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A Fluoridról természe-
tesen.

A rákosodás nő az intelli-
gencia csökken!
És ha kiderül, hogy nem 
hatékony - és nem is biz-
tonságos - akkor mégis mit 
keres a vizünkben, a fog-
krémünkben és lerakódva 
a szervezetünkben?
                                                               2. oldal

Programajánló.

Mozi, Színház
                                                 5. oldal

Sport.
                                        4. oldal

A Nyugdíjasok Egyesüle-
te Pécs hírei, programja-
vaslatai (2018/ I.)
A Nyugdíjasok Egyesülete 
elnöksége és klubvezetői 
évindító értekezletükön a 
2018-as év legfontosabb 
programjait tárgyalták meg.  
Az évtizedek óta hagyomá-
nyos és a közösség életében 
meghatározó események 
természetesen az idei évi 
munkatervben is szerepelni 
fognak, így a legfontosabb 
tavaszi programok:

-  Közművelődési, ismeretfel-
újító tevékenységünk terén: 
a több mint 15 éve hagyomá-
nyosan megtartott Népfőis-
kolai előadásainkat hétfőn-
ként 9 órától, március 19-én, 
március 26-án, április 9-én, 
április 16-án hallgathatják 
meg érdeklődő látogatóink 
a Vasutas Művelődési Ház-
ban (Pécs, Várady Antal u. 7.). 
A korábbi években még 6 – 7 
előadást tudtunk szervezni, 
esetenként 70 – 80 hallga-
tó számára, most azonban 
a civil szervezeteket érintő 
anyagi megszorítások miatt 
csak 4 előadást tudunk biz-
tosítani az érdeklődő pécsi 
városlakók számára.

-  Kulturális, művészeti tevé-
kenységek területén: A ma 

már az országos nyugdíjas 
rendezvények programjai 
között is kiemelkedő helyen 
szereplő „Szépkorúak Regio-
nális Tavaszi Kulturális Fesz-
tiválja” programot a Pécsi 
Apáczai Csere János Nevelési 
Központ Művelődési Házban 
rendezzük meg március 24-
én 10 órától. A közel 10 éve 
hagyományosan megren-
dezésre kerülő Fesztiválra az 
Egyesületünkben működő 
kulturális csoportok mellett 
meghívjuk a Dél Dunántúli 
Régióból (Baranya, Somogy, 
Tolna és Zala megyéből) a 
korábbi években sikeresen 
szerepelt, arany és ezüst mi-
nősítést elért versmondókat, 
egyéni énekeseket, énekka-
rokat, kórusokat, tánc cso-
portokat és hangszeres elő-
adó művészeket. A fellépő 
szereplők száma ez évben is 
várhatóan 300 fő körül lesz. 
A Fesztivál felmenő rendsze-
rű, tehát az országos hírnév-
vel rendelkező szakmai zsűri 
által arany minősítéssel díja-
zott szereplők a szeptember 
hónapban várhatóan Csil-
lebércen tartandó országos 
vetélkedőn vehetnek részt.
A Kulturális Fesztivál eddi-
gi eredményeit elismerve 
Dr. Hoppál Péter kulturális 
ügyekért felelős Államtitkár 

Úr, Pécs országgyűlési képvi-
selője vállalta a rendezvény 
fővédnökségét!  

-   Közösségi ünneplés és 
szórakozás terén: A Nyug-
díjasok Egyesülete márci-
us 10-én 16 órától tartja a 
Nőnapi és Farsangi zenés 
szórakoztató bálját a Delta 
Étteremben. Jelentkezni az 
Egyesület székházában (Pécs, 
Majorossy Imre u.15.) lehet 9 

– 13 óra között.
-  Kirándulások: Belföldi ön-
költséges kirándulások szer-
vezésével, kiközvetítésével 
foglalkozó munkatársaink 
február 12-től kezdik meg 
tájékoztató tevékenységü-
ket és minden hét hétfőjén 
és szerdáján 9 – 12 között 
várják az érdeklődőket Egye-
sületünk székházában.
Tekintettel arra, hogy Egye-
sületünk közhasznú minő-
sítésű, így nemcsak a tagja-
inkat, hanem valamennyi, a 
programjaink iránt érdeklő-
dő, vagy csak kikapcsolódás-

ra vágyó személyt, baráti 
társaságot szeretettel vá-
runk rendezvényeinkre! 
A későbbiekben további ter-
vezett rendezvényeinkről is 
hírt adunk.
                            Tisztelettel:
  Somogyváry Attila elnök.

Beiratkozás, Jó ha tu-
dod!
                                        9. oldal

Legyen Profi Szakács!
                                      10. oldal

Nők nyugdíja 40 év után
                                               3. oldal

Apró, 
                                   6 - 7. oldal

Apró, Recept
                                      8. oldal
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A fluoridról természetesen
Amit itt mindenki szilárdan hisz, az az, 
hogy a fluorid fontos a fogszuvasodás 
megelőzéséhez, különösen gyerek-
korban, és hogy a fluorid biztonságos 
és hatékony. Ha nem így lenne, nyíl-
ván nem tennék rendszeresen az ivó-
vízbe és a fogkrémekbe. Ez a fluorid 
ismert oldala, amit örökösen hallunk

A fluorid egy másik, teljesen 
elhallgatott oldala az, hogy 
ez az egyik legerősebb mé-
reg a világon, mely bizonyí-
tottan csontbetegséget, rá-
kot, gyermekhalandóságot, 
agykárosodást, korai örege-
dést és sok más problémát 
okozhat.

Az alábbi írás igyekszik be-
mutatni, hogyan változott 
át fokozatosan az elmúlt 60 
évben a fluorid mérgező 
anyagból fogvédő tápanyag-
gá, majd megismerkedünk a 
fluorid propaganda haszon-
élvezőivel, és megtudjuk, mi-
lyen módon hat ránk ennek 
a mérgező, ,,biztonságos és 
hatékony” szernek a rend-
szeres fogyasztása, és hogy 
miért történik mindez. 

(A válasz elképesztőbb, mint 
ahogy bárki is gondolná!).

Hogy miért fontos ezt tud-
ni? 

Azért, mert egy átlagos szu-
permarketban vagy kizá-
rólag fluoridos fogkrémet 
lehet kapni, és a közvízellá-
tási rendszerből is fluoridos 
vizet  iszunk nap mint nap. 
Megtalálható az üdítőitalok-
ban, sörben és élelmiszerek-
ben. Ezek mellett a fluorid 
az egyik legelterjedtebb 
környezetszennyező anyag 
a természetes vizekben, a ta-
lajban és a levegőben. Tehát 
a valószínűsége annak, hogy 
az ember ne fogyasszon flu-
oridot, egyenlő a nullával. 
Ugyanakkor egyfolytában 
halmozódnak a fluorid-fo-
gyasztás veszélyeire vonat-
kozó tudományos bizonyí-
tékok. Ez azt jelenti, hogy a 
fluorid káros hatásainak ál-
dozatává válhatunk anélkül, 
hogy erről a legcsekélyebb 
fogalmunk is lenne.

Mit okoz a vezetékes víz-
ben található fluorid?

Akár fogyasztásra, akár mo-
sakodásra használjuk a ve-
zetékes vizet otthonunkban, 
minden szempontból káros 
hatású adalék a benne talál-
ható fluorid.
A fluorid mosakodás so-
rán a bőrre fejti ki roncsoló 
hatását. Számos allergiás 
megbetegedés kialakulása 
ebből a hatásból ered. A bőr 
áteresztő képessége által a 

tisztálkodás közben használt 
vízben lévő fluorid egy része 
továbbá bekerül a véráram-
ba is, és ez által kóros folya-
matok indulnak el az emberi 
szervezetben. 1943. szept. 18-
án ,,Krónikus fluor mérgezés” 
című cikkében az Amerikai 
Orvosi Szövetség Lapja töb-
bek között ezt írta: ,,A fluo-
ridok általános protoplazma 
mérgek azáltal, hogy meg-
változtatják a sejthártya át-
eresztőképességét bizonyos 
enzimek megbénításával. A 
fluor mérgezés forrásai az 1 
ppm-et vagy annál többet 
tartalmazó fluoros ivóvíz, 
rovarirtásra használt fluor 
összetételek,... [stb.]” Figyel-
jük meg, hogy a fluoridáció 
bevezetése előtti évben az 1 
ppm-es mennyiség még mér-
gezőnek számított. 

A rákosodás nő, az intelli-
gencia csökken

1991-ben az Országos Rák 
Intézet vizsgálni kezdte az 
amerikai lakosság körében 
a fluoriddal kapcsolatba 
hozható rákos megbetege-
dések mutatóit. Bizonyítékot 
találtak ,,növekvő mértékű 
csont és izületi rákra min-
den korosztályt egybevéve, 
főleg a 20 éven aluliaknál 
megfigyelhető tendenciák 
miatt, ami megállapítható 
volt a fluoridált megyékben, 
de nem volt észlelhető a nem 
fluoridált megyékben...” A 
Rák Intézet részletekbe me-
nőbb tanulmányokat is ké-
szített Washington és Iowa 
állam több megyéjében. Ezek 
szerint:

A 20 éven aluliaknál a csont 
és ízületi rákok aránya 
mindkét nemnél 47%-kal 
emelkedett Washington és 
Iowa fluoridált területein az 
1973-80-tól 1981-87-ig terje-
dő időszakban, míg 34%-kal 
csökkent a kevés fluoridot 
tartalmazó részeken.
    A 20 évesnél fiatalabb fiúk 
között a csontrákosodás ará-
nya 70%-kal nőt a fluoridált 
részeken, míg 4%-kal csök-
kent a nem fluoridált terüle-
teken”. (2)
1992-ben állami adatok 
szerint 144 millió amerikai 
fogyasztott fluoridot a vizé-
ben. (Ez ma már 160 millió.) 
Ugyanebben az évben Mic-
hael Perrone törvényhozó 
alkalmazott New Jersey-
ben megkérte az FDA-től a 
boltokban kapható fluorid 
tablettákra és cseppekre vo-

natkozó összes biztonsági és 
hatékonysági felmérést. Hat 
hónapos huzavona után az 
FDA elismerte, hogy nincs a 
birtokában adat arról, hogy a 
fluorid tabletták vagy csep-
pek biztonságosak vagy ha-
tékonyak.

1995-ben kínai kutatók tanul-
mányozták 907 iskoláskorú 
(8-13 éves) gyerek intelligen-
ciaszintjét a köztük található 
fogfluorózis függvényében. 
A kutatók azt találták, hogy 
olyan gyerekek intelligencia-
hányadosa, akik között köze-
pesen vagy erősen elterjedt a 
fluorózis, alacsonyabb, mint 
azoké, akiknél kis mértékű 
volt vagy nem fordult elő 
fluorózis. Az intelligencia fej-
lődését a jelek szerint hátrá-
nyosan befolyásolta a fluorid 
fogyasztása.” (3)

1997. jan. 2-án a Környezet-
védelmi Hivatal (EPA) 1500 
tudóst, mérnököt és egyéb 
szakembert képviselő szak-
szervezete az alábbi bejelen-
tést tette: ,,A tagjaink átvizs-
gálták az elmúlt 11 év alatt 
felhalmozódott bizonyítéko-
kat, beleértve az állatokon és 
embereken végzett járvány-
tani vizsgálatokat, melyek 
okozati összefüggést mutat-
nak a fluorid/fluoridáció és 
a rák, genetikai károsodás, 
idegrendszeri károsodás és 
a csontbetegségek között.”

Dr. Hardy Limeback profesz-
szor beismeri tévedését!
1999-ben Kanada és a világ 
egyik legismertebb fluo-
rid támogatója, Dr. Hardy 
Limeback professzor a To-
rontói Egyetem Preventív 
Fogorvosi Tanszékének ve-
zetője, valamint a Fogászati 
Kutatás Kanadai Szövetsé-
gének elnöke egy drámai 
fordulat keretében elnézést 
kért a tanszékétől és diákja-
itól azért, hogy addig támo-
gatta a fluoridációt.

    ,,A preventív fogászat ve-
zetőjeként szólva - mondta 
Dr. Limeback az arizonai 
The Tribune újságnak adott 
interjújában 1999. dec. 5-én 

-, elmondtam, hogy szándé-
komon kívül félrevezettem a 
kollégáimat és diákjaimat. Az 
elmúlt 15 évben visszautasí-
tottam a mindenki számára 
elérhető toxikológiai infor-
máció áttanulmányozását. A 
gyermekeink megmérgezése 
a legtávolabb esett tőlem.” 
Dr. Limeback szerint ,,három 
év alatti gyermekeknek soha-
sem lenne szabad fluoridos 
fogkrémet használniuk. Cse-
csemő formulát pedig soha 
semmilyen körülmények 
között sem szabad torontói 
[fluoridos] csapvízzel elkészí-
teni! Soha!”

Dr. Limeback döntésében 
szerepet játszott a legna-
gyobb kanadai élő kísérlet 
két nagyváros között.

    ,,Itt Torontóban - mond-
ja, - 36 éve adunk fluoridot 
a vízhez. Mégis Vancou-
verben, ahol sohasem volt 
fluoridáció, alacsonyabb 
a fogszuvasodás mértéke, 
mint Torontóban!”

2000. jún. 29. Az Amerikai Fo-
gász Szövetség álláspontja: 

„Az Amerikai Fogász Szövet-
ség több mint 40 éve támo-
gatásában részesíti a közös-
ségi vízellátás fluoridáció-ját, 
mint a fogszuvasodás meg-
előzésének biztonságos és 
hatékony módját... Sajnos, a 
fluoridáció biztonságára és 
hatékonyságára vonatkozó 
elsöprő erejű bizonyítékok 
ellenére, még több mint 100 
millió amerikai nem élvezhe-
ti a fluoridos víz előnyeit.”

Mit okoz a lenyelt fluorid?

A lenyelt fluorid a szervezet-
ben mérgező hatású. Ma már 
a fogkrémeken is feltüntetik 
azt a figyelmeztetést, hogy 
ha valaki nagyobb mennyisé-
get nyel le belőle, akkor azon-
nal orvoshoz kell fordulnia. 
A vezetékes vízzel kapcso-
latban azonban senki nem 
figyelmeztet a veszélyekre, 
pedig a vezetékes víz is ál-
talában tartalmaz fluoridot.

Sokan még mindig csapvi-
zet isznak, nem beszélve ar-
ról, hogy főzéshez is ezt a 
vizet használjuk. A túlzott 
mennyiségben lenyelt flu-
orid kockázatos az agytörzs 
számára, pajzsmirigy problé-
mákat okozhat, veszélyezteti 
a csontok épségét, növeli a 
csontrák kockázatát valamint 
veseelégtelenséget idézhet 
elő. A nagy mennyiségben 
lenyelt fluorid veszélyezteti 
az emésztést azzal, hogy fel-
borítja a bélflóra egyensúlyát. 
Ez pedig gyengíti az immun-
rendszer működését.

Valóban kell a szervezet-
nek a fluor?
Azt már tudjuk, hogy a 
fluorid fogyasztása nem 
biztonságos, de vajon ha-
tékony-e? 
És ha kiderül, hogy nem 
hatékony - és nem is biz-
tonságos -, akkor mégis 
mit keres a vizünkben, a 
fogkrémünkben és lera-
kódva a szervezetünkben?
És még mindig orvosok 
százai ragaszkodnak a flu-
orhoz!

Nos, a fentiekből láthatjuk, 
hogy egy olyan látszólag 
egyszerű, szinte mindenki 

által evidensként elfogadott 
kérdés, mint a fluorid hasz-
nálata, valójában mennyire 
bonyolult és ellentmondá-
sos lehet. Azonban az ed-
digiek csak bevezetésnek 
számítanak, s teljességgel 
eltörpülnek a folytatáshoz 
képest. A kutatások egyre 
inkább azt támasztják alá, 
hogy a fluor és a fluoridok 
rendkívül veszélyesek az em-
beri szervezetre nézve. Egyes 
összeesküvéselméleteket 
pártoló tudományos körök 
azt gyanítják, hogy a „hivata-
los” orvosi és egészségügyi 
állásfoglalás nem véletlenül 
fluor párti, és az sem vélet-
len, hogy számtalan nagyne-
vű tudós és kutató fluor és 
fluorid ellenes tanulmánya 
soha nem láthatott napvilá-
got az ortodox tudományos 
magazinokban. Szerintük ez 
azért van, mert a fluor enge-
delmességre szoktat, és ezzel 
tudják befolyásuk és kontroll-
juk alatt tartani a lakosságot. 
A hivatalos állásfoglalás még 
mindig az, hogy fluorra szük-
ségünk van! Az orvosi egyete-
meken, és a gyógyszerészeti 
karokon is ezt tanítják!

A fluor, mint fontos nyom-
elem.

A fluor egy fontos nyomelem, 
amelyre a szervezetnek nagy 
szüksége van a csontok és a 
fogazat felépítésében. Tu-
dom, ez eddig pontosan úgy 
hangzik, mint a hivatalos ál-
lásfoglalás. 

Akkor hogy is van ez?

Minden elemnek és vegyü-
letnek lehet szerves és szer-
vetlen formája. Ez a fluorra 
is igaz! 

A szerves forma legtöbbször 
zöldségekben és gyümöl-
csökben fordul elő, a lehető 
legtökéletesebb formában 
és biokémiai környezetben, 
pontosan úgy, ahogy azt a 
szervezetünk megkívánja.

A szervetlen - azaz a hoz-
záadott - fluor és annak sói, 
vegyületei nem természetes 
kötésben találhatóak, ezért a 
szervezetünk idegen anyag-
ként fogja fel azokat. Ezért 
van az, hogy a hozzáadott 
fluor még a megengedettnél 
alacsonyabb mennyiségben 
is káros hatást fejt ki a szer-
vezetre.
Még nem mérgező elemek 
és vegyületek esetében is, 
ha szervetlen formát alkal-
mazunk (eszünk, vagy iszunk 
meg, kenünk magunkra, lé-
legzünk be), nem tolerálja túl 
jól a szervezet - jobb esetben 
nem ismeri fel és nem hasz-
nosítja, rosszabb eserben 
méreganyagként lerakja va-
lamelyik szervünkben..

                               S. A.
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Traffipax: Február 05 - 15.-e között

8. csütörtök
07.45 - 09.15 Pécs, Nendtvich A. út
09.30 - 11.00  Pécs, Nyugati ipari út
11.15 - 12.45  Pécs, Athinay út
13.45 - 15.15 Szalánta, Hunyadi út
15.30 - 17.00  58. sz. főút
17.30 - 19.00 58. sz. főút
9. péntek
07.45 - 09.15 6.sz. főút Hird
09.30 - 11.00 6. sz. főút 
11.15 - 12.45 Pécs, Zsolnay Vilmos út
13.45 - 15.15  Pécs, II. János Pál út
15.30 - 17.00  Pécs, Siklósi út 
17.30 - 19.00  Pécs, József Attila u.
10. szombat
07.45 - 09.15 6. sz. főút 189km
09.30 - 11.00 Pécs, Üszögi út
11.15 - 12.45  Pécs, Komlói út
13.45 - 15.15  57. sz. főút 34km
15.30 - 17.00  Pécs, Siklósi út
17.30 - 19.00 Pécs, II. János Pál út
11. vasárnap
07.45 - 09.15  Pécs, Nyugati ipari út 
09.30 - 11.00 Pellérd, Dózsa György 
út
11.15 - 12.45  Görcsöny, Rákóczi út
13.45 - 15.15  Pécs, Athinay út
15.30 - 17.00  58. sz. főút 7km
17.30 - 19.00 58. sz. főút 4km

12. hétfő
07.45 - 09.15  Pécs, Siklósi út
09.30 - 11.00  578. sz. út 5km
11.15 - 12.45  57. sz. főút 34km 
13.45 - 15.15  Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00  Pécs, Hársfa út
17.30 - 19.00  Pécs, Komlói út
13. kedd
07.45 - 09.15  Pécs, II. János Pál út
09.30 - 11.00  Kozármisleny, Pécsi út
11.15 - 12.45 57. sz. főút
13.45 - 15.15  Pécs, Komlói út
15.30 - 17.00  Pécs, Üszögi út
17.30 - 19.00  6. sz. főút
14. szerda
07.45 - 09.15  Pécs, Hársfa út 
09.30 - 11.00  Pécs, Komlói út
11.15 - 12.45  6. sz. főút 192km
13.45 - 15.15  Pécs, Nagykozári út
15.30 - 17.00  Pécs, Zsolnay Vilmos út
17.30 - 19.00  Pécs, Üszögi út-Bogádi 
út
15. csütörtök
07.45 - 09.15  Pécs, Nendtvich A. út
09.30 - 11.00  Pécs, Makay István út
11.15 - 12.45  Pécs, Nyugati ipari út
13.45 - 15.15  Pécs, Athinay út
15.30 - 17.00  Pécs, József Attila u.
17.30 - 19.00  Pécs, Zsolnay Vilmos út

  
A Karikatúra játékunk nyertese: 
Cserkúti Katalin Pécs, Éva utcai 
olvasónk. Kérjük jelentkezzen 

emailben. Gratulálunk!

A heti jó megfejtésért Mozijegyet 
sorsolunk ki.

Megfejtéseket február 15.-éig várjuk.

A hölgyek 2018-ben is válto-
zatlan feltételekkel igényel-
hetik a nők kedvezményes 
nyugdíját: meg kell szerezni-

ük legalább 40 évi jogosult-
sági időt (amelyből alapeset-
ben legfeljebb 8 év lehet a 
gyermeknevelésre tekintet-
tel kapott ellátások folyósítá-
si idejével szerzett szolgálati 
idő,  vagyis legalább 32 évi 
szolgálati időt keresőtevé-
kenységgel, azaz munkával 
kell megszerezniük).

Az igénylő hölgy azon a na-
pon, amelytől kéri a kedvez-
ményes nyugdíja megállapí-
tását, nem állhat biztosítási 
jogviszonyban.

A kedvezményes nyugdíj 
összegét ugyanúgy állapít-
ják meg, mint a korbetöltött 

öregségi nyugdíj összegét, 
vagyis nem csak a 40 évi 
jogosultsági idő, hanem az 
érintett hölgy egész élete so-
rán szerzett szolgálati idő és 
az 1988 óta szerzett, nyug-
díjjárulék alapját képező 
kereseteiből számított nettó 
havi átlagkeresete figyelem-
be vételével számítják ki a 
kedvezményes nyugdíj ösz-
szegét. A nők kedvezményes 
nyugdíja saját jogon járó, tel-
jes nyugdíj.

A nők kedvezményes nyug-

díja mellett tetszőleges 
időtartamban a verseny-
szférában úgy lehet dolgoz-
ni, hogy amíg a nyugdíjas 

hölgy nyugdíjjárulék alapját 
képező bruttó keresete, jö-
vedelme nem éri el az éves 
összeghatárt (a minimálbér 
18-szorosát), addig a nyug-
díját is felveheti. Ez a korlá-
tozás megszűnik, ha a hölgy 
betölti a rá vonatkozó nyug-
díjkorhatárát.

A közszférában végzett 
munka esetén azonban a 
kedvezményes nyugdíjat (és 
a korbetöltött nyugdíjat is) 
szüneteltetik arra az időtar-
tamra, amíg az érintett hölgy 

előzetes kormányzati enge-
déllyel létesített közalkalma-
zotti vagy hasonló közszol-
gálati jogviszonya fennáll.

A kedvezményes nyugdíj 
melletti munkavégzéssel 
szerzett nyugdíjjárulék-ala-
pot képező kereset, jöve-
delem alapján a nyugdíjas 
hölgy félszázalékos nyugdíj-
növelésre jogosult, amelyet 
2017. január 1-jétől a nyug-
díjhatóság már hivatalból 
(nem kérelemre) állapít meg.
A nők kedvezményes nyug-
díjának tehát 3 alapfeltétele 
van, amelyek közül mind-
egyiknek teljesülnie kell:

a) legalább 40 évi (keresőte-
vékenységgel és gyermek-
neveléssel) szerzett jogosult-
sági idő szerzése, amelyből

b) alapesetben legalább 32 
évi szolgálati időt kell kere-
sőtevékenységgel (munká-
val) szerezni, és

c) azon a napon, amelytől 
kezdődően az öregségi tel-
jes nyugdíjat megállapítják 
az érintett hölgy számára, a 
Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) 
és e)-g) pontja szerinti biz-
tosítással járó jogviszonyban 
nem állhat (azaz lényegében 
az ezt a napot megelőző 
napra meg kell szűnnie a 
munkavégzésre irányuló ösz-

szes jogviszonyának – lásd 
később).

Első és második alapfeltétel

A legtöbb félreértést az első 
két feltétel okozza. E két fel-
tételnek ugyanis együtt kell 
érvényesülnie.

Mindenképpen meg kell sze-
rezni a 40 évi jogosultsági 
időt, és ezen belül alapeset-
ben mindenképpen meg kell 
szerezni a 32 évi keresőtevé-
kenységgel (munkával) szer-
zett szolgálati időt.

Vagyis alapesetben a gyer-
mekneveléssel legfeljebb 8 
évi jogosultsági időt lehet 
szerezni a nők kedvezmé-
nyes nyugdíjához.

A jogosultsági idő alapkép-
lete:

legalább 32 év keresőtevé-
kenységgel szerzett szolgá-
lati idő +

legfeljebb 8 év gyermekne-
veléssel szerzett szolgálati 
idő =

40 évi jogosultsági idő.

   forrás: nyugdíjguru.hu

 Hirdetés 
felvétel:

  
  30/8242-378
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Csendes hétvége

Nem sok minden hozhatja 
lázba a pécsi sportrajongó-
kat a február 10-11-i hétvé-
gén. A női kosarasoknál a 
válogatott mérkőzései miatt 
szünet van (hosszú évek óta 
először nem szerepel a nem-
zeti csapatban pécsi igazo-
lású játékos), a férfiaknál a 
PVSK-Veolia már szerdán – 
lapzártánk után – lejátszotta 
mérkőzését, a férfi vízilab-
dások január 21-én ugranak 
vízbe legközelebb. A PMFC 

is ezen a 
hétvégén 
j á t s s z a 
e g y e t l e n 
idegenbeli 
felkészülé-
si találko-

zóját. Azért még akad néz-
nivaló, hiszen szombaton 
és vasárnap a Gandhi-csar-
nokban futsal országos diák-
olimpiai döntőt rendeznek, a 
lelkesedés és a csarnok mi-
att a hőmérséklet garantált. 
Vasárnap lesznek a Baranya 
megyei téli műfüves felké-
szülési torna döntői, előbb a 
III-IV osztályú csapatok közül 
a legjobb kettő, majd az I-II 
osztályú gárdák közül az idá-
ig eljutott két legjobb csap 
össze egyaránt nyolcvanper-
ces meccsen. A helyszín, a 
csapatok és az időpont lap-
zártánk után derült ki.

bő keretébe, és ellátogatott 
Pécsre megtekinteni a szak-
mai műhelymunkát Märcz 
Tamás szövetségi kapitány, 
amire még nem volt példa a 
pécsi vízilabda életében.
A nagy cél, a felsőházba jutás 
azonban most sem sikerült, 
de most is csak egy lépésre 
volt. Az alapszakasz utolsó 
előtti fordulójában 11-10-re 
kapott ki Szentesen a Pécs, 
így mindenképpen az ötödik 
helyen végez a csoportjá-
ban. A rájátszás során a má-
sik csoport alsóházából kap 
ellenfeleket )itt még nem 
olyan egyértelmű a sorrend), 
és a velük vívott mérkőzések 
után derül ki, hogy a 9-10 
vagy 11-12 helyért játszik 
majd. Ennél lejjebb ugyanis 
matematikailag sem végez-
hetnek.

Fekete szombat

Rosszul sikerült a hétvége a 
pécsi NB I-es csapatoknak, 
hiszen hárman is a további 
szereplés szempontjából 
kulcsfontosságú mérkőzést 
játszottak. A női kosárlab-

Szertefoszlott álom

Mintegy két éve gondoltak 
egy nagyot a PVSK-Mecsek 
Füszért férfi vízilabdásai-
nál, és úgy döntöttek, hogy 
leginkább fiatal, feltörekvő 
pólosokra építenek – köz-
tük nem egy saját nevelés-
re – és így próbálják meg 
megcélozni a felsőházat a 
két nyolcas csoportra bon-
tott bajnokságban. Tavaly 
ez nem sikerült, hiszen az 
alapszakasz utolsó forduló-
jában a bombaerős Szolnok 
otthonában kellett volna 
nyerni, mindenesetre arra 
jó volt az a szezon, hogy 
nem kellett a végén izgulni 
a kiesés miatt, mint előtte 
néhányszor.
Idénre már alaposan átala-
kultak a medencebeli erő-
viszonyok a néhány évvel 
ezelőttihez képest, hiszen 

a Honvéd, a Vasas vagy a Sze-
ged már nem számít félelme-

tes ellenfélnek, ugyanakkor 
feltűntek új, a sportág eddig 
fehér foltjának számító város-
ok, mint a Tatabánya, a Mis-
kolc, a Debrecen vagy éppen 
a Szombathely.

– Rengeteget dol-
goztunk már tavaly is a fiúk-
kal, és az idei felkészülésbe, 
bajnokságba is hihetetlen 
energiákat fektettünk bele 

– kezdte Lukács Gergő veze-
tőedző. - Igyekeztünk építeni 
az erősségünkre, a fiatalsá-
gunkra, az ebből kihasználha-
tó előnyöket kamatoztattuk a 
meccseinken, és próbáltunk 
látványos vízilabdát játszani. 
Ennek a munkának három lát-
ványos eredménye született, 
folyamatosan emelkedett 
a nézőszám, Lajkó Márton 
meghívót kapott a válogatott 

da élvonalában szereplő 
PINKK-Pécsi 424 diósgyőri 
69-51-es veresége nem tar-
tozik a meglepetés kategó-
riába, a hazaiak a négy közé 
igyekeznek, a PINKK a nyolc 
között szeretne megragad-
ni az alapszakasz végén. A 
PEAC-Pécs hazai, 79-88-as 
veresége viszont már fá-
jóbb a Zalaegerszegtől, ha 
a pécsieknek sikerült volna 
győzni, még a legjobb négy 
sem lett volna elérhetet-
len. A férfi kosarasoknál a 
PVSK-Veolia Jászberényben 
maradt alul 81-72 arányban 
egy rosszul sikerült első ne-
gyed miatt, így viszont már 
csak matematikai esély van 
a középszakasz felsőházára, 
most a középházi szereplés-
hez szükséges minél több 
pontot kell gyűjtögetniük. A 
férfi vízilabdások Szentesre 
utaztak abban a reményben, 
ha nyernek, akkor az alapsza-
kasz utolsó fordulójában egy 
Honvéd elleni idegenbeli 
győzelemmel kivívhatják a 
felsőházba kerülést. Nos, a 
Szentes 11-10-re nyert, így a 
PVSK-Mecsek Füszért bizto-
san ötödikként végez a cso-

portjában.

                     Móczán Zoltán

fotó: pvsk-mecsekfüszért

fotó: pvsk-mecsekfüszért

Futsal csapatok hétvé-
géje Békéscsabán

2018. február 2-4. között 20 
futsal csapat mérkőzött meg 
a „Magyarország Diákolim-
pia® bajnoka” címért Békés-
csabán. A IV. korcsoportos 
fiú csapatok versenyét egy-
szerre két helyszínen rendez-
ték meg. A hétvégi esemény 
a Békés Megyei Diáksport 
Egyesület szervezésében a 
Magyar Diáksport Szövetség 
megbízásából került meg-
rendezésre. 
Egyre népszerűbb a futsal 
sport a fiatalok körében. Ezt 
bizonyítja, hogy a tavalyi-
hoz képest mintegy százzal 
több, 826 csapat nevezett 
az idei Diákolimpia® IV. kor-
csoportos futsal bajnoksá-
gába.  Közülük került ki az 
a 20 team, amelyik február 
első hétvégéjén az Országos 
Döntőben összemérhette 
tudását. Érdekesség, hogy az 
idei finalista csapatok közül 7 

már tavaly is ott volt a dön-
tőben. 
A hétvégi verseny pénteki 
ünnepélyes megnyitóján 
a versenyző fiatalok diák-
olimpiai esküt tettek, majd 
szombat és vasárnap már a 
küzdelmek következtek.  A 
versenyek végén a három 
dobogós mellett elisme-
résben részesült a legjobb 
kapus, a legjobb mezőny-

játékos, a gólkirály és a 
bajnokcsapat testnevelője 
is. A Diákolimpia® verse-
nyek fővédnöke Áder János, 
védnökei közt pedig meg-

található többek között Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár és 
Dr. Palkovics László közokta-
tásért felelős államtitkár is.
A hétvégi rendezvénynek ott-
hont adó Békéscsabán nagy 
múltja van a sport szereteté-
nek. A békési megyeszékhely 
a korábbi években már több-
ször bizonyította, hogy a ma-

gyar di-
á k s p o r t 
e g y i k 
l e g k i -
e m e l -
k e d ő b b, 
legered-
m é n y e -
sebb vá-
rosa. Az 
e l m ú l t 
30 évben 

számos érmet nyertek spor-
tolói, csapatai az országos 
finálékban. Méltán lehetnek 
büszkék az innen induló, ké-
sőbbi válogatott és olimpikon 

sportolóikra, többek között 
Baji Balázs világbajnoki 
bronzérmes gátfutóra, aki 
korábban a régiót képvisel-
te a diákolimpiákon, majd 
később világszintű élsporto-
lóvá vált.  A megyében egy 
év alatt közel 20 000 gyerek 
versenyez a diákolimpiai 
rendszeren belül. Békés me-
gye 120 diákolimpiai meg-
mérettetést szervez évente, 
10-12 országos elődöntő és 
minden évben minimum két 
országos finálé rendezésére 
kerül sor ebben a régióban.

A hétvégi Diákolimpia® 
IV. korcsoportos Futsal 
Országos Döntő fantasztikus 
hangulatban telt, a verseny 
legizgalmasabb pillanatairól 
készült képek megtekinthe-
tők a Diákolimpia® közösségi 
médiaoldalán (https://www.
facebook.com/diakolimpia/). 
A kétnapos küzdelemben az 
alábbi iskolák és személyek 
szerezték meg a dobogós 

helyezéseket és a különle-
ges elismeréseket.

I. helyezett Felcsút, Endresz 
György Általános Iskola

II. helyezett Kozármisleny, 
Kozármislenyi Janikovszky 
Éva Általános Iskola

III. helyezett Eger, Egri Ke-
mény Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola

A legjobb kapus: Gyetván 
Márk, Egri Kemény Ferenc 
Sportiskolai Általános Iskola
A legjobb mezőnyjátékos: 
Sós Máté, Felcsút, Endresz 
György Általános Iskola
A gólkirály: Varga Donát, Bu-
dapest, Csanádi Árpád Álta-
lános Iskola, Sportiskola és 
Középiskola
A bajnokcsapat testneve-
lője: Sulyok Attila, Felcsút, 
Endresz György Általános 
Iskola
forrás: Merlin Communications 
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 A Magyar Elektra a közismert ókori görög történet nyomán írt, ízig-vérig magyar dráma az igaz 
hit fontosságáról. Bornemisza Péter mintegy ötszáz évvel ezelőtt ugyanis nem egyszerűen lefor-
dította Szophoklész művét, az Elektrát, hanem aktualizálta és dramaturgiailag is átszerkesztette 
azt. A mitológiai vonatkozásokat – mint pogány elemeket – többségében törölte, a történeti 
hátteret keresztény üzenettel töltötte meg, és a korabeli magyar társadalomra vonatkozó uta-
lásokkal bővítette.Művében minden szereplőnek megvan a maga igazsága, ugyanakkor senki 
sem bűntelen. Vészjósló örök körforgás, melyben mészárlást mészárlás követ. Előadásunkban a 
korunkra is oly jellemző csodavárás, az erkölcsi megtisztulásra való vágyakozás a vezérfonal. Ha 
mindez a XVI. században az ország három részre szakadása idején érvényes volt, miért ne lenne 
az ma is? Előadások: 2018.02.16. p | 19:00, 2018.02.17. szo | 19:00, 2018.02.18. v | 17:00, 
2018.02.23. p | 19:00,  2018.02.28. sze | 19:00, 2018.03.01. cs | 19:00, 2018.03.15. cs | 19:00

Richard Hannay középkorú, jól szituált, jó megjelenésű agglegény meglehetős unalomban éli 
szürke hétköznapjait Londonban, amíg egy napon véletlenül össze nem találkozik egy feltű-
nően csinos fiatal nővel, és hirtelen egy irtózatos bűnügy kellős közepén nem találja magát. 
A harminckilenc lépcső John Buchan 1915-ös regénye, és Alfred Hitchcock 1935-ös filmjének 
adaptációja. Patrick Barlow 2005-ös színpadi változata óriási sikert aratott Londonban, és azóta 
az egész világot bejárta. A darab érdekessége, hogy az eredeti történetet négy szereplőre 
szűkíti. Csak a Hannay-t alakító férfiszínész játszik egy szerepet, a színésznő három, egymástól 
teljesen eltérő figurát jelenít meg. A többi huszonhat szerepet pedig másik két színész alakítja. 
Ettől az eredeti kémtörténet izgalma leginkább bűnügyi komédiába fordul. 
 Előadások: 2018.02.11. v | 17:00, 2018.02.12. h | 19:00, 2018.02.13. k | 19:00, 2018.02.14. 
sze | 19:00, 2018.03.19. h | 19:00, 2018.03.20. k | 19:00, 2018.03.21. sze | 19:00

Előadás 
Ajánló

Valami Amerika

A Valami Amerika 3 története szerint, Tamás, Ákos és András, a balek testvérek 
minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek 
köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffia-
banda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul 
hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozás-
ba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a 
slamasztikából? (Vertigo Media)                  február 14.

Fekete Párduc

Wakanda királyának halála után 
fia, T’Challa visszatér az elszigetelt, 
azonban technológiailag igen fej-
lett afrikai hazájába, hogy elfoglalja 
méltó helyét a trónon. Azonban 
amikor feltűnik egy régi ellenfél, 
nem csupán Wakanda, de az egész 
bolygó sorsa veszélybe kerül. ......              
február 14.

Programajánló

Testről és Lélekről

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosab-
ban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? 
Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus 
alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen ennek az idegen embernek sze-
mébe? És, mi van, ha az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád megszeretni? Hogy 
lehet az, hogy éjjel, egymástól több kilométerre, magányos ágyatokban fekve egymáséi lehettek, 
de nappal, hús vér valótokban egymással szemben állva még egy vacak első randevút sem tudtok 
normálisan lebonyolítani? És mi van, ha a második találkozó is kínosan sikerül? A harmadik meg 
kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha feladnád, kibírnád?                                 február 10-11.

AJÁNLJUK MAGUNKAT!
 PANNÓNIA RÁDIÓ

www.pannoniaradio.hu
sms: 30 304 6338

Tel.: 06 72 529 954
A nap 24 órájában hallgatható! 

Itt tényleg nagyon széles a zenei pa-
letta!

Végre egy meg nem unható rádió!
Műsor csemegék:

1.Minden munkanap reggel 6 órától NAPINDÍTÓ mű-
sor a korán kelőknek, műsor a munkában levőknek, 
műsor a napi jó kedvért! Kérhető zenés ébresztés! A 
mikrofonnál: Götz Attila színművész és Simon Gábor 

rádiós.
2. Hétfőnként szól, 14 órától a Country Szerelmesei-

nek című műsor, Simon Andi vezetésével.
3. Szintén hétfőn, de este 20 órától érkezik DJ. Bogár 

a Retro Turmix összeállítással, a ’60-’70-’80-as évek 

kiváló zenéivel
4. Kedden Ismétlések napja, de Rockságok műsorban 
minden adásban más-más zenekar életét mutatják be 
Ábris és Gábor, kezdés 17 órakor. Aztán 20 órától Beni 

az Éterben szórakoztatja a hallgatókat
5. Szerdán 19 órától újra órától érkezik DJ. Bogár a 
Retro Turmix összeállítással, a ’60-’70-’80-as évek 

kiváló zenéivel
6. Csütörtök egy sürrű nap a szerkesztett műsorok 

vonatkozásában, mert 14 órától a Nosztalgia Hullám-
hosszán műsor Simon Andi szerkesztésében, majd 17 

órakor a Csányi Alapítvány ifjú műsorvezetői érkez-
nek saját maguk szerkesztette rádiós produktummal. 
Este 20 órától a fekete zene műsora a Ghetto Swing 

DJ. William összeállítása.
7. Pénteken 20 órától Pete Woon jelentkezik London-

ból
8. Szombaton 9 órától Lillás Reggeli-ben Paór Lilla 

beszélget híres-érdekes emberekkel.  12 órától Csak 
Magyar, vagyis kizárólag magyar előadóké az éter!  

Délután a heti jó műsorok ismétlése. Aztán 20 órától 
LOVE STORY romantikus zenei műsor Simon Gáborral. 

Majd 22 órától Interaktív 
+18-as műsor CSAK FEL-

NŐTTEKNEK!
9. Vasárnap 9 órától Lillás 
Reggeli. 20 órától Radió 

Show. A hetet a 22 órától 
a Mix Parádé összeállítás 

zárja.
Sokan kérdezik, hogy 

hogyan hallható a rádió? 
Nagyon egyszerűen! 

Be kell írni a keresőbe 
www.pannoniaradio.hu 
és amint bejött az oldal, 

máris automatikusan szól 
a rádió.

Jó szórakozást, él-
vezetes rádióhall-

gatást!
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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 :

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

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
Redőnyszerelés, gurtnicsere, 
faredőny javítás. 06-30-859-8118
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, VÍZVE-
ZETÉK SZERELÉS WC, MOS-
DÓ, MOSOGATÓ, CSAPTE-
LEP JAVÍTÁS. KISZÁLLÍTÁ-
SI DÍJ NÉLKÜL PÉCSEN! SZA-
BÓ SÁNDOR TEL.:72/444-073, 
0670/310-8435
IDARED ALMA kis és nagy tétel-
ben eladó Szekszárdon.Tel: 
06/30-682-1449
24 hetes, szabadtartású tojó-
tyúkok eladók. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: 06-20/502-2565; 
06-70/269-5905.
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Csonkamindszenten ház eladó 3,5 
M Ft-ért. Telefon: 06303314576

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: 

ADC MEDIA 
Megjelenik: Pécsett minden 

csütörtökön. 40 000 példányban.
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.

Apró 

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Pécsen
február 10-én.

Á L L Á S T  K Í N Á L :
C S O P O R T V E Z E T Ő T , 
CO-hegesztőket, lakatosokat, 
villanyszerelőket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk. 
Érd:06/70-942-8927
Fényezőket keresünk ipa-
ri fényezéshez, vidéki munka-
helyre (Győr mellé) ottlakással. 
06-30/937-4157
CO hegesztőket, szerkezetlaka-
tosokat keresünk vidéki munka-
helyre (Győr mellé) ottlakással 
06-30/937-4157
Pótkocsi összeszereléséhez, 
szigeteléséhez keresünk mun-
katársakat, hosszú távra vidé-
ki munkahelyre (Győr mellé) 
06-30/9374-157
BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk Győr-Moson-Sopron 
megyei partnerünkhöz. Magas 
bér, ingyenes szép szállás, uta-
zás térítés. 06/30-511-4219.
Építőipari cég adminisztrátort 
keres. Bér megegyezés szerint. 
70/429-8687
Németül középfokon 
beszélő ács, állványo-
zó, asztalos,”B”kategóriás 
sofőrt keresünk ausztiai 
munkára.06-30/3617-111

www.facebook.com/
PecsEsKorzeteSzuperinfo

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

Egyedi gyártású
hallójárati 
készülékek.

Telefonnal 
összeköthető 
hallókészülékek.

Ingyenes
hallásvizsgálat
ajándékkal.

www.victofon.hu

MIÉRT ÉRDEMES MÉG ELLÁTOGATNI HOZZÁNK?

KÉRJEN KONZULTÁCIÓS IDŐPONTOT 2018. MÁRCIUS 9-IG!

7624 Pécs, Hungária u. 53. II. em., 205 (a régi toronyház mellett)
VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

06-30/360-0143 • 06-72/890-880

Victofon
hallásvizsgáló
Pécsen!
EGYEDI
HALLÁSJAVÍTÓ
MEGOLDÁSOK!

HALLÓKÉSZÜLÉK ÉKSZERBE ÖLTÖZTETVE

I N G A T L A N  E L A D Á S :
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

HIRDETÉS 
06-30/8242-378

Állás

Fővárosunk Pesti oldalának
legnagyobb, 

1173 Budapest, Pesti út 117.
szám alatti idősotthona
kollégákat keres.

• diplomás ápoló 
(főiskolai vagy egyetemi szint)

• gyógytornász (főiskola)
• HÍD ápoló (középfelsőfok)

• gyakorló ápoló 
(középfelsőfok)

• gerontológiai gondozó
(középfelsőfok)

• Szociális gondozó és ápoló
(középfok)

Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk!

Kolléganőnk a 
06-1-254-0033-as 

telefonszámon válaszol 
a kérdésekre.
Önéletrajzot a

csoltine.terez@pestiut.hu
e-mail címre kérjük elküldeni.

Kedvezményes étkezést 
biztosítunk. 

Lakhatás megoldható!

Szeretne egy több mint 70 éves 

múlttal rendelkező cég tagja lenni?

Szeretne minőségi, természetes 

alapanyagú termékeket forgalmazni?

Csatlakozzon a  
franchise rendszeréhez!

Azonnal átvehető üzleteink az alábbi városokban:

BUDAPEST, DUNAÚJVÁROS, GYŐR, 

PÉCS, SOPRON, SZEGED, VESZPRÉM
Információ: Hencz Emőke, Benyovics Tímea 
hencz.emoke@herbaria.hu, 06-20/486-3357 

benyovics.timea@herbaria.hu, 06-30/345-8126

Országosan keressük új Franchise Partnereinket!

0

5

25

75

95

100

fr hirdetés_79x66_szuperinfo_2018_02_g

2018. január 29., hétfő 12:01:42

MUNKALEHETŐSÉG

akár br. 240.000.- forint

BEJELENTETT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

CAFETÉRIA
TÚLÓRA LEHETŐSÉG

HOSSZÚTÁVÚ MUNKA SZÁLLÁS

HAVI EGYSZERI HAZAUTAZÁSI TÁMOGATÁS
MUNKÁBA JÁRÁS TÁMOGATÁSA

- bizonyos munkakörök esetében 3 és 4 műszakos munkarend vállalása

- legalább 8 általános iskolai végzettség

ELVÁRÁSOK

INFO@MIELL.HU+36 30/641 48 21

MINŐSÉGELLENŐR & SORI TÁMOGATÁS
MUNKAKÖR:

MUNKALEHETŐSÉG

akár br. 240.000.- forint

BEJELENTETT

PEST ÉS KÖRNYÉKE BICSKE PÉCEL

CAFETÉRIA
TÚLÓRA LEHETŐSÉG

HOSSZÚTÁVÚ MUNKA

HAVI EGYSZERI HAZAUTAZÁSI TÁMOGATÁS
MUNKÁBA JÁRÁS TÁMOGATÁSA

- bizonyos munkakörök esetében 3 és 4 műszakos munkarend vállalása

- legalább 8 általános iskolai végzettség

ELVÁRÁSOK

INFO@MIELL.HU+36 30/641 48 21

MINŐSÉGELLENŐR & SORI TÁMOGATÁS
MUNKAKÖR:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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

Érdeklődj, jelentkezz:

Pécs, Rákóczi út 17.

Itt egy lehetőség, ha
van C/CE kategóriás
jogosítványod, esetleg
fuvarozásban szerzett
tapasztalatod!

Sofőr állás
Baranyában!

Hűtött élelmiszer fuvarozással
foglalkozó pécsi cégnél korrekt
állás hétfőtől péntekig!

+36 20 501 2582
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 Recepttár

Fűszerkeverékek 
házilag:

Alap ételízesítő keverék

30 dkg zeller
30 dkg sárgarépa
30 dkg fehérrépa
30 dkg karalábé
10 dkg káposzta torzsa
10 dkg petrezselyemzöld

5 dkg zellerzöld
10 dkg tengeri só
1 kk őrölt feketebors
1 kk őrölt mustármag
1 kk bazsalikom
1 kk kakukkfű
Sültcsirke fűszerkeverék

½ tk koriander
1 tk római kömény
1 tk fehér bors
2 tk édes fűszerpaprika
2 tk kurkuma
1 tk őrölt gyömbér
2 tk fokhagyma granulá-
tum
1-1 tk rozmaring, kakukkfű, 
tárkony, majoranna
½ tk cayennebors

 
Gyros/kebab fűszerke-
verék

½ tk. bors
½ tk koriander
2 tk. rozmaring
2 tk. oregánó
1 tk. szárított gyömbér
2 tk fokhagyma granulátum
1 ek. vöröshagymapor
2 tk. őrölt fahéj
1 csipet szárított citromhéj

Sertéshús fűszerkeverék

15 dkg só
25 dkg pirospaprika
1 ek majoránna
1 ek bazsalikom
1 ek zsálya
1 ek szárított fokhagyma
½ ek rozmaring
½ ek kakukkfű
½ ek őrölt kömény

Barbacue készítése

Csapatunk erősítésére a
TBG Frissbeton Kft.

Pécsen

GÉPKEZELŐ
referenciaszám:
HU-2018-122808

munkatársat keres.

Feladat:
•  Betonkeverőgép és kotró 

kezelése, karbantartása

Elvárások:
•  Felhasználói szintű 

számítástechnikai ismeretek,
•  elhivatottság,
•  felelősségtudat,
•  építőipari szakmai tapasztalat 

előny,
•  gépszerelő/lakatos/

villanyszerelői végzettség előny.

Csapatunk erősítésére a

Pályázni a
www.strabag.hu/karrier

oldalon lehet.

Kapcsolat/ Információ:
KOVÁCS Imre Róbert

Mobil: +36-30/279-1722

1 ek barna cukor
1 ek durva szemcséjű só
1 ek őrölt fekete bors
1 kk cayennebors
1 kk édes vagy erős piros-
paprika
2 kk fokhagymapor
2 kk vöröshagymapor

Hal fűszerkeverék

10 dkg só
10 dkg pirospaprika
20 dkg szárított őrölt vörös-
hagyma
40 dkg szárított őrölt petre-
zselyemgyökér
4 ek szárított őrölt petrezse-
lyemzöld
4 ek szárított őrölt bazsali-
komlevél
15 dkg szárított őrölt fok-
hagyma

1 kk őrölt feketebors
1 mk őrölt szegfűszeg 
1 kk őrölt babér
1 mk szárított őrölt citrom-
héj
1 mk csípős pirospaprika
½ mk sáfrány 
                                   S. A.
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Kedves Szülők!

A Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvodá-
ba a beiratkozás idő-
pontja 

2018 március 22.-23.
(csütörtök-péntek).

Felvételre jelentkez-
hetnek azok a gyer-
mekek, akik 2019. 
május 31-ig betöltik 
2,5 életévüket.

A beiratkozásra hoz-
zák magukkal a gyer-
mek:

-születési anyakönyvi 
kivonatát

- lakcímkártyáját
- TAJ kártyáját

Várjuk azon gyer-
mekek jelentkezését, 
akik egy piciny, falusi 
óvodában szeretnék 
tölteni óvodás évei-
ket!

Mit nyújthatunk?:

- Tapasztalt, kreatív 
óvó nénik és dadus 
néni 

- Zöld Ovi (hagyo-

mányápolás, környe-
zettudatos nevelés, 
kirándulások)

- Német nemzetiségi 
kétnyelvű nevelés

- Nyáron rövid zárva 
tartás

- Ügyes Kezek szakköri 
foglalkozások

- Német- magyar gyer-
mektánc 

- Gyermekek utaztatá-
sa falubusszal

- Alacsony gyermek-
létszám, nyugodt, de-
rűs, meghitt, családi-
as légkör

- Gyermekek jelével 
ellátott ágynemű, tor-

Óvodai Beiratkozás!

Nagypalli Német 
Nemzetiségi Óvoda 

és Konyha

7731.Nagypall, Sza-
badság utca 26.

Tel./Fax: 72/466-752

Illésné Speiser Mária
             óvodavezető

nazsák biztosítása
- Havi 1000 Ft ösztön-
díj, melyet a gyermek 
a nagycsoportos bal-
lagásán vehet át
Térítés ellenében: an-
gol nyelvoktatás

Külföldön elismerik az OKJ-s bizonyítványt?
Külföldön nem mindenhol 
fogadják el az OKJ-s bizo-
nyítványt, ezért érdemes 
igényelni Europass bizonyít-
vány-kiegészítőt.

Az Europass bizonyítvány-
kiegészítő eligazodást nyújt 
a külföldi munkaadók és 
képzőintézmények részére 

az OKJ-s szakképesítések kö-
zött. A bizonyítványnál jóval 
részletesebb dokumentum 
alapján könnyebben fogad-
hatják el a Magyarországon 
megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-

kiegészítő tájékoztatja a 
munkáltatót vagy képző-
intézményt a hazai OKJ-s 
szakképzési rendszerben be-
következő változásokról és 
azok kompetenciákat érintő 
hatásáról, információkat ad 
a magyar munkavállalók itt-
hon szerzett szakképesíté-
séről.

Az Europass bizonyítvány-
kiegészítő olyan informáci-
ókkal szolgál az általad meg-
szerzett szakképesítésről, 
amelyek az eredeti bizonyít-
ványban nem szerepelnek:

    Az adott képzésbe való be-

lépési követelmények,
    Megszerzett készségek és 
kompetenciák,
    Osztályzási rendszer,
    Továbbtanulás lehetséges 
következő szintje,
    Gyakorlati és elméleti órák 
aránya,
    Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-
kiegészítő nem helyettesíti 
az eredeti bizonyítványt és 
nem jelenti a végzettség au-
tomatikus elismerését.

Az Europass bizonyítvány-
kiegészítő a magyar mellett 
angol, német, francia, olasz 
és spanyol nyelveken érhető 
el.

A bizonyítvány-kiegészítőt 
a vizsgáztató intézmények 
adják ki. Europass bizonyít-
vány-kiegészítők a 2005. jú-
lius 1. után végzett tanulók 
számára állíthatók ki, akik 
OKJ-s képzésben vettek 
részt.

Kivételes esetekben lehe-
tőség van az Europass bizo-
nyítvány-kiegészítő kiadá-
sára korábban végzettek 
számára is, különeljárás ke-
retében. Ezzel kapcsolatban 

bővebb információért a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz 
fordulhatsz.

Amennyiben a vizsgaszerve-
ző intézmény megszűnt, a 
jogutódja állíthatja ki a bi-
zonyítvány-kiegészítőt. Ha 
az intézmény jogutód nélkül 
szűnik meg, a 2005. július 1. 
előtt szerzett bizonyítványok 

esetén nem kérhető a bizo-
nyítvány-kiegészítő. 2005 
július 1. után szerzett bizo-
nyítványok esetében a Pest 
Megyei Kormányhivatal ké-
résre kiállíthatja a bizonyít-
vány-kiegészítőt.

A törvény értelmében a 
vizsgáztató intézmények a 
bizonyítvány-kiegészítőért 
költségtérítést kérhetnek – 
ez minden intézmény saját 
hatásköre. A magyar nyelvű 

bizonyítvány-kiegészítőért 
költségtérítés nem kérhető. 
Egy idegen nyelvű bizonyít-
vány-kiegészítőért maxi-
mum a mindenkori minimál-
bér 5%-a kérhető el nyelvi 
változatonként.

Az Europass bizonyítvány-
kiegészítők online rendsze-
rében lehetőség van angol, 

német, francia, olasz és spa-
nyol nyelvű dokumentum 
kiállítására. A nyelvi változa-
tok igény szerint készülnek 
el. Ugyanazon szakképesítés 
különböző nyelvi változa-
taiért külön díj csak abban 
az esetben számítható fel, 
amennyiben a vizsgázó a bi-
zonyítvány-kiegészítőt több 
idegen nyelven is kéri (pél-
dául angolul és németül).
       forrás: szakmaforum.hu
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A LEGJOBBAT  a  

CSALÁDNAK!

A megoldás a Thermomix!

Hogy miért szeretjük annyira 
a Thermomixet?

Mert annak köszönhetően, 
hogy 12 konyhai gép funk-
cióit tudja egyben, gyorsan 
és könnyedén készíthetünk 
éttermi minőségű ételeket.
Egyetlen géppel úgy főzhe-
tünk akár az igazi Chefek!

Világszerte több millió elé-
gedett háziasszony és top 
séf használja ezt az egyedül-
álló élvonalbeli készüléket, 
amely bármely konyhában 
lehetővé teszi a profi színtű, 
mégis egyszerű és szórakoz-
tató ételkészítést.

Ez a gép a sűtésen kívül min-
dent tud!

Turmixolás, keverés, páro-
lás, súlymérés, emulgeálás, 
örlés-darálás, lassú keverés, 
habverés, aprítás, kontrolált 
melegítés, főzés, dagasztás.

Hívjon bátran! További infor-
mációért hívja az alábbi tele-
fonszámot.

Infó: 06 30/ 304 6338

We Love Thermomix

Madártej

Hozzávalók:

Vaniliaszósz
450 g tej
6 tojássárga
70 g cukor
15 g vaníliás cukor, házi 
készítésű

Tojáshab:

30 g cukor
6 tojásfehérje
1 csipet szó
30 g karamell szirup (lásd: 
tanácsok, opcionális
25 g pisztácia, sózatlan, 
aprított (opcionális)

Elkészítés:

Vaníliaszósz:

1. Tegye a tejet, a tojás-
sárgáját, a cukrot és a 
vaníliás cukrot a keverő-
edénybe, és melegítse 
7p/80°C/4-es fokozaton. 
majd keverje 5 mp/5-ös 
fokozaton. Szedje szer-
vírozó tálba vagy külön 
desszertes tálkába, és 
hagyja kihűlni. Mossa ki, 
és szárítsa meg alaposan 
a keverőedényt.

Tojáshab:

2. Tegye a cukrot a ke-
verőedénybe, és őrölje 
10mp/10-es fokozaton.
3. Helyezze be a lepkét. 
Adja hozzá a tojásfehér-
jét, a sót, és habosítsa 

6p/70°C/3,5-es fokozaton.
Szedje a tojásfehérjét 6 
adagban a Varoma tálcára, 
és hagyja néhány percig 
lecsöpögtetni. Tegye a to-
jáshabokat a hideg vagy 
langyos vaníliaszószba. 
Közvetlenül tálalás előtt lo-
csolja meg karamell szirup-
pal, és szórja meg aprított 
pisztáciával.

Tanácsok: A tojáshabot köz-
vetlenül tálalás előtt készítse. 
A keverőedény és a lepke le-
gyen teljesen tiszta, mentes 
minden zsíros lerakódástól. 

Variációk: Karamell szirup 
vagy aprított pisztácia helyett 
szórja meg bármilyen aprított 
mogyoróval, leginkább pirí-
tottal, mandulával vagy cso-
koládé reszelékkel.

Ennyire  egyszerűen elkészít-
hető akár ez a madártej is a 
Thermomixben.

Az egész család imádni fogja. 
Nem lehet elrontani. 
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A Love Story műsorában is 
www-pannoniaradio.hu
Szombat 20-22 között.

Örök érvényű igazság, hogy 
a jó párkapcsolatért min-
den nap meg kell dolgoz-
ni,  azonban nem mindegy, 
hogy milyen egy légkör a há-
zasságban. Ha úgy érezzük, 
hogy megfulladunk  vagy 
folyton nyomasztó érzéseink 
vannak és negatív a légkör, 

akkor merjük felismerni és 
bevallani, legalább saját ma-
gunknak.

Akkor is, ha látszólag min-
denünk meg van. Amikor 
valaki kilép egy „mintahá-
zasságból”, akkor sokan nem 
értik. A szülők, a barátok, a 
környezet egyszerre hördül 
fel és nem tudja mire vélni 
a dolgot, „hiszen meg volt 
mindene... más boldog len-
ne, ha csak fele ennyire len-
ne jó dolga.”

Sokan, a társadalmi elvárá-
soknak megfelelően ugyan 
ezt mantrázzák maguknak. 
Hiába érzik belül, hogy nem 
boldogok, hogy valami hi-
ányzik, nem lépnek, mert az 
észérvek legyőzik az érzése-
iket. Vannak akik bűntuda-
tot éreznek minden negatív 
gondolatuk miatt, hisz „miért 
panaszkodom, inkább hálás 
lehetek a sorsnak, hogy...”

Az esetek nagy részében 
pontosan megfogalmazható, 
hogy mire vágyunk, mit hiá-
nyolunk és mi nem működik 
a kapcsolatunkban. Az más 
kérdés, hogy az emberek 
egy része még magának is 
fél bevallani ezeket.

Egy idő után azonban úgy 
érezhetjük, hogy bármit is 
próbáltunk elhitetni ma-
gunkkal, szinte összenyom 

az életünk. Fuldoklunk és 
nem marad más választás, 
mint áttörni a korlátokat és 
pontot tenni a végére. Ha a 
környezetünk támogat eb-
ben, akkor egyrészt sokkal 
korábban eljöhet ez a pilla-
nat, másrészt könnyebb is át-
vészelni a szakítást. (Ha nem 
tudod eldönteni, hogy „menj 
vagy maradj”, olvasd el EZT a 
bejegyzést!)

Vannak akik már a „vége” szó 
kimondásakor is azt érzik, 
hogy egy nagy kő gördült le 
a szívükről és újra kapnak le-
vegőt. Másoknak hosszabb 
idő kell, hogy feldolgozzák a 
kapcsolat végét, de egy idő 
után ők is könnyebbnek ér-
zik a helyzetüket.

Ekkor mindenki megfogadja, 
hogy nem követi el ugyan-
azokat a hibákat. Biztos, 
hogy nem választ magának 
újból alkoholista, bántalma-
zó vagy érzelmileg elutasító 
társat.

Egy idő után azonban, min-
den fogadkozásuk ellenére, 
az előzőre megtévesztésig 
hasonlító szituációban talál-
ják magukat. Csak a nevek 
változnak.

Miért?
 Dávid története

    „Az érzelmileg éretlen szü-
lők katasztrofális hatással 
lehetnek gyerekeik önbe-
csülésére és felnőttkori kap-
csolataira.”

Az egyik páciensem, nevez-

zük Dávidnak, a 40-es évei 
felé jár, biztos egzisztenciá-
val rendelkezik. Merevedési 
zavarral keresett fel. A be-
szélgetésünk alatt lépésről 
lépésre bontakozott ki a 
története. Az apa elhagyta a 
családot, az anya egyedül ne-
velte fel. Érzelmileg elutasító 
volt a fiával szemben. Hiába 
szeretett volna elújságolni az 
örömeit és hiába várt vigaszt, 
amikor valami bánat érte, az 
anya nem igazán vett róla 
tudomást, állandóan csak a 
saját problémáival volt el-
foglalva. Az anya számára a 
meztelenség is teljesen ter-
mészetes volt, a már kamasz 
fiú előtt is, ami számára rop-
pant kellemetlen volt.  A szü-
lő-gyermek szerepek felcse-
rélődtek. Nincs ez másképp 
a mai napig sem.

Dávid minden hosszútávú 
kapcsolatában, ahol az ér-
zelmek is szerepet játszanak, 
merevedési problémával 
küzd. Egy éjszakás kalandok-

nál, futó ismeretségeknél, 
ahol az érzelmeknek nincs 
túl nagy jelentősége, ha-
nem a testiségé a főszerep, 
nincs probléma a mereve-
désével. Egy másik érdekes 
tény, hogy Dávid minden 
hosszútávú kapcsolatában 
a nők „gyengék és pátyol-
gatásra szorulnak”, és még 
a kapcsolat lezárása után is 
hajlandó róluk gondoskodni.

 „Agyunk legprimitívebb ré-
sze azt üzeni, hogy ami isme-
rős, az biztonságos.” (Bowlby, 
1979)

Ez az oka annak,ha például 
egy alkoholista apa mellett 

felnőve, a nő szintén mindig 
alkoholista férfiakat választ 
párnak.

 Mit tehetünk?
Figyeljük meg magunkat kí-
vülről

Próbáljuk feltérképezni, 
hogy valamelyik szülőnk, 
esetleg mindkettő, valóban 
megadta-e azt a fajta érzel-
mi biztonságot, amit keres-
tünk. Próbálunk meg objek-
tívek maradni a szülőkkel 
kapcsolatban. Tekintsük át, 
hogy lehetnek-e olyan min-
ták a párkapcsolatainkban, 
amit a gyermekkorunkban is 
megtapasztaltunk.

    Ne menjünk bele játszmák-
ba

Amikor hasonló szituáció-
ban találjuk magunkat, mint 
amit már (legalább) egyszer 
átéltünk, nagyon könnyű 

ugyanúgy reagálni. Ha felis-
mertük az állandóan ismét-
lődő mintákat az életünkben, 
akkor második lépésként 
vegyük sorra, milyen megol-
dási sémákat alkalmaztunk 
eddig, és tudatosan térjünk 
el ettől. Például ha eddig a 
provokációra dühösen rea-
gáltunk, akkor ezután pró-
báljunk meg higgadtak ma-
radni, és ne engedjük, hogy 
a párunk kihozzon minket a 
sodrunkból.

    Csitítsd el a szülői hango-
kat a fejedben

Nyár van. Éjszaka. A fülledt 
melegtől csak hánykolódsz 

az ágyban. Csatakos a pár-
nád az izzadságtól. A takaród 
sarkát azonban szigorúan a 
derekad köré tekered, mert 
bár már régen felnőttél, ami-
kor kicsi voltál az anyukád 
állandóan azt mondta, hogy 
a derekadat mindig be kell 
takarni, meg ne fázzon a ve-
séd. Ismerős szituáció?
Teljesen természetes, hogy 
a szülők tanításai nem múl-
nak el nyomtalanul. Így szo-
cializálódtunk. A feladatunk 
ezzel annyi, hogy ismerjük 
fel, hogy melyik a mi való-
di belső hangunk és mikor 

„szólnak hozzánk” a szüleink. 
Ezeket ne vegyük készpénz-
nek, hanem gondolkodjunk 
el rajtuk és csak azt tegyük 
magunkévá, amivel valóban 
egyetértünk.

    Ismerjük fel az ismerősség 
nyújtotta hamis biztonságér-
zetet

„A Jeffrey Young által kifej-
lesztett sématerápia egyik 
alapfeltétele, hogy azok az 
emberek, akiket a leginkább 
karizmatikusnak találunk, 
arra indítanak bennünket, 
hogy a régi, negatív családi 
mintázatok alapján kezd-
jünk működni. Minél inkább 
azonnal, első látásra találunk 
vonzónak valakit, legyünk 
annál óvatosabbak, mivel 
talán éppen valamelyik ön-
sorsrontó gyerekkori szere-
pünk aktiválódik a felszín 
alatt.” (Gibson, 2017)

    Változtassuk meg a környe-
zetünkben élő emberekkel 
való viszonyunkat

- Engedjük el a 
lelkiismeretfurdalást

- Szabjunk határokat

- Legyünk következetesek a 
döntéseinkben

- Ne engedjük az érzelmi zsa-
rolásnak

- Próbáljuk meg egy másik 
„szemüvegen” keresztül meg-
ítélni a helyzetünket

- Engedjük meg magunknak, 
hogy önálló gondolataink 
legyenek és szabadon hoz-
zunk döntéseket

                Kerek Krisztina
Pár és Szexuálterapeuta
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Cso da bo ga rak men nek a téli olim pi ára, Pén te ken kez dő dik az őrü let. 
Kö zön ség ked ven cek le het nek az eg zo ti kus or szá gok ból ér kező spor to lók.

Tele lesz különleges 
résztvevőkkel a péntek-
től február 25-ig tartó, 
pjongcsangi téli olimpia. 

Nehéz eldönteni, hogy 
az észak-koreai „szomszé-
dok”, vagy a jeget, havat 
korábban csak edző-
táborban látott meleg 

égövi sportolók – mada-
gaszkári síző, ecuadori sí-
futó és társaik – okozzák-e 
a nagyobb feltűnést.

Az észak-koreai kommu-
nista vezetők csak pár 
héttel ezelőtt engedé-
lyezték sportolóik indulá-
sát. Kérdés, a szurkolóik 
között hány titkosügynök 
vigyázza majd, hogy haza 
is térjenek…
A két Korea közös női jég-
korong-válogatottat indít, 
ráadásul a megnyitón 
Észak- és Dél-Korea spor-
tolói együtt vonulnak föl, 
a félsziget egységét jel-
képező kék-fehér zászló 
alatt.

S ha már zászló: sífutás-
ban indul a tongai Pita 
Taufatofua, akit a 2016-

os Rio de Janeiró-i nyári 
játékokon – akkor még 
tékvandósként – félmez-
telen, szoknyás, beola-
jozott felsőtestű zászló-

vivőként ismert meg a 
világ.
Most egy alapítvány 18 
ezer dolláros (4,5 millió 
forint) hozzájárulásával, 
egy éve ismerkedett meg 
a sífutással. Négy hét 
múltán már részt vett a 
világbajnokságon, most 
pedig Pjongcsangba 
hivatalos – garantáltan 
több ruhában, mint a riói 
megnyitón.
A Tongai Királyság 
egyébként nem a 
kockahasú zászlóvivővel 
kelt először feltűnést téli 
olimpián. 2014-ben, Szo-
csiban a szánkós Fuahea 
Semi felvette egy né-
met fehérneműmárka, a 
Bruno Banani nevét, így 

végzett hat riválisát meg-
előzve a 32. helyen. A cég 
szponzorálta az óceániai 

szánkóst.
Részt vett már nyári olimpi-
án a nigériai női bobcsapat 
egyik tagja, Seun Adigun 
is. 2012-ben, Londonban 
még 100 méteres síkfutás-
ban versenyzett.

Aztán egy garázsban fá-
ból és különböző hulladé-

kokból szánkót készített 
magának, most pedig 
már a téli olimpiák törté-
netének eső afrikai bobos 
csapatát alkotja Ngozi 
Onwumerével és Akuoma 
Omeogával.

A sztorijuk az 1988-ban, 
Calgaryban feltűnt, le-
gendás jamaicai férfi 
bobnégyeshez hasonlít-
ható, amelyről 1993-ban 
a Cool Runnings (magya-
rul: Jég veled!) című film 

készült.
   „Megtisztelő, csodála-
tos ez az összehasonlítás! 

Pita itt még a riói olimpián, szoknyában
Fotó: Getty Images Hungary

Bruno Banani még Szocsiban alkotott maradandót
Fotó: AFP

Adigun olimpikon futónőből lett olimpikon bobos
Fotó: AFP

Azok a srácok belekezdtek 
valami olyasmibe, aminek 
komoly hatása volt, és 
még most, harminc évvel 
később is tudják, kik ők”

– mondta a párhuzamról a 
kormányos Adigun.

Kell is a nagy elődökhöz 
hasonló hírnév, hiszen a 
nigériai bobos csajoknak 
szponzoroktól, adomá-
nyozóktól mintegy 150 
ezer dollárt (37,5 millió 
forint) kellett összegyűj-
teniük a pjongcsangi sze-
replésükhöz.

Jamaicát is képviselik 
majd bobosok a 2018-as 
téli játékokon. Három év-
tized múltán, most elő-
ször női csapat képviseli 
majd a karibiakat.
A dobogót megcél-
zó Jazmine Fenlator-
Victorian, Carrie Russell 
(és csereként Audra 
Segree) szereplése miatt 
még az olimpia tévéköz-
vetítési jogait is megvette 
egy jamaicai tévé. Pedig 
arrafelé általában hide-
gen hagyják az embere-
ket a téli sportok.

Most viszont a nyolcszo-
ros olimpiai bajnok futó-
sztár, Usain Bolt is rajong 
értük. Miatta nevezték el 
a bobjukat „Mister cool 
Bolt”-nak.

                                                     forrás: Ripost.hu

Fura szerzetek gyűlnek össze a dél-koreai ötarikás 
játékokra  Fotó: Getty Images Hungary

Csodabogarak a téli Olimpián

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS


