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A betegség lelki okai!
Sok betegséget saját magunk idézünk elő, gondolatunkkal, viselkedésünkkel.           
                  
                                                                                                       2. oldal

Meghívó
Nyolc év után új helyszínt 
kerestek a VinCE Budapest 
Wine Show-nak, melyet ápri-
lis 5 és 7 között idén a Várkert 
Bazárban rendeznek meg.

                                8. oldal

Sport
Remek játékkal lett meg a 
Hepp Kupa-bronz!

                                        4. oldal

Programajánló
Ajánljuk magunkat a Pan-
nónia Rádió heti műsora.
Mozi és Színház ajánló.
Jó szórakozást kívánunk.
                                   5. oldal

Nyugdíjas
A Belügyi Szervek Baranya 
Megyei Nyugdíjas Klubja 
több mint 20 éve működő, 
nonprofit, közhasznú tár-
saság, melynek célja, hogy 
nyugdíjasainak értelmes, 
szórakoztató alternatí-
vát kínáljon szabadidejük 
eltöltéséhez, segítséget 
nyújtson – a klub lehetősé-
geihez mérten
                                     3. oldal

Apró, Szolgáltatás, 
Állás
Elad - Kínál, Szolgáltatá-
sok, Állás ajánlatok.
                               6-7-8. oldal

Traffipax: Február 23 - 28.-a között

23. péntek
07.45 - 09.15  Pécs, Athinay út
09.30 - 11.00  Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
11.15 - 12.45  Pécs, Nagykozári út
13.45 - 15.15  Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00  Pécs, Hársfa út 207.
17.30 - 19.00  6. sz. főút 192km
24. szombat
07.45 - 09.15  6.sz. főút 208km 
09.30 - 11.00  6. sz. főút 204km
11.15 - 12.45  Pécs, Nyugati ipari út
13.45 - 15.15  58. sz. főút 7km
15.30 - 17.00  Szalánta, Hunyadi út
17.30 - 19.00 Pécs, Siklósi út
25. vasárnap
07.45 - 09.15 6.sz. főút Hird
09.30 - 11.00 6. sz. főút
11.15 - 12.45  Pécs, Komlói út
13.45 - 15.15  Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
15.30 - 17.00  Pécs, Hársfa
17.30 - 19.00  Pécs, József Attila u.
26. hétfő
07.45 - 09.15 6. sz. főút 189km
09.30 - 11.00 Pécs, Üszögi út 
11.15 - 12.45  Pécs, Nagykozári út 
13.45 - 15.15  Kozármisleny, Pécsi 

út
15.30 - 17.00  578. sz. út 5km
17.30 - 19.00
Pécs, II. János Pál út
27. kedd
07.45 - 09.15 Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
09.30 - 11.00  6. sz. főút Hird bel-
területe
11.15 - 12.45 Pécs, Üszögi út
13.45 - 15.15 57. sz. főút 25km
15.30 - 17.00 57. sz. főút 32km
17.30 - 19.00  Pécs, Siklósi út
28. szerda
07.45 - 09.15 Szalánta, 58. sz. főút 
12km 
09.30 - 11.00  58. sz. főút 7km
11.15 - 12.45  Pécs, Siklósi út 
13.45 - 15.15  6. sz. főút 208km
15.30 - 17.00  6. sz. főút 204km 
17.30 - 19.00  Pécs, Nyugati ipari út

Balesetmentes közlekedést 
kívánunk.

Ingyenes-e az ingyenes készpénzfelvétel?
2018-ban is ingyenes a két 
alkalommal történő kész-
pénzfelvétel. Azonban csak 
akkor ingyenes, ha nem 
haladja meg a 150 ezer Fo-
rintot összesen a két pénz-
felvétel és automatából 
vesszük fel a pénzösszege-
ket. Egy fő csak egy bank-
kártyára veheti igénybe ezt 
a szolgáltatást.

A növekvő adók, a ka-
matadó sokakat érintő 
nehézségei, valamint a 
bankoknál történő szám-
lavezetéssel kapcsolatos 
kötelezettségek kapcsán 
mindannyiunk számára 
fontos, hogy még a legap-
róbb dolgokon is spórolni 
tudjunk. Nem jellemző, 
hogy a havi fizetés átuta-
lása után egy összegben 
kerülne az felvételre, így 
azonban folyamatos levo-
násokra kellett számíta-

nunk a területet illetően. 
Ez azonban 2013. decem-
ber elseje óta megválto-
zott, ugyanis egy írásbeli 
igénylőlap beadásával le-
hetőség nyílik az ingyenes 
készpénzfelvételre.

A jogosult magánszemé-
lyeknek fontos tudniuk, 
hogy abban az esetben 
nem vehetik igénybe ezt 
a lehetőséget, ha folyó-
számlahitel felhasználá-
sa miatt mínuszban van a 
számlaegyenleg. További 
hasznos tudnivaló, hogy 
maximum havi 150 000 
forint felvételéig érvényes 
a szintén havonta számí-
tandó két ingyenes alka-
lom a bankautomatából 
történő pénzfelvétel során. 
Míg korábban más bankok 
automatáiból jóval maga-
sabb összegért vehettünk 
fel pénzt, mint a saját ban-

kunk által kihelyezettből, 
addig 2014-ben már bár-
melyik automatánál törté-
nő pénzfelvételre érvényes 
a kétszeri ingyenesség. A 
kormány által rezsicsök-
kentés néven is emlegetett 
intézkedésnek köszönhe-
tően élhetük az említett 
lehetőséggel.
A visszaélések elkerülése 
végett egy magánszemély 
csak egy bankszámlára 
veheti igénybe az ingyenes 
készpénzfelvételt, tehát ha 
egy banknál több szám-
lája van, vagy különböző 
bankoknál rendelkezik 
ilyennel, akkor csak egy 
esetében jogosult a ked-

vezményre. Nem érdemes 
többszörösen igényelni, 
hiszen a hitelintézetek cél-
ja, hogy kialakítsanak egy 
olyan rendszert, mellyel 
kiszűrhetőek az ilyen visz-
szaélések.

A hétvégére markáns 
lehűlés ígérkezik, -15 
fokos zord reggelek le-
hetnek!
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A betegségek nagy ré-
sze a lélekből, vagy szel-
lemből fakad. A fizikai 
testben csak a tünetek 
találhatók.

Testi betegségeink intõ 
jelek, melyek arról árul-
kodnak, hogy lelkünkben 
megszûnt a harmónia. 
Ha ismerjük az egyes 
tünetek lelki hátterét, 
gondolataink erejével is-
mét helyreállíthatjuk az 
egészségünköz szüksé-
ges egyensúlyt.
A betegséget nem legyőz-
ni kell, hanem megérteni 
és elfogadni. Amikor 
megértjük, hogy honnan 
jött a betegség, mi alakí-
totta ki bennünk, akkor 
azt is tudni fogjuk, hogy 
mit kell tennünk ahhoz, 
hogy a valódi okot meg-
szüntethessük, ennél fog-
va a természetes gyógy-
ulási folyamat beinduljon.
Egyre szélesebb körben 
elfogadott az a nézet, 
hogy az egészség nem 
csupán fizikai testünk 
helyes működését je-
lenti, hanem azt, hogy 
testi, lelki, szellemi egy-
ségként, “egészként”, har-
monikusan funkcioná-
lunk. A hármas egység 
csúcsán gondolatvilá-
gunk áll, amely, mint egy 

“irányítóközpont”, hatással 
van az érzelmeinkre. Ha 
például elhisszük, hogy 
mindenáron meg kell fe-
lelnünk másoknak, akkor 
általában nem a szívünk 
szerint cselekszünk. Sza-
badság helyett rabság-
nak élünk meg mindent, 
végül elhatalmasodik 
rajtunk a szorongás és a 
gyűlölet. Ha például, nem 
a szívünk szerint élünk, 
és gyakran hajt minket 
a gyűlölet, akkor előbb-
utóbb szívproblémákra 

Testi betegségeink lelki okai. 

Ha gyógyszert veszünk be, 
az okozatot csillapítjuk 
ugyan, de ez csak tüneti 
kezelés. Problémánk így 
nem fog helyreállni, csak 
enyhülni, vagy legfeljebb 

egy időre eltűnik. A teljes 
és végleges gyógyulás-
hoz mindig a probléma 
gyökerét, a valódi okot 
kell megtalálni: a beteg-
séget nem legyőzni kell, 
hanem megérteni. És 
amikor megértjük, hogy 
honnan jött a betegség, 
mi alakította ki bennünk, 
akkor azt is tudni fogjuk, 
hogy mit kell tennünk 
ahhoz, hogy a valódi okot 
megszüntethessük, és 
ennek következtében a 
természetes gyógyulási 
folyamat beinduljon.

Nézzük tehát milyen 
betegségeket okozha-
tunk saját magunknak, 
a gondolatainkon vagy 
tán egy ki nem mondott 
szó, eltusolt érzelmen 
keresztül.
Agyi infarktus - stroke

Ez a betegség a vérkerin-
géshez, az erekhez kötő-
dik. A szeretettel, az élet 
természetes folyamatával, 
a változá-
sokkal és 
különböző 
események-
kel (tehe-
t e t l e n s é g , 
öregség, ha-
lál) kapcso-
latos belső 
e l l e n á l l á s , 
e l u t a s í t á s , 
k e s e r ű s é g 
nyilvánul meg általa.

A roham előjelzője a ma-

gas vérnyomás, amelyet 
az erek szűkülete okoz-
hat (ez ismét a szeretet-
tel illetve annak hiányára 
utal). Erőteljes félelmek, 
magány, az érzelmi támo-
gatás hiánya, figyelemre 
és törődésre vonatkozó 
vágyakozás jellemzi.

Cukorbetegség, 2-es tí-
pusú:

komorság, búbánat, fe-
szengés, csapás miatti 
szorongás, családi per-
patvar miatti szenvedés, 
jelen életbeli érzelmi 
karmateher miatti gát-
lás.

Alacsony vérnyomás

Alacsony életkedv, nem 
túl nagy élet utáni vágy. 
Elkeseredettség, áldozat-
szerep. Ha ájulással társul, 
bizonyos helyzetek elöli 
menekülés.

Feladat: a test üzenete, 
hogy az egyén jobban 
bízzon magában.

Ha egy ember cselekede-
tei ellenkeznek saját belső 
hitrendszerével, akkor az 
egyén a fizikai énjét tu-
dattalanul betegséggel 
bünteti. Ha hajlandóak 
vagyunk szembenézni 
önmagunkkal, és nem 
csak kívülről várjuk a 
megoldást, akkor a be-
tegség nem egy félelme-
tes ellenség, hanem az 
egészség útjának iránytű-
je lesz, amely a javunkat 
szolgálja.

Alkoholizmus

Lelki háttér: Menekülés a 
fizikai és érzelmi felelős-
ség elől.

Csontritkulás 

viszonzatlan érzések, el-

fojtott ingerlékenység, 
gyermeki viselkedésmin-
ta, aggasztó hír miatti fé-
lelem, irigység miatti szo-
rongás, kilátástalanság 
miatti szorongás, nyomor 
miatti félelem.

Gyomorgörcs 

rapszodikusság, érzelmek 
visszafogása, öntetszel-
gés, önmérgezés, dúlás-
fúlás, sértegetés miatti 
szorongás, sors iránti 
harag miatti szorongás, 
túlzott félelem a düh ki-
mutatásától, nagy veszély 
miatti szorongás.

Érelmeszesedés

A szívből jövő, őszintén 
kifejezett szeretet csökke-
nésére utal. Erős ellenállás, 
hajthatatlanság, lelki-fizi-
kai korlátoltság, kicsinyes-
ség áll a háttérben.

Feladat: nyitottabbá és 
rugalmasabbá kell válni 
önmagunkkal és a kör-
nyezetünkkel szemben.

Fülfájás

Az egyén bánatos, inge-
rült, megbántódott vala-
mi olyantól, amit hallott.

Esetleg sértett, mert nem 
hall a környezetében szá-
mára hízelgő megjegy-
zéseket. Gyakran kritikát 
követően jelenik meg 
fülfájás.

Feladat: bizonyos dolgo-
kat el kell engednünk a 
fülünk mellett.

Impotencia

Kényszer a bizonyításra, 
bűntudat, feszültség, elő-
ítéletek, gyűlölet egy ko-
rábbi partner ellen.

Melegfront-érzékeny-
ség: 

elfojtott bűnösségérzet, 
énkifejezéssel ellentétes 
érzelmi minták, tudat-
alatti szenvedélyfüggés, 
tudatalatti szexuális szo-
rongás, legjobbá válás 
kényszeres vágya miatti 
szorongás, sérelem miatti 
szorongás, érzelmek visz-
szafogása miatti gátlás

Az egészség igazi útja a 
helyes önismeret, a pozi-
tív gondolkodás, önma-
gunk és mások elfogadá-
sa, valamint a szeretet, a 
béke, az egyensúly és a 
harmónia megteremté-
se lelkünkben. Ha meg-
betegszünk, érdemes a 
tüneteket alaposan meg-
vizsgálni, és elgondol-
kodni azon, hogy vajon 
az orvosi segítség mellett 
mit tehetünk mi magunk 
saját gyógyulásunkért.

Magas vérnyomás

Túlérzékenységhez, ér-
zelmek felhalmozásához 
kötődik. A személy dühét, 
bosszúságát lenyeli. Fél, 
önbizalomhiánnyal küzd. 
Problémáit felnagyíthatja, 
bűntudata, feszültsége 
nő. Nagyon mély félelme-
ket táplál az elutasítással 
kapcsolatban, veszélyben 
érzi magát.

A magas vérnyomás a 
halálfélelem következmé-
nye is lehet, illetve tükröz-
heti azt a beállítottságot, 
hogy az egyén az életét a 
saját céljainak megfelelő-
en maximális mértékben 
ki akarja használni.

Zöldhályog

A zöldhályog az élet során 
visszatartott könnyeket 
szimbolizálja. Régi bosz-
szúságokat jelezhet, a 
megbocsátás elutasítását.

Talán a személy nem akar-
ja látni, ahogy megöreg-
szik. Lehet olyan személy 
a környezetben, akihez a 
személy gyorsan, nagyon 
közel akar kerülni.

Olyan érzés is felmerül-
het, hogy a személy akkor 
veszítette el a dolgokat, 
amikor azok már elérhető 
távolságban voltak tőle.
                                                S.A.

Forrás: Késmárki László: 
Test-lélek szótár I-II. kötet A 
betegségek lelki, mentális 
és karmikus okai Ankh Kiadó 
2014
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Keresse meg a 
szavakat.

Ön mennyi ér-
telmes szót tud 

kirakni?

Vízszintesen, 
Függőlegesen,

Átlósan lehetnek a 
szavak.

Jó szórakozást 
kívánunk!

A Belügyi Szervek Baranya 
Megyei Nyugdíjas Klubja 
több mint 20 éve működő, 
nonprofit, közhasznú tár-
saság 

melynek célja, hogy nyug-
díjasainak értelmes, szóra-
koztató alternatívát kínáljon 
szabadidejük eltöltéséhez, 
segítséget nyújtson – a klub 
lehetőségeihez mérten - 
megromlott egészségi vagy 
szociális állapotuk megol-
dásában, vagy enyhítésé-
ben. Jelenleg 130 tagja van 
a klubnak. 
A klub 2018 januárjában 
megtartotta soron követke-
ző, rendes közgyűlését, ahol 
az elnökség beszámolóit (az 
éves munkáról, a pénzeszkö-
zök felhasználásáról, a Felü-
gyelő Bizottság munkájáról), 
illetve a közhasznúsági je-
lentés ismertetését követő-
en észrevételek, javaslatok 
hangzottak el.
Az éves munka értékelése 
során a klub elnöke kitért 
minden egyes szakterületre. 
Az elnökség tagjai nagy fe-

lelősséggel és hivatástudat-
tal végzik munkájukat, igen 
sok szabadidőt, energiát fel-
használva. Szervezik a kirán-
dulásokat, legyen szó akár 

mecseki sétáról, akár Pécs 
környéki egynapos túráról, 
akár négynapos országos 
kirándulásról. Népszerűek a 
bel-és külföldi üdülések épp-
úgy, mint a Balaton környéki 
nyaralások. Ezeken általában 
10-től egészen 40-50 fős cso-
portokban vesznek részt a 

klubtagok és családtajaik. Az 
elmúlt évben 1-1 napos láto-
gatást tettünk Szabadkára és 

Eszékre. De nyaraltak tagja-
ink Romániában, Erdélyben, 
Olaszországban, ellátogat-
tak a plitvicei tavakhoz és 
minden évben ott vannak 

Gyopárosfürdőn is. Évente 
egy-két alkalommal a közeli 
gyógyfürdőket sem kerülik 
el. 
A legnépszerűbb rendezvé-
nyek a havi rendszeresség-
gel megtartott zenés bálok. 
Ősszel szüreti, év végén ka-
rácsonyköszöntő, év elején 

farsangi, tavasszal nőnapi, 
azt követően pedig férfibál 
ad lehetőséget a beszélge-
tésre, szórakozásra, táncra. 
A bálokon a vidám kis mű-
soroktól, a borversenytől 
kezdve a nőnapi, ill. férfinapi 
köszöntőkön át, a farsangi 
jelmezversenyig és a finom 
vacsoráig sorolhatók a jó 
hangulat kellékei. 
A különböző tematikájú tea-
délutánokon zsíroskenyér és 
tea mellett szórakoztató ve-
télkedők, kézműves mester-
ségek (ősszel adventi koszo-
rúkészítés) bemutatása, úti 
élménybeszámolók váltják 
egymást, és mostanra már 

„kártyaszalon” is működik, 
melyen belül egyéb más tár-
sasjátékok, sakk, dominózás 

is szerepel. A teadélutánok-
ra hetente egyszer kerül sor. 
Minden évben elzarándokol 
a tagság természetkedve-
lő csapata a malomvölgyi 
kirándulóhelyre, ahol a 
bográcsban főtt pörkölthöz 
tréfás fizikai és szellemi ver-
sengés csinál még jobb ét-

vágyat. 
A klubtagokat saját kiadású, 
évi négy alkalommal meg-

jelenő kis újság tájékoztat-
ja – képekben is - az elmúlt 
időszak rendezvényekről, és 
a következő negyedév prog-
ramjairól. Ezt a kiadványt 
mindenki lakcímére elküldve 
kapja kézhez.
A klub egyik fő büszkesége 
a több, mint 15 éve műkö-
dő, főképp asszonyokból 
álló kultúrcsoport. Pécs vá-
rosában és környékén már 
sokan ismerik őket, hisz nem 
csak a klubbálok fő attrakci-
ói, hanem a város fesztivál-
jain, egyéb rendezvényein 
is évről-évre megjelenő és 
nagyon jó helyezéseket el-
érő, táncoslábú baráti kör. 
Néhány fellépésük a teljes-
ség igénye nélkül: Március-
ban az idősek otthonában 
adtak farsangi műsort, ápri-
lisban a Pákolitz Klubban a 
Tánc Világnapja alkalmából 
szerepeltek, májusban a 
Szépkorúak Tavaszi Fesz-
tiválján szálltak verseny-

be, júniusban a kaposvári 
nyugdíjasklubnak tartottak 
bemutatót, júliusban a 
Drávaparti Szépkorúak Nyár-
köszöntő Fesztiválján táncol-
tak, augusztusban az „Alkoss 
a biztonságért” vetélkedőn I. 
helyezést ért a témában ké-
szült műsoruk.  
A klub elnöksége igen fontos 
feladatnak tartja a szépkorú, 
beteg, vagy rossz anyagi 
körülmények között élőkkel 
való foglalkozást. Szociá-
lis bizottság koordinálja és 
végzi ezt a munkát. Már csak 
azért is, mert a tagság közel 
negyede 80 év feletti, akik 
tagdíjat ugyan már nem fi-
zetnek, mégis megbecsült 
tagjai a közösségnek. 
A klub más nyugdíjas klu-
bokkal és a városi nyugdíjas 
egyesülettel is folyamatos 
kapcsolatot tart. A kaposvá-
riakkal és a szederkényiekkel 
évente egyszer közös bált 
szervez az elnökség. 

A közgyűlésen elhangzott 
beszámolók elfogadását kö-
vetően a 2018. év feladatait, 

terveit ismertette az elnök 
asszony, melyet a közgyűlés 
szintén elfogadott.  
Ezt követően a jelenlévők 
megemlékeztek a múlt év-
ben elhunyt két tagtársukról.
Majd a hagyományoknak 
megfelelően egyenként kö-
szöntötte az elnökség a nem 
kevés számú „kerek évfordu-
lós” klubtagot, illetve néhány, 
kiemelkedő munkát végző 
tagtárs segítését köszönte 
meg. 
Végül a közgyűlés jóváhagy-
ta az utóbbi egy évben a 
klubba jelentkezők (13 fő) 
felvételét. 
A hivatalos programot kö-
vetően finom ebéd mellett 

beszélgethettek a részvevők.

Belügyi Szervek Baranya 
Megyei Klubja
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Remek játékkal lett 
meg a Hepp Kupa-
bronz!

Kiválóan játszott NB I. 
B-s csapatunk, a PVSK-
Kronosz Kiadó a Hepp 
Kupa bronzmérkőzésén, 
amelyet végül 28 ponttal 
nyert meg a Salgótarján 
ellen.
PVSK-Kronosz Kiadó - Sal-
gótarjáni KSE 79-51 (18-
13, 18-9, 23-6, 20-23)
Férfi kosárlabda Hepp 
Kupa, bronzmérkőzés. 
Debrecen, Főnix Sport-
csarnok, 200 néző
Vezette: Sallai, Bács, Hor-
váth Zs. 

PVSK-Kronosz: Vezető-
edző: Juhász Olivér. 
Salgótarján: Vezetőedző: 
Ughy Albert.
Érezhetően egészen más 
felfogásban kezdtük el a 
Salgótarján elleni Hepp 
Kupa-bronzmeccset, mint 
egy nappal korábban, a 
Nyíregyháza elleni elő-

döntőt. Ezúttal maxi-
mális fordulatszámon 
pörgött Juhász Olivér 
együttese, amely gyors, 
ötletes támadásokat ve-

zetett, és igazából elég 
könnyedén is szerzett 
közeli kosarakat. A Sal-
gótarjánnak kellet is jó 
4-5 perc, mire magá-
hoz tért, de igaz akkor 
gyorsan vissza is jött a 
meccsbe ellenfelünk. Az 
első negyedet azért így 
is nyertünk, és a folyta-
tás egyre szebb képet 
mutatott. Ugyan a Tarján 
előbb még feljött egy 
pontra, de ezt egy 9-0-as 

sorozat követte, labdaszer-
zésekkel, könnyű kosarak-
kal és Antóni hármasával, 
30-20-nál pedig az ellenfél 
időt is kért. Ennek olyan 

sok haszna nem volt az ő 
szempontjukból, nálunk 
ugyanis olyan védekezést 
rántottak elő a cilinder-
ből Demeterék, hogy azt 
bizony öröm volt nézni. 
Sorra szereztük meg a lab-
dákat, és egymás után indí-
tottuk le a Tarjánt. Olyan jól 
sült el az első félidő utolsó 
pár perce, hogy végül ti-
zennégy pontos előnyt 
tudtunk kiharcolni a nagy-
szünetre, mindezt úgy, 

hogy csupán 22 pontot 
kaptunk húsz perc alatt.
És ezt a teljesítményt a 
harmadik negyedben 
még fokozni is tudtuk! 
Az a védekezést amit be-
mutatott Juhász Olivér 
legénysége, nagyon kö-
zel volt a tökéleteshez. 
A tökéletes nyilván az, 
amikor egy csapat egy-
általán nem kap pontot, 
ami azért valószínűleg 
egy olyan kategória, ami 
a valóságban nem léte-
zi. Igen ám, de az, hogy 
a harmadik tíz percben 
összesen hatot engedé-
lyeztünk a Salgótarjánnak, 
azért kalapemelést érde-
mel. Mindeközben ráadá-
sul a támadójátékunk is 
jól működött, a szerzett 
labdákkal remekül ope-
ráltunk, így szépen las-
san előbb a húsz, majd a 
negyed végére a harminc 
pontos előny is összejött. 
Így pedig már az is bőven 
belefért, hogy Krnjajski, 
Antóni, Demeter és 
Kővágó-Laska helyett az 

utolsó negyedben már 
főleg azok voltak pályán, 
akik egyébként kevesebb 
lehetőséghez szoktak jut-
ni. Becsületükre legyen 
mondva, nagyon szépen 
helyt álltak a záró felvo-
násban, az pedig külön 
öröm, hogy végül vala-
mennyi a meccsre bene-
vezett játékosunk felirat-
kozott a pontszerzők közé. 

A Tarján ugyan pár pontot 
tudott faragni a tetemes 
hátrányából, de így is 
nagyon sima, és nagyon 
szép győzelemmel, így 
pedig bronzéremmel zár-
tuk a Hepp Kupát!

Juhász Olivér: - Maximá-
lisan elégedett vagyok! 
Éremért jöttünk és meg 
is szereztük azt! Sőt ma ki-
fejezetten jól játszottunk! 
Örülök, hogy mindenki 
pályára léphetett és min-
denki hozzá is tett a siker-
hez!
              forrás: PVSK

Tollaslabda - Sárosi Laura 
kitüntetése Madridban.
Madrid, 2018. február 19. 

Magyarország madridi 
nagykövetsége által köz-
readott képen Sárosi Laura 
tollaslabdaversenyző (b), miu-
tán átvette a legsportszerűbb 
cselekedetért járó Zsófia király-
né-díjat I. János Károly volt spa-

nyol király feleségétől, Zsófia királynétól (j) a spanyol Év sportoló-
ja-díjátadón a madridi királyi palotában 2018. február 19-én. A riói 
olimpiai kvótáért harcoló Sárosi 2016 áprilisában a franciaországi 
Európa-bajnokságon átadta német ellenfelének, Karin Schnaase-
nak a tartalékcipőjét, hogy folytatni tudja ellene a mérkőzést. 
                                       
                                                         MTI Fotó: Magyarország madridi nagykövetsége

Kangnung, 

A holland Lara van Ruijven, a len-
gyel Magdalena Warakomska,a 
brit Elise Christie (elesik) és 
Keszler Andrea (b-j) a rövidpá-
lyás gyorskorcsolyaverseny női 
1000 méteres táv selejtezőjé-
ben a phjongcshangi téli olim-
pián a Kangnung Jégcsarnok-
ban 2018. február 20-án. 

          MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A győztes Cassie Sharpe ugrása

A kanadai Cassie Sharpe a női síakrobaták félcső versenyszámának 
döntőjében a phjongcshangi téli olimpián a Phoenix Havas Parkban 
2018. február 20-án.                                                     MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Férfi 500 méter.

Liu Shaolin Sándor (elöl) 
mögötte a kínai Han Tia-niu, 
az orosz Szemen Elisztratov 
és az amerikai John-Henry 
Krueger a rövidpályás 
gyorskorcsolyaverseny férfi 
500 méteres táv selejtező-
jében a phjongcshangi téli 
olimpián a Kangnung Jég-
csarnokban 2018. február 20-
án. 
                                
   MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

                                                   
                                                    Női 1000                                             
                                                         méter.
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A 18. század erotikától túlfűtött Franciaországában játszódó szerelmi történet a kor titkos budo-
árjairól 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 könnye-
dén elcsábítja az erényességéről ismert, gyönyörű Madame de Tourvelt. A becstelen játék köz-
ben Valmont azonban szerelmes lesz, de alattomos játszmáinak nem lehet beteljesült szerelem a 
vége. A pusztító szenvedélyek egyre több embert sodornak magukkal. 

Előadások:2018.02.25. v | 19:00, 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 fel-
pofozott valakit..., közben feltűnik a feleség régi udvarlója, Alfréd, az énekes.... Adél, a házveze-
tőnő 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: 2018.02.26. h | 19:00, 2018.02.27. k | 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

Éjszakai Játék

Néhány házaspár hetente egyszer találkozik. A cél ártatlan mulatság: játszanak 
és élvezik. Ám az egyik este nem a tervek szerint zajlik. A játék komolyra fordul 
– valami nagy baj történik. De ők nem hagyják magukat. Hiszen azért érkeztek, 
hogy jól érezzék magukat, ráadásul a rejtvényfejtésben is sok tapasztalatuk 
van: elhatározzák, hogy maguk oldják meg a titokzatos bűntényt. (InterCom)           

                                                                                                                            márciustól

                 Jó szórakozást kívánunk!

A víz érintése

A víz érintése egy túlvilági tündér-
mese, mely a hidegháború Ame-
rikájában játszódik. Egy titkos és 
szigorúan őrzött kormányzati labo-
ratórium egyik munkatársa, Elisa a 
csend és az elszigeteltség világának 
rabja. A nő élete örökre megváltozik, 
amikor kollégája, Zelda felfedez egy 
titkosított kísérletet.     
                                       február  22 - től.

Programajánló

A Pentagon titkai

1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg az Amerikai Egyesült Államokat: a The New York 
Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy az USA 
kormánya félrevezette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány leál-
líttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a napilapot, az iratokat kiszivárogtató katonai 
elemző, Daniel Ellsberg (Zach Woods) a The Washington Posthoz fordul.
                                                                                                                                                                   február 23- tól.

PANNÓNIA RÁDIÓ 

MŰSORAJÁNLÓ

www.pannoniaradio.
hu

Hétfőn 14 -15 óra között 
szól a” Country szerelme-
seinek!” Simon Andrea 
műsora
Hétfőn 20 – 22 óra kö-
zött a ’60, ’70, és a ’80 –as 
évek kiváló zenei emlékei 
között válogat DJ. Bogár 
Retro Koktél műsorban
Kedden 15 és 17 óra kö-
zött Radio Show ismétlé-
se
Kedden Rockságok a 
rock jegyében

Kedden 18 – 20 óra kö-
zött Rachel Club
Kedden 20-22 óra között 
Beni az Éterben!
Szerdán Retro Koktél 19 
órától
Csütörtökön 14 – 16 óra 
között Nosztalgia hullám-
hosszán Simon Andrea 
műsora
Csütörtökön 17 – 18 óra 
között „CSALAPHANG” a 
Csányi Alapítvány tanuló-
nak műsora
Csütörtökön 20 – 22 óra 
között Ghetto Swing DJ. 
WILLIAM műsora
Pénteken 14 – 15 óra 
között „Egészségünkért” 
Simon Andrea egészség-
megőrző műsora
Pénteken 20-22 óra kö-

zött Pete Woon jelentke-
zik élőben Londonból
Pénteken 22 – 24 óra 
között Nosztalgia hullám-
hosszán Simon Andrea 
műsorának ismétlése
Szombaton 9 – 10 óra kö-
zött Lillás reggeli, Paór Lil-
la (6-os csatorna) műsora
Szombaton 12 – 14 óra 
között Csak magyar! Ösz-
szeállítás magyar sláge-
rekből Simon Andrea vá-
logatása
Szombaton 15 -17 óra 
között Nosztalgia hullám-
hosszán ismétlés
Szombaton 17 -18 óra 
között Csalaphang ismét-
lés
Szombaton 20 – 22 óra 
között Love story műsor 

a romantika jegyében Si-
mon Gábor
Szombaton 22- 24 óra 
között Interaktív +18 -as 
témák
Vasárnap 9 – 10 óra kö-
zött Lillás reggeli, Paór Lil-
la (6-os csatorna) műsora
Vasárnap 12-14 óra kö-
zött között Csak magyar! 
Összeállítás magyar slá-
gerekből Simon Andrea 
válogatása
Vasárnap 15 – 16 óra 
között „Egészségünkért” 
Simon Andrea egészség-
megőrző műsorának is-
métlése.

PANNÓNIA RÁDIÓ
PÉCS VÁROS RÁDIÓJA!

A rádióban nem csak ígé-
ret van a változatosságra, 

hanem az általunk sugár-
zott zenéket, és műsora-
inkat is a változatosság 
jellemzi. Ezért is érdemes 
hallgatni minket, meg 
azért is, mert mi nem fé-
lünk az igazságot kimon-
dani, véleményt alkotni a 
napi történésekről.
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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: 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.

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.

Á L L Á S T  K Í N Á L :

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, VÍZVE-
ZETÉK SZERELÉS WC, MOSDÓ, 
MOSOGATÓ, CSAPTELEP JA-
VÍTÁS. KISZÁLLÍTÁSI DÍJ NÉL-
KÜL PÉCSEN! SZABÓ SÁNDOR 
TEL.:72/444-073, 0670/310-
8435

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Németországi munkavégzésre 

HEGESZTENI 
TUDÓ 
munkatársak 

jelentkezését várjuk!  

Kiemelkedő � zetés, 
hosszú távú biztos munkalehetőség!

3 hét munka után 1 hét pihenő!
Jelentkezés munkanapokon 

7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 
a 06-22/574-082 telefonszámon

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

INGATLANIRODA alkalma-
zottat keres fő vagy mellék-
állásban (alapbér+jutalék). 
06306506088

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

Balaton-parti éjszakai bárba 
táncos-, konzumlányokat felve-
szek. www.clubcasablanca.hu, 

+36-20/369-5127

Hirdetés feladás:

30/8242-378
pecs@szuperinfo.hu

Hirdetése 
nálunk

célba ér!

Ajtók- és ablakok helyszíni javítása, 
különleges nyílászárók javítása is.
Speciális szigetelési technológia

alkalmazása! Zárak cseréje. 

Telefon: 70/560-6420

ABLAK DOKTOR

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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HIRDETÉSÉT FELADHATJA 
ONLINE IS!

www.szuperinfobaranya.hu

weboldalunkon.
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A
ktuális állásajánlatunkat keresd a 

szuperinfobaranya.hu w
eboldalon

  Kövess minket facebook oldalunkon is!
          
            Pécs és Baranya Szuperinfó!
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 Recepttár

Sült banán
Hozzávalók:

    1 csipet só
    2 db tojás
    3-4 db banán
    5 ek liszt
    3 dl étolaj

 Elkészítés:

   A tojást összekeverjük a 
liszttel, hozzáadjuk a sót, 
majd annyi tejet vagy ás-
ványvizet adunk a masszá-
hoz, hogy kicsivel sűrűbb 
legyen, mint a hagyomá-
nyos palacsintatészta.
    Egy kicsi olajat is öntsünk 
a masszába.
    Ha kész a massza, a 
banánokat hámozzuk meg, 
majd nagyobb darabokra 
szeleteljük fel.
    Ezt követően, forgassuk 
bele a masszába a banán-
darabokat, majd forró olaj-
ban, hirtelen süssük meg, 
folyamatosan forgatva a 
banánokat.
    Végezetül tálalásnál, a 
sült banánokat hintsük 

meg porcukorral.
    Fogyaszthatjuk csokoládé-
öntettel is.

                                            S. A.

Küldje el Ön is ked-
venc receptjét!

pecs@szuperinfo.hu

A Várkert Bazárba 
költözik Kelet-Közép-
Európa legelegánsabb 
boreseménye
 
Nyolc év után új helyszínt 
kerestek a VinCE Budapest 
Wine Show-nak, melyet ápri-
lis 5 és 7 között idén a Várkert 
Bazárban rendeznek meg. A 
rendezvényre tucatnyi or-
szágból érkeznek kereskedők, 
hogy közel 200, zömében 
magyar borászat termékeiből 
válogassanak. Az eseményen 
több világszínvonalú Master 
of Wine szakértő is előadást 
tart a borvilág legaktuálisabb 
témáiban. 

Költözik az ország legnívó-
sabb boreseménye: a szerve-
zők idén új, exkluzív helyszínt 
kerestek a VinCE Budapest 
Wine Show-nak. A rendez-
vény egyik fő célja, hogy ösz-
szekösse a külföldi és hazai 
kereskedőket, szakértőket, 
vendéglátó szakembereket, 
valamint sommelier-ket a 
magyar bortermelőkkel. Töb-
bek között norvég, svéd, len-
gyel és brit kereskedőházak 

képviselőit is elhozzák az 
eseményre, akiken keresztül 
nemzetközi piacra kerülhet-
nek a kiállítók termékei. 

A Wine Show másik fontos 
célja a részvevők edukáció-
ja, a borvilág legaktuálisabb 

témáinak nemzetközi szintű 
megvitatása. A három nap 
alatt összesen 15 kóstoló-
val egybekötött mesterkur-
zust szerveznek, a témák 
között a pezsgővilág legak-
tuálisabb trendjei mellett a 

biodinamikus borgazdálko-
dás, a vulkanikus borok di-
vathulláma és a rozéforrada-
lom is szerepel.

„A rendezvénnyel fórumot 
teremtünk a borászok, a 
kereskedők, a sommelier-k 
és a borkedvelő közönség 
között. A mesterkurzusokra 
pedig olyan nemzetközileg 
elismert borszakírókat, bí-
rálókat és Master of Wine-
okat hívtuk, mint Peter 
McCombie vagy Elizabeth 
Gabay. A biodinamikáról a 
terület egyik legjelentősebb 
szakértője, Monty Waldin 
tart előadást. A workshopok 
egyik legizgalmasabb része, 
hogy a vendégek együtt 
kóstolhatnak a szakma leg-
nagyobbjaival, akik ráadá-
sul olyan borokat hoznak 
magukkal, amelyeket itt-
hon egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon nehezen lehet 
megvásárolni” – mondta el 
Jandrasics Borbála, a rendez-

vény szakmai vezetője. 

További információ: 
https://vincebudapest.hu/


