szervezet 
funkcionális vagy pedig 
kóros elváltozását ered-
ményezi. 
A hisztamin a legfőbb 
anyag, amelynek terme-
lődése a vízhiány és a 
szomjúságérzet jelent-
kezésénél növekszik, 
hogy megelőzze a sejtek 
vízveszteség. Az orvosok 
ilyenkor ismervén a je-
lenséget különböző be-
tegségeknél így például 
az asthma bronchiale 
esetén antihisztaminos 
szert írnak elő a beteg 
számára értelmetlenül, 
mivel a betegnek épp, 
minél több enyhén só-
zott vizet kellene aján-
lani fogyasztásra amit a 
szervezet majd magától 
eloszt a sejteken kívül-
re és belülre, és ezáltal 
nem csak a tüneteket 
szünteti meg, de magát 
a betegséget is.

Következő héten a kék 
jódról lesz szó.

                           forrás:



32018. március 01.. Egy Nyugdíjas botanikus kertje

Keresse meg a 
szavakat.

Ön mennyi ér-
telmes szót tud 

kirakni?

Vízszintesen, 
Függőlegesen,

Átlósan lehetnek a 
szavak.

Jó szórakozást 
kívánunk!

           

Hol volt, hol nem volt… 
négy évvel ezelőtt örö-
költem egy botanikus 
kertet. 

Füvészkertemben sok 
ismerős növénygyűj-
temény található, me-
lyeket szeretek öntöz-
ni, simogatni, beszélni 
hozzájuk. A szabadtéri 
növényeimet több al-
kalommal elviszem 
magammal az ország 
különböző pontjára, 
ahol megcsodálhat-
ják a városok, falvak 
látványosságait, érde-
kességeit. Mindig visz-
szamosolyognak rám 
kirándulásainkon, bol-
dogan és vidáman né-
zelődnek, kattogtatva 
fényképező gépüket. 

Ilyenkor előjönnek a 
régi emlékek, melyeket 
megosztanak egymás-
sal és velem. Üvegházi 
növénygyűjteményem 
megtekinthető a Diósi 
úton, ahol heti rendsze-
rességgel összejövetelt 
tartunk, átbeszéljük 
az elmúlt napok ese-
ményeit, elmeséljük 
élményeinket egymás-
nak. Vendégeket hívunk, 
akik előadást tartanak, 
ilyenkor az én növénye-
im tudományos szem-
mel nézik az előadókat, 
hallgatva azok isme-
retterjesztő mondatait. 
Diavetítéskor mintha 
visszarepülnének ifjú 
koruk emlékeibe, és 
csendben, figyelmesen 
nézik a bemutatott kép-
kockákat. Érdeklődve 
kérdeznek a látottakkal 
kapcsolatosan, tanul-
nak, még mindig tanul-
nak. Megemlékezünk 
ünnepeinkről, és mind-
azon növénytársainkról, 
akik akaratunk ellené-
re kiszáradtak. Helyet-

tük új növényeket ülte-
tünk a mi kicsinyke, ám 
annál sokkal gazdagabb 
kertünkbe. 
Legutóbbi rendezvé-
nyünk a farsangi ba-
tyus bál volt tombolával, 
ahol minden növényke 
boldogan bontotta ki 
az általa megnyert nye-
reményét. Vidám han-
gulatban töltöttük el a 
délutánt. NŐszírmaink 
süteményekkel gaz-
dagították asztalunkat, 
míg SZÚRtársaink itallal 
tették vidámabbá a ta-
lálkozót. 
Az én botanikus kertem 
a Postás- Távközlési 
Nyugdíjas Klub. Ked-
venc növényeim a klub 
nyugdíjasai, létemhez 
tartozik őket nevelgetni, 
öntözni, megnevettetni, 

öltöztetni, mosolyog-
ni, ha kell felkarolni. 
Remélem, még sokáig 
gyönyörködhetek az én 
kis füvészkertemben és 
nevelgethetem minden 
egyes gyökerét, ágát, 
levelét és virágát. A leg-
ifjabbik hajtásom 65, kő-
rózsám 87 éves.

Az én botanikus kertem 
egy térkép, melyben 

benne van az ÉLET!

Nincs itt a vége, ne 
fuss el véle, szeretet-
tel meghívlak téged is, 
hogy megcsodálhasd az 
én kis
csodálatos füvész-mű-
vész kertemet.

       Barhóné Szabó Anna
                   klubvezető

Traffipax: Március 01 - 08.-a között
Március 01. csütörtök
07.45 - 09.15 Pécs, Hársfa út
09.30 - 11.00 Pécs, Zsolnay V. út
11.15 - 12.45 6-os fkl-i út, Hird bel-
területe
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 Pécs, Nagykozári út
17.30 - 19.00 Pécs, Athinay S. út
Március 02. péntek
07.45 - 09.15 57-es fkl-i út 25 KM 
szelvény
09.30 - 11.00 57-es fkl-i út 32 KM 
szelvény
11.15 - 12.45 Kozármisleny, Pécsi 
út
13.45 - 15.15 58-as fkl-i út 12 KM 
szelvény, Szalánta belterülete
15.30 - 17.00 58-as fkl-i út 4 KM 
szelvény
17.30 - 19.00 Pécs, Siklósi út
Március 03. szombat
07.45 - 09.15 6-os fkl-i út 204 KM 
szelvény
09.30 - 11.00 Görcsöny, Rákóczi út
11.15 - 12.45 Pécs, Nyugati ipari út 
13.45 - 15.15 Szalánta, Hunyadi út
15.30 - 17.00 58-as fkl-i út 7 KM 
szelvény
17.30 - 19.00 58-as fkl-i út 4 KM 
szelvény
Március 04. vasárnap
07.45 - 09.15 Pécs, József A. utca
09.30 - 11.00 Pécs, Siklósi út

11.15 - 12.45 Pécs, Zsolnay V. út
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 6-os fkl-i út 188 KM 
szelvény
17.30 - 19.00 6-os fkl-i út, Hird bel-
területe
Március 05. hétfő
07.45 - 09.15 Pécs, Hársfa út
09.30 - 11.00 Pécs, Zsolnay V. út
11.15 - 12.45 6-os fkl-i út, Hird bel-
területe
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 Pécs, Nagykozári út
17.30 - 19.00 Pécs, Athinay S. út
Március 06. kedd
07.45 - 09.15 Pécs, II. János Pál út
09.30 - 11.00 578-as út 5 KM szel-
vény
11.15 - 12.45 Kozármisleny, Pécsi 
út
13.45 - 15.15 Pécs, Komlói út
15.30 - 17.00 Pécs, Üszögi út
17.30 - 19.00 6-os fkl-i út 189 KM 
szelvény
Március 07. szerda
07.45 - 09.15 Pécs, Siklósi út
09.30 - 11.00 578-as út 5 KM szel-
vény
11.15 - 12.45 57-es fkl-i út 34 KM 
szelvény
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 Pécs, Hársfa út
17.30 - 19.00 Pécs, Komlói út
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Ami a két arany mö-
gött van
Napok óta örömmá-
morban úszik az or-
szág, és persze Pécs 
is, hiszen 2018. febru-
ár 22-én megszületett 
Magyarország első téli 
olimpiai aranyérme. A 
rövidpályás gyorskor-
csolyázók 5000 méteres 
férfi váltójában állhatott 
a dobogó legfelső foká-
ra Burján Csaba, Knoch 
Viktor, Liu Shaoang és 
Liu Shaolin Sándor. A 
válogatott tagjai közül 
az első kettő pécsi, őket 
hétfőn hatalmas tömeg 
ünnepelte a Lauber De-
zső sportcsarnokban, 
nem győztek nyilatkozni, 
fotózkodni, autogramot 
osztogatni.
Ne felejtsük el, ahhoz, 
hogy ők a csúcsra ér-
hessenek, jelentős pécsi 
előzmények is kellettek! 
Kezdjük mindjárt Knoch 
Balázzsal, aki jelen-
leg a válogatott mellett 
dolgozó technikai szak-
ember, pedig ha annak 
idején neki is megadat-
nak azok a lehetőségek, 
mint a maiaknak, talán 

már ő is elérte vol-
na az áttörést. Ennek 
jele, hogy a váltóban 
2003-ban EB-bronzot 
szerzett, az 1998-as 
naganói téli olimpiára 

csak azért nem jutott 
ki, mert a magyar szö-
vetség akkori vezetői 
nem figyeltek kellően 
a papírjaira, ezek után 
2002-ben Salt Lake 
City-ben mindhárom 
egyéni távon rajthoz tu-
dott állni.
Ha a pécsi rövidpályás 
gyorskorcsolyázókról 
beszélünk, nem kerül-
hetjük meg Aczél Ta-
mást, aki edzőként volt 
az első fáklyavivője az 
akkor még nemzetközi 
szinten is gyermekci-

pőben járó sportágnak, 
később szövetségi kapi-
tányként törte az utat a 
fiatalok előtt.
Szintén ide kívánkozik 
Telegdi Attila neve is. Ő 

előbb Aczél Tamás helyét 
vette át Pécsett, majd a 
válogatottnál is, jelenleg 
a szövetségen belül a 
gyorsasági szakág sport-
szakmai vezetője.
Knoch Viktor és Bur-
ján Csaba tehát nem a 

„semmiből” került elő, a 
városban sokan és sokat 
dolgoztak azért, hogy ők 
felérjenek a csúcsra, még 
ha most, az öröm pillana-
taiban nem is ők vannak 
a középpontban. Hanem 
Knoch Viktor és Burján 
Csaba, akik gyermekko-

rukban a nyílt pécsi mű-
jégpályán húztak először 
a lábukra korcsolyát, és 
éveken keresztül ezen – 
versenyzésre – mostoha 
körülmények között rót-
ták a köröket nap mint 
nap. Vajon a pjongcsangi 
résztvevők közül hányan 
kezdtek hasonló körül-
mények között?
Ehhez az eredményhez 
pedig kellett a háttér, a 
támogatás, a szülők, a 
család el nem csüggedő 
hite.

– Nagyon sok ál-
dozat kellett ehhez, elő-
ször Balázsnál, majd 
utána Viktornál – emlék-
szik vissza Knoch János, 
a testvérpár édesapja. 

- Balázsnak nagyon sok-
szor egyszerűen nem 
volt szerencséje a pálya-
futása során, és mind-
annyian azt gondoltuk, 
Viktornak könnyebb 
dolga lesz, miután 2006-
ban, Torinóban olimpiai 
pontszerző helyen vég-
zett. De ez a sportág 
nem csak a befektetett 
munkáról, a rengeteg 
edzésről, a technikai és 
taktikai felkészültségről 
szól, hanem a szeren-
cséről is. Márpedig 2006 

után Viktornak többször 
voltak hullámvölgyei, 
nehézségei, sokszor 
nem a maga hibájából, 
hanem egyszerűen sze-
rencsétlen volt, kicsú-
szott, kilökték, kizár-
ták fontos futamokban. 
Mégis összeszorította a 
fogát, és csinálta tovább, 
aminek most meglett 
az eredménye. A csa-
láddal együtt néztük a 
váltódöntőt, és nem tit-
kolom, valamennyien 
könnyekre fakadtunk, 
amikor megnyerték, és 
Viktor ott korcsolyázott 
a jégen, kezében a ma-
gyar zászlóval. Hogy a 
folytatás mi lesz, nem 
tudom, néhány nap múl-
va Montreálban világ-
bajnokság, utána Viktor 
kijelentette, egy évet 
mindenképpen pihenni 
szeretne.
Knoch Viktor megér-
demli a pihenést ennyi 
év folyamatos munka 
után, mint ahogy meg-
érdemlik a nevük felem-
legetését azok is, akik 
kitaposták az utat a si-
keréhez, Knoch Balázs, 
Aczél Tamás, Telegdi 
Attila.
                Móczán Zoltán

Leendő első és ötödik 
osztályaiba várja tanulóit 
a Széchenyi suli Uránvá-
ros szívében!

Beiratkozás: 
Első osztályokba: 

2018. április 12.
 8:00-18:00-ig

2018. április 13.
 8:00-17:00-ig

Ötödik osztályokba: 

minden hétköznap 8:00-
16:00-ig

Családias légkörben, ké-
pességeikhez, ambíció-
jukhoz igazodó oktatást 
biztosítunk iskolánk min-
den tanulójának. Külső és 
belső környezetünk folya-
matos megújításával ide-
ális tanulási környezetet 
nyújtunk kicsiknek és na-
gyoknak. 

Leendő első és ötödik 
osztályos tanulóinkat fo-

lyamatosan megújuló 
épületszárnyban várjuk a 
következő tanévben.

A 2018/2019-es tanévben 
induló első és ötödik osz-
tályaink:

- köznevelési típusú sport-
osztály,

- angol két tanítási nyelvű 
osztály
Sportosztály:

- első osztályban blokkosí-
tott sportági órák Pécs vá-
ros sportegyesületeinek 
közreműködésével,

- szivacskézilabda, kosár-
labda, labdarúgás, ame-

rikai foci, küzdősport, torna, 
tollaslabda sportágak meg-
ismerése szakedzők segít-
ségével,

- órarendbe beépített úszás-
oktatás,

- antropometriai mérések a 
PTE ETK-val együttműkö-
désben (várható testmagas-
ság, testalkat stb. megis-
merése),

- professzionális sport inf-
rastruktúra (tornacsarnok, 
futófolyosó, konditerem, 
tornaszoba, TRX - szoba, ví-
vórészleg),

- idegen nyelv tanulása már 
első osztálytól,

- amerikai szakedzők min-
dennapos részvétele a mun-

kában,
- amerikai foci edzés 5. osz-
tálytól.

Angol két tanítási nyelvű 
osztály:

- Amerikából érkezett 
nyelvtanárok,

- heti 5 angol óra már első 
osztálytól,

- további tantárgyak angol 
nyelven: 
 - első osztálytól 
ének, rajz és technika,
 - ötödik osztálytól 
ez bővül a természetisme-
ret és az angol nyelvi  
civilizáció tantárgyakkal,

- angol nyelvű nyári táborok,
- délutáni sportolási lehe-
tőség az iskolában: szi-
vacskézilabda, vívás, torna, 
tánc,

- a két tanítási nyelvű kép-
zésünk a középiskolában 
folyatatható, cél a nyelv-
vizsga elérése.

A Baptista Szeretetszolgá-
lat támogatásával kiemel-
kedő ének-zenei tehetség-
gel rendelkező tanulóink 
idén tavasszal amerikai 
kóruskörúton vehetnek 
részt, továbbá a magas 
szintű nyelvismerettel ren-
delkező tanulóinknak lehe-
tősége nyílik amerikai ösz-
töndíj megpályázására is.

Baptista Szeretetszolgá-
lat EJSZ Széchenyi István 
Gimnáziuma, Szakgimná-
ziuma, Általános Iskolája 
és Sportiskolájának Rad-
nóti utcai telephelye.

Cím: 7633 Pécs, Radnóti 
u. 2.
Tel.: 72/552-270,  72/552-
274 
Web: http://szechenyi-
radnoti.baptistaoktatas.hu
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A 18. század erotikától túlfűtött Franciaországában játszódó szerelmi történet a kor titkos 
budoárjairól mesél. Hőseinek hétköznapjai a hódítás, a gyönyörszerzés, a birtoklás és a 
hatalmi vágy kielégítése jegyében telnek. 
Valmont, a gátlástalan nőcsábász a gazdag Merteuil márkinéval köt fogadást arra, hogy 
könnyedén elcsábítja az erényességéről ismert, gyönyörű Madame de Tourvelt. A becstelen 
játék közben Valmont azonban szerelmes lesz, de alattomos játszmáinak nem lehet betel-
jesült szerelem a vége. A pusztító szenvedélyek egyre több embert sodornak magukkal. 

Előadások: 2018.03.12. h | 19:00, 2018.03.14. sze | 19:00, 

Eisenstein polgári otthonának békéje ma este a feje tetején áll. A férj épp a bíróságon, 
mert felpofozott valakit..., közben feltűnik a feleség régi udvarlója, Alfréd, az énekes.... 
Adél, a házvezetőnő pedig meghívást kap egy pajzán bálba Orlovszky herceghez. A hab a 
tortán a Denevérnek gúnyolt Falke érkezése: ő is Orlovszkyhoz készül, és magával vinné 
régi barátját, Eisensteint. Döntenek: börtön helyett előbb a bál, s csak hajnalban vonul 
be a zárkába. Rosalinda elengedi Adélt is a kitalált „beteg nagynénihez”, hogy egyedül 
maradhasson Alfréddal, de betoppan Frank, a fogházigazgató, hogy elvigye Eisensteint. 

Előadások: 2018.03.09. p | 19:00, 2018.03.10. szo | 19:00 , 2018.03.11. v | 19:00, 
2018.03.17. szo | 19:00, 2018.03.18. v | 17:00

Előadás 
Ajánló

A Csibefutam és a Wallace és Gromit atyjának legújabb őrült 
családi animációs vígjátékában őskori hősök kelnek életre.
A kicsit sem bátor kőkori ősöknél majdnem minden kerek, amíg 
völgyüket el nem foglalja a pénzéhes bronzkori zsarnok, Kupor.
Az Öreg és törzse beletörődne a sanyarú száműzetésbe, ám az ifjú 
és ügyetlen Öcsi hű társával, Kutylaccal mer nagyot álmodni és 
megpróbálják felvenni a kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt 
tervük, visszakapják szeretett otthonukat. De ha elbuknak, akkor 
örökre a bányákban fognak dolgozni...

                                                                                Március 4. 14:30

A chicagói sebészorvos, Dr. Paul 
Kersey (Bruce Willis) csak közve-
tetten ismeri az utcai erőszakot, 
amit a műtőjébe került számta-
lan áldozat szenved el. Ám mind-
ez megváltozik, mikor feleségét 
(Elisabeth Shue) és lányát (Camila 
Morrone) brutális támadás éri 
külvárosi otthonukban. 

                             Bemutató: 03.08.

Programajánló

A kémek nem válogatnak az eszközökben. Egy titkos ügynök nemcsak pisztolyokkal, késekkel, 
mérgekkel és poloskákkal bánik tökéletesen. Ha kell, a teste lesz a fegyvere.
Dominika Jegorova (Jennifer Lawrence) az orosz titkosszolgálat egyik legjobbja. És ahhoz, 
hogy a cége titkokat szedjen ki a CIA magas rangú emberéből (Joel Edgerton), akinek a fejé-
ben ott van az Oroszországban működő amerikai ügynökök listája, csak egy eszközt használ-
hat: Az akció jól indul, de azután hiba csúszik a számításba. A két ügynök életre-halálra menő 
játékba kezd: az átverések, hazugságok, fenyegetések csak a kezdetet jelentik – a ráadás a 
tiltott szenvedély.
A világsikerré vált kémregény alapján készült film csupa feszültség és átverés és erotika – 
két világhírű színész előadásában.
                                                                                                                                    Bemutató: 03.01.

 Recepttár

Vajban sült lepényhal 
levendulás karottá-
val és szarvasgom-
bával 

HOZZÁVALÓK:

1,7 kg lepényhalfilé
70 dkg friss sárgarépa
2 kisebb fej sonkahagy-

ma
2-3 szál levendulavi-
rág
2 dl fehérbor
15 dkg vaj
8 dkg krémsajt, pl. 
mascarpone
1 dl olívaolaj
friss szarvasgomba 
vagy
szarvasgombaolaj
só, őrölt bors

ELKÉSZÍTÉSE:

A sárgarépát és a hagy-
mát vékony szeletek-
re vágjuk, forró olíván 
megfuttatjuk, enyhén 
karamellizáljuk. Ekkor 
adjuk hozzá a fehérbort 
és a levendulát, sózzuk, 
borsozzuk, lefedve pu-
hára pároljuk. Ezután 
turmixgépben pürét 

készítünk belőle vaj és 
a sajt hozzáadásával. A 
halfiléket enyhén sózzuk 
és habzó vajon csak kife-
héredésig sütjük, ügyel-
ve arra, hogy ne kapjon 
színt, pörzsanyagot.

Tálalás: 

Tányérra teszünk egy 
darab halat, és vékony 
szarvasgombaszelete-
ket vagy olajat teszünk 
rá. Habzsákból vagy 
szószosflakonból leven-
dulás pürét nyomunk 
mellé. Díszíthetjük salá-
talevelekkel, levendula-
virággal.

        Forrás: Magyar Konyha
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O K T A T Á S :
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

S Z O L G Á L T A T Á S

E G Y É B :
Tűzifa darabolva, hasítva, ingye-
nes házhozszállítással kedvez-
ményes áron a Négy Erdész Kft. 
telephelyéről. Tel: 06-30-417-
7700 ( AA58076640)
Ingyen lomtalanítás. 
06-20-9625-716
Veszélyes favágás alpin tech-
nikával, fiatalítás, visszavágás, 
ritkítás, fagondozás. Telefon: 
06-30/977-1801

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: baranyahirdeto@gmail.com,
Sokszorosító szerv: 

ADC MEDIA 
Megjelenik: Pécsett minden 

csütörtökön. 40 000 példányban.
Lapzárta: Kedd 12 óra

Internet: www.szuperinfobaranya.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.

Állás 
Á L L Á S T  K Í N Á L :

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk Győr-Moson-Sopron 
megyei partnerünkhöz. Magas 
bér, ingyenes szép szállás, uta-
zás térítés. 06/30-511-4219.
Pécsi székhelyű könyvelőiroda 
könyvelésben jártas alkalmazot-
tat keres. Érd:06-30/905-3681

Valutapénztárost keresünk, 
hamarosan nyíló pécsi üzle-

tünkbe! Valutapénztárosi vég-
zettség előnyt jelent! 

Érdeklődni: 
+36-20-360-66-92

DUNÁNTÚLI munkára beta-
nított dolgozókat keresünk. 
Szállás, utazás biztosított. 
T:06/30-709-315.
Nyílászárók beépítésére mun-
katársakat keresünk, Gyakor-
lattal rendelkezők előnyben. 
Érd: 0670 6386402
KFT. keres azonnali kezdés-
sel CO-hegesztőket és szerke-
zet lakatosokat Nagykanizsára. 
Nettó 1500.-Ft. órabér. Szállí-
tás. szállás, napi előleg megol-
dott. 06/30-681-9655
CME-10000 ill. FERMONT 
megmunkálóközpontokra szak-
munkásokat keresek kiemelt 
bérezéssel dombóvári munka-
helyre. 06-30/474-1952

Redőnyszerelés, gurtnicsere, 
faredőny javítás. 
06-30-859-8118

  Kövess minket facebook oldalunkon is!
          
            Pécs és Baranya Szuperinfó!

Keresek eladó balatoni vízközeli 
ingatlant! Tel.: 30/6007880
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, büfékocsiját 
megvásárolom. 30/421-85-75, 
70/ 424-78-20.

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:

 

Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)

szállást 2 ágyas szobákban. 

MUNKALEHETŐSÉG
Budapesti nagykereskedésünkbe keresünk
HÁZASPÁROKAT vagy EGYEDÜLÁLLÓKAT

•  Női munkalehetőségek: 
ügyfélszolgálat vagy takarítás

•  Férfi munkalehetőségek: karbantartó, 
gépkocsiszerelő, raktáros

Amit kínálunk:

• Teljesen bejelentett, kiemelt jövedelem
•  Szállás biztosítása + havi kétszeri hazautazás 

térítése
•  SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, készpénz 

cafeteria, dolgozói vásárlás

Jelentkezni az 
allashirdetes@bekaskft.hu címen lehet.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Keresünk németországi munka-
végzésre, gépszerkezetgyártási 
területre élhajlítóst, lézervágóst, 
CO és AWI hegesztőt, valamint 
hegesztő robotra CO hegesztőt. 
Betonacélfeldolgozási területre 
gépkezelőt, darukezelőt, rakodót 
és betonacél hegesztőt. Tel.: 06-
30/6010-688.
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FELADATOK
-portfolió teljesítmény-, ill. promóciós hatékonyság elemzési/monitorozási rendszer

fejlesztése, m ködtetése
-kutatási projectek tervezése/megvalósítása, elemzések készítése

-TM éves aktivitási tervek készítése, végrehajtása
-POS eszköztár fejlesztése

-kapcsolódó ügynökségi/outsourcing tevékenység menedzselése
-leányvállalatok TM tevékenységének támogatása

-üzletek látogatása bel- és külföldön, leányvállalatok látogatása külföldön
 

ELVÁRÁSOK
-a felsorolt feladatkörökben szerzett releváns tapasztalat, ami képessé teszi a jelentkez t

az önálló, konstruktív munkavégzésre
-tárgyalási szint  angol nyelvtudás

-kiváló kommunikációs/tárgyalási készségek, határozott fellépés
-B kategóriás jogosítvány

 
JELENTKEZÉS

fényképes önéletrajz: marketing@mogyi.hu

A Mogyi Kft munkatársat keres

TRADE MARKETING MENEDZSER
munkakörbe

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés munkanapokon 
7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 

a 06-22/574-082 telefonszámon

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

 

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA!
- 950-1000 Ft/ órabér
- vonzó cafeteria (br. 25.900 Ft)
- műszakpótlékok: 15-50 %
- szombat/vasárnap +50% pótlék
- hazautazás 100%-os támogatása
- fizetési előleg 

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

           PANNÓNIA RÁDIÓ felhívása az olvasókhoz!

A Pannónia Rádió munkatársai azon dolgoznak, hogy az 
elkövetkezendő években Pécs kedvelt rádiója legyen. A 
cél az, hogy folyamatosan hallgassák a Pannónia Rádió 

műsorait. A net segítségével szinte az egész világon 
hallható adásunk. Kérjük hallgatóinkat, hogy támogas-

sák a rádiónkat, és kisérjék figyelemmel működésünket. 
Minden támogatást elfogadunk, ami segíti a működést.

 Legyetek a kritikusunk. Észrevételeiteket, javasla-
taitokat juttassátok el hozzánk, facebookon vagy a 

webseeingmedya@gmail.com email címre írva.

A rádiót hallgatni itt is lehet: www.pannoniaradio.hu

Hirdetés feladás:  30/8242-378
Hirdetése nálunk célba ér!
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Az időjárás és a 
népi jóslatok.

Kázmér napi népi 
jóslat:

Ha-e napon esik 
vagy havazik, az 
aratást egy héttel 
el kell halasztani.

Kemény fagyokkal, de napos idővel indul a március
Szerdán szakadozottabbá válik a felhőzet, északon és nyugaton már több 
napsütés ígérkezik. Kezdetben kisebb havazás, hószállingózás még lehet, 
délután megszűnik a csapadék. Nyugaton és északkeleten lesz élénk az 
északias szél. Reggel -17, -8, nappal -9, -3 fok várható.

Csütörtökön napközben napos, de fagyos időre készülhetünk. Már csak he-
lyenként élénkülhet meg a szél. Hajnalban -10, -19, nyugaton, délnyugaton 

-20, -22 fok is lehet. Délután -1, -7 fok valószínű. Késő este délnyugat felől 
havazás kezdődik.

Pénteken többfelé várható havazás, melyet napközben dél felől fagyott eső, 
ónos eső válthat fel. Megélénkül a keleties szél. Hajnalban -12, -5, napköz-
ben 0, -7 fokra van kilátás. Szombaton vegyes halmazállapotú csapadék 
hullhat.

Nyugdíj mellett

 

munka Baranyában?
Nyugdíja megtartásával dolgozhat

szakmájában, vagy bármilyen
állásban egész Baranyában!

P
• előnyös adózás
• biztonságos, tiszta keretek
• korrekt fizetés nyugdíj mellé

Telefonáljon:
06 20 288 0327

                                               

Ha sokáig tartózkodunk 
hidegben megfelelő ru-
házat nélkül, könnyen 
összeszedhetünk külön-
böző, hideg okozta megbe-
tegedéseket. A weborvos.
hu szerint Ezek közé tar-
tozik a kihűlés és ide soro-
landóak különböző fagyási 
sérülések, több bőrgyógy-
ászati kórkép, ráadásul 
rosszabbá válhatnak már 
meglévő szív-érrendszeri 
és légzőszervi megbetege-
déseink is.

A hidegben az ujjaink, a 
lábujjaink és az orrunk van 
kitéve a legnagyobb ve-
szélynek, ugyanis ezeken a 
területeken nincs nagyobb 
mennyiségű izom, melyek 
melegíthetnék e szervein-
ket. Ezen felül még tetézi 
is a bajt, hogyha csökken-
ne a testünk hőmérséklete, 
akkor a szervezetünk az 
életfontosságú belső szer-
veink melegen tartására 
koncentrál, így csökken a 
végtagjaink vérellátása. 

A lábaink és a kezeink 
amúgy is hamarabb hűl-
nek ki, mivel a testünk 
többi részénél nagyobb a 
hőleadásuk, ráadásul na-
gyobb eséllyel is érintkez-
nek a hideggel vagy hideg 
felületekkel - olvasható 
a kanadai kormány mun-
kavédelmi hivatalának 
honlapján, akik földrajzi 
elhelyezkedésükből adó-
dóan vitán felül állóan nagy 
hidegszakértőnek számí-
tanak.
A fentiekből adódóan rend-
kívül fontos, hogy mindig 
megfelelően legyünk fel-
öltözve a hidegben, munka 
esetén pedig a biztonságos 
körülmények is biztosítva 
legyenek. Arról, hogy ezek 
a körülmények teljesülje-
nek, hazánkban jogszabá-
lyok gondoskodnak.
Először is fontos kiemelni, 

Ennyi plusz pihenőt kell kapj a 
hidegben: minden dolgozóra vo-

natkozik!
hogy a munkaköri, szak-
mai, illetve személyi higi-
énés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és vélemé-
nyezéséről szóló rendelet 
szerint fiatalkorú és váran-
dós dolgozó hideg vagy vál-
takozóan hideg és meleg 
munkakörnyezetben mun-
kát nem végezhet.

A munkahelyek munkavé-
delmi követelményeinek 
minimális szintjéről szóló 
rendelet  szerint a zárt tér-
ben lévő munkahelyeken, a 
biztosítandó hőmérséklet 
télen
    szellemi munka esetén 
20-22 fok,
    könnyű fizikai munka 
esetén 18-20 fok,
    közepesen nehéz fizikai 
munka esetén 14-18 fok,
    nehéz fizikai munka ese-
tén pedig 12-14 fok.

E rendelet alapján fő sza-
bály szerint az számít hi-
deg munkahelynek, ahol 

„a várható napi középhő-
mérséklet a munkaidő 50 
százalékánál hosszabb 
időtartamban, szabadtéri 
munkahelyen a +4 °C-ot, 
illetve zárttéri munkahe-
lyen a +10 °C-ot nem éri el”.
A jogszabály szerint, 
amennyiben hideg mun-
kahelyen dolgozunk, ak-
kor jogunk van óránként 
legalább öt, de legfeljebb 
tíz perc pihenőidőhöz. Ez 
pedig nem azt jelenti, hogy 
abbahagyhatjuk a munkát 
és fagyoskodhatunk, mert 
a rendelet azt is meghatá-
rozza, hogy „a munkaválla-
lók részére tiszta levegőjű, 
kellő megvilágítású, szük-
ség esetén fűthető” hely-
séget kell biztosítani pihe-
nőhelyként.

forrás:
https://www.penzcentrum.
hu


