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A tej nem élelmiszer
Élet-erő egészség?

Marketing szövegnek na-
gyon jó. Valamint az-az 
idilli kép is, ahol kék az 
ég, zöldellő legelőkön a 
tehenek vidáman, boldo-
gan élik mindennapjaikat. 
Sokan láttunk már ilyen 
reklámot a televízióban. A 
valóság azonban teljesen 
más. De kezdjük az elejé-
ről.

Mit tartalmaz a tej?
víz, tejcukor, zsír, hormonok, 
kálcium, színezőanyag és 
vitamin.

A tejtermékek a világ legkelen-
dőbb termékei. Mindenki azt 
állítja, hogy ez a legegészsége-
sebb dolog a világon. De vajon 
tényleg ennyire egészséges? 
Vagy az egész csak a piaci érde-
kek miatt lett elterjesztve?

Ugyanis az egy nyílt titok, hogy a 
tej az egyik legnagyobb, és egy-
ben legkelendőbb reklámfelület 
a világon.

Nem elég, hogy rengeteg hor-
mon található az egyes tejter-
mékekben, nagyon gyakori, 
hogy különféle vitaminokkal, és 
színezőanyagokkal dúsítják őket, 
legyen szó tejről, kakaóról, jog-
hurtokról.

Arról is érdemes beszélni, hogy 
mindemellett rengeteg eset-
ben kimutatható volt napjaink 
élelmiszereiben, hogy bizony 
komolyabb mennyiségen tar-
talmazhatnak antibiotikum 
származékokat. Vagyis azok az 
antibiotikumok, melyeket a te-
heneknek adunk be a fertőzések 
és egyéb betegségek ellen, a mi 
szervezetünkbe is beépülnek a 
lánc végén.

A túlzott antibiotikumfogyasztás 
mellett sokak szerint ez a rejtett 
fő ok a szuperbaktériumok meg-
jelenésével, terjedésével kapcso-
latosan.

Az egészség tehát szemmel lát-
hatóan fel van áldozva a piaci 
profit oltárán. Abban most nem 
is mennénk bele, hogy a tejipar 
görcsösen próbálja fenntartani 
azt a látszatot, ami a zöldellő 
mezőkön legelésző tehenekről 
szól mivel az szöges ellentétben 
áll a valóságban húgyban és fe-
káliában tocsogó, a megterhelt-
ségtől gyakran véres tejet adó 
tehenekkel.

Tény, hogy az emberen kívül 
egyetlen emlős sem fogyaszt 
tejet a felnőtté válás során. Az 
pedig teljességgel abszurd, 
hogy egy emlős más emlős tejét 
fogyassza. Egyszerűen nem erre 
terveztek minket, és egyetlen 

állatot sem.

Az élelmiszerügyi hatóságok 
kétkulacsos politikája is nagyon 
sokat mondó. Ma már kimutat-
ható - de még nem 100%-osan 
bizonyított, hogy a tejnek ko-
moly mellékhatásai lehetnek. 
Ízületi fájdalom, csontritkulás 

- igen, jól olvastad - és egyes da-
ganatok, mint például a mellda-
ganat.

A hivatalos ajánlásuk ezekről a 
mellékhatásokról nem beszél, 
ennek ellenére napi szinten ja-
vasolja a tej fogyasztását.

A tejfogyasztást politikusok is 
támogatják és szorgalmazzák. 
Nem meglepő tehát, hogy a 
reklámok nagy részében az élel-
miszerek közül a tejtermékeket 
látjuk legtöbbször a tévében.

Megdöbbentő, de igaz tény, 
hogy azokban az országok-
ban, ahol a tejfogyasztás, és a 
tejkultúra sokkal kisebb, ott a 
csontritkulás sem olyan jelen-
tős, mint más országokban. 
Kimutatták ugyanis, hogy a 
tejjel túlzott kalcium bevitelt 
érünk el, melynek következté-
ben a D-vitamin szintje csök-
ken. Ez pedig elengedhetetlen 
lenne az erős csontok miatt, 
így csontritkulás alakulhat ki.

A tej nem élelmiszer tehát. So-
kak szerint annál jóval több, 
ugyanis a növekedési folyama-
tokat nagymértékben képes 
fokozni. Sokan ezért is tartják 
rákkeltőnek mivel ahol nagy-
mértékű növekedés és sejtosz-
tódás van, ott gyakoribbak a sejt 
mutációk, melyek a rák meleg-
ágyai lehetnek.

Nem is gondolnánk, de nagyon 
sok tejben találhatóak gyógy-
szermaradványok, női hormo-
nok, nyugtatók. Persze ezt nem 
az állattartók juttatják a tehenek 
szervezetébe, kívülről bevitt 
anyagok ezek, amelyek a vízzel, 
a különböző takarmányokkal 
jutnak az állatokba.
(Érdemes megnézni a you tubon levő a tej 

nem élelmiszer c. dokumentum filmet)

Hosszabb távon ennek kitenni a 
szervezetet tehát enyhén szólva 
sem egészséges. A tejtermelés 
tehát régóta nem úgy zajlik, 
mint ahogyan a reklámokban ál-
lítják nekünk. Ennyi tejterméket 
ugyanis képtelenség hagyomá-
nyosan feldolgozni, mert ezek 
már ipari mennyiségek.

De akkor miért próbálják meg 
elhitetni, és hamis természe-
tességgel, egészségtudattal 
összekötni a tejet, és a tejter-
mékeket?

forrás: a világtitkai.com

 Nem is gondolnánk, de nagyon 
sok tejben találhatóak gyógy-
szermaradványok, női hormo-
nok, nyugtatók. Persze ezt nem 
az állattartók juttatják a tehenek 
szervezetébe, kívülről bevitt 
anyagok ezek, amelyek a vízzel, 
a különböző takarmányokkal 
jutnak az állatokba.

A lista ezzel még nem teljes. Be-
széljünk inkább arról, hogy a tej 
rendszeres fogyasztása bizony 
többféle, igen komoly betegség 
kialakulásáért részben, vagy tel-
jesen felelős. Nem hinnénk, de a 
gyerekeknél állandó felsőlégúti 
gyulladást, székrekedést okoz a 
sok kakaó és langyos tej, nem 
véletlenül mondják az óvodá-
ban is, ha megfázott a gyerek, 
esetleg lázas, köhög, akkor a 
tejet néhány napig vegyük ki az 
étrendjéből. Az állandó tej segíti 
az asztma, gyomorfekély, vala-
mint különböző emésztőszervi 
problémák kialakulását is. De a 
tejfogyasztás felelhet a szívin-
farktus, az allergia, a csontritku-
lás, vagy bizonyos daganatos 
betegségek kialakulásáért is.

A tej káros hatásai!
Minden emlőstől származó tej, 

ívadékának tápláléka, de sem-
mi esetre sem a felnőtt embe-
ré! Az anya teje, a csecsemőé, 

amelyet több éven keresztül is 
fogyaszthat a kisgyerek, de a 
tehén teje a borjáé, a kecske teje 
a gidáé. A tehéntejben 4-szer 
több a kálcium, amit a szervezet 
hasznosítani sem képes. A tejjel 
kapcsolatosan már nagyon sok 
írás, kiadvány megjelent. Direkt 
vannak csak olyan ismert sze-
mélyek, akik a tej, tejtermékek 
tanulmányozásával foglalkoz-
nak. Mondanom sem kell, hogy 
figyelmeztetésük ellenére is, az 
emberek a szokások alapján ki-
alakult étrend mellett maradnak 
még akkor is, ha az ontja a be-
tegségeket egészen a rákig.

A tehéntej egy másik fajtól van, 
ami az ivadékának a tápláléka, 
és nem az emberé. Egyszerűen 
az embernek nem szabadna inni 
tehéntejet, függetlenül attól, 
hogy az emberiség többségé-
nek milyen ismerete van erről. 
Az ember az emberi fejlődés 
során a legnagyobb ragadozóvá 
vált, számára nincsenek korlátok, 
mindent megeszik, amit lát. Az 
ember egy másik faj, szintén fo-
gyaszt tejet, de csak „anyatejet”. 
Az anya gyermekének így ad 
táplálékot, így kíméli, és ezzel 
kap gyermeke immunvédelmet. 
Az emberi fejlődés a maga tör-
ténetében, annak teljességében, 
a logikus és az ismert leírások-
ban, az antropológusok kutatási 
eredményeiben a hitelességet 
tárta elénk. Miért nem hisszük el, 
és miért nem tartjuk logikusnak 
azt, hogy az ember a vércsoport-
ja szerint nem csak a transzfúzi-
ók alapján különbözik a másik 
embertől, hanem életmódja és 
táplálkozása is más.

A történelmi fejlődésünk több 
ezer éven át alkalmazkodott 
a környezeti hatásokhoz, az 
éghajlati viszonyokhoz, amely 
alkalmazkodást követelt a táp-
lálékok változásaihoz is. Több 
évezreden keresztül élvezte 

egyeduralmát a „0” 
vércsoportú ember, 
amelyet ma is minden 
élő ember, a vércso-
portjában alapvetően 
hordoz. A vércsopor-
tok alapja a fukóz cu-
kor, ami kizárólag csak 
a „0” vércsoportban 
van önállóan, és ehhez 
kapcsolódik minden 
más vércsoport speci-
ális cukra. Ez a speciális 
cukor vércsoporton-
ként különböző. Ter-

mészetesen, ehhez a speciális 
cukorhoz kapcsolódtak azok az 
élelmiszerek, amelyeket őse-

ink fogyasztottak és megfelelt 
a sejtállományának is. Ezek az 
élelmiszerek váltak az egyes vér-
csoportokhoz tartozó emberek 
táplálékának. Mivel a biokémiai 
folyamatok, ha nem váltottak 
ki reakciót, akkor a táplálék az 
örökségség részét képezte. Ezt a 
mai napig, minden más vércso-
portú ember továbbadja a nem-
zedékének, így tud fennmaradni 
az emberiség.

Az örökségünk részét képezik az 
enzimek is! A természet csodála-
tos harmóniát tud teremteni, és 
az emberi test alkalmazkodása is 
csodálatos. Ma már sok mindent 
tudunk az emberi testről, de ke-
veset a megmentéséről. Teljesen 
letértünk arról a természetes út-
ról, amelyet őseink követtek. Ma 
betegséggel fizetünk ezért, le-
het, hogy különböző módon, de 
fizetünk, és mégsem vagyunk 
hajlandóak elhagyni azokat a 
szokásainkat, amelyek beteg-
gé tesznek bennünket. Akkor 
rémülünk meg, amikor közli az 
orvos, hogy ön rákos! Nagyon 
egyszerű lenne még akkor hátat 
fordítani annak az életmódnak 
és táplálkozásnak, ami beteggé 
tesz bennünket.

Dr. Michael Colgan, aki 1979 óta 
vezeti a Colgan Táplálkozástu-
dományi Kutatóintézetét San 
Diegóban, aki az alábbiakról ad 
tájékoztatót: Közel hatvan esz-
tendeje az egyik legfőbb orvosi 
tanács, hogy igyunk két jókora 
pohár tejet! Ennyi tej 600 mg 
kalciumot tartalmaz. A tej hat 
évtizedes propagálása ellenére 
a csontritkulás járvánnyá vált. 
Növekedésünk során nagy-
részt elveszítjük azt a képes-
ségünket, hogy szervezetünk 
előállítsa a laktáz nevű enzimet, 
ami a tej laktóz tartalmának 
megemésztéséhez szükséges. 
Az emberek – felnőttek – há-
romnegyede valamilyen fokú 
laktóz-intoleranciában szen-
ved. A csontritkulás áldozatai 
közül sokan igen érzékenyek a 
laktózra. A tejallergiás embe-
reknek, kiváltképpen a nőknek, 
semmiképpen sem szabadna 
tejet inniuk. Á felnőttek számára 
a tej igenis mérgező.

Dr. Daniel Cramer a Harvard 
Egyetem orvosi karán például 
kimutatta, hogy az egyszerű (és 
ún. „egészséges”) tej fokozza a 
laktózra érzékeny nőknél a pete-
fészek rák kockázatát. Más kuta-
tókkal együtt a 90-es évek elején 
tett közzé aprólékos elemzést 36 
ország laktóz érzékeny női lakós-
ságára vonatkozóan, azon kívül 
számos ember- és állatélettani 
tanulmányt, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy a laktóz cukor alko-
tórésze a galaktóz, mérgező ha-
tású a petefészekre, akadályozza 
a teherbe esést, és károsodott 
gyermekek születését idézheti 
elő. Ma már azt is tudjuk, hogy 
szervezetünket a helytelenül 
megválasztott táplálékokkal át-
adjuk a mikrobák enzimjeinek, 
azok pedig élni, felélni fognak 
bennünket. 
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Traffipax: Február 16 - 22.-e között

16. péntek
07.45 - 09.15  6. sz. főút
09.30 - 11.00  Pécs, Makay István út
11.15 - 12.45  Pécs, Nyugati ipari út
13.45 - 15.15
Szalánta, Hunyadi út
15.30 - 17.00  58. sz. főút 7km
17.30 - 19.00 58. sz. főút 4km
17. szombat
07.45 - 09.15  Pécs, Hársfa út
09.30 - 11.00 6. sz. főút 188km
11.15 - 12.45  Pécs, Üszögi út
13.45 - 15.15  Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
15.30 - 17.00  Pécs, József Attila u.
17.30 - 19.00  Pécs, Nendtvich A. út
18. vasárnap
07.45 - 09.15  57. sz. főút 25km
09.30 - 11.00  57. sz. főút 32km
11.15 - 12.45  Kozármisleny, Pécsi út
13.45 - 15.15 Szalánta, 58. sz. főút
15.30 - 17.00 58. sz. főút 4km
17.30 - 19.00  Pécs, Siklósi út
19. hétfő
07.45 - 09.15 6. sz. főút 208km
09.30 - 11.00 Pellérd, Dózsa György 
út
11.15 - 12.45 Görcsöny, Rákóczi út
13.45 - 15.15 Pécs, József Attila u.

15.30 - 17.00 Pécs, Athinay út
17.30 - 19.00  Pécs, Makay út
20. kedd
07.45 - 09.15 Pécs, Siklósi út
09.30 - 11.00  Pécs, Makay István út
11.15 - 12.45  57. sz. főút 34km
13.45 - 15.15  Pécs, Nyugati ipari út
15.30 - 17.00 58. sz. főút 4km
17.30 - 19.00  6. sz. főút 204km
21. szerda
07.45 - 09.15  Pécs, József Attila u.
09.30 - 11.00  Pécs, Siklósi út
11.15 - 12.45  Pécs, Hársfa út
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 6. sz. főút 188km
17.30 - 19.00 6. sz. főút Hird belte-
rülete
22. csütörtök
07.45 - 09.15  Kozármisleny, Pécsi út
09.30 - 11.00  578. sz. út 5km
11.15 - 12.45  57. sz. főút 34km
13.45 - 15.15
6. sz. főút Hird belterülete
15.30 - 17.00  Pécs, Üszögi út
17.30 - 19.00  6. sz. főút 189kmt

Balesetmentes közlekedést 
kívánunk.

  
A mozijegyet Mándli Gyula kedves 

olvasónk nyerte. 
Gratulálunk!

A heti jó megfejtésért Parapark 
belépőt sorsolunk ki.

Megfejtéseket február 22.-éig várjuk.

A Pécsi helyszínelők
 
Egyre több a bűntény, az egyes helyszínek összefüggnek 
egymással. Mi történt? Ki a tettes? Rengeteg a nyom ám 
néha félrevezetnek!

Pislákoló fények, rengeteg 
talány, kulcsok melyeket mé-
lyen elrejtve, hol egy széfben, 
hol egy ládában találunk. Itt 
semmi sem az aminek lát-
szik. Egy bűntény helyszínén 
vagyunk, ahol a tettes még a 
fegyverét is elhagyta, ám nem 
sok időnk van, hiszen forró 
nyomon kell járni, jegyzetelni, 
figyelni minden apró részletre, 
mert minden-mindennel ösz-
szefügghet. Vagy még sem? 
Titkos ajtó, elhagyott cipők kié 
lehetnek? Talán a tettes hagy-
ta el? A szemetesben néhány 
papír fecni, érdemes rájuk 
odafigyelni. Közben egy kódot 
találunk, mely esetleg a zárat 
nyitja. De melyiket? Figyelni 
minden apró részletre nem is 
olyan könnyű, közben néha 
fel-felvillan egy lámpa. Színes, 
jelentéktelen, vagy mégis  ér-
demes rá odafigyelni? Valami 
elkerülte a figyelmünket, el-
akadtunk. Egy
apró jel, néha sokat jelent. Egy 

jel, mely tovább vezet minket, 
a monitoron ott a segítség, ám 
hasztalan annak ki nem követi 
logikusan az eseményeket. Az 
idő ellenünk dolgozik, ami né-
hány percnek tűnik, az már egy 
fél óra. Nem könnyű, pedig lo-
gikus, logikusnak kell lennie. 
Lehet, hogy nem néztünk elég 
krimit a TV-ben, de itt az sem 
sokat segít. Egyedi eset, mely 
lassan de biztosan kifog egy 
csapaton. Minden megvan! Ki-
nyitottuk, összeszereltük, a cél, 
az eset megoldva, csak a tett 
helyszínét kell elhagynunk. Az 
eset megoldva és győzünk! 
Vagy még sem?
Fantasztikus szórakozás, 1 óra 
élmény, egy csapat, jó kedv és 
hatalmas tanulság. Nem min-
den az aminek látszik.

Parapark, 7625 Pécs, Váradi 
Antal utca 8

Köszönjük fantasztikus volt.                                                          

                                                 S.A.

ÖSSZESZERELŐKET
keresünk VESZPRÉMBE

INGYENES SZÁLLÁSSAL
/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
elérhető kereset

elérhető fizetés

Hétköznap 8.00-16.00 között hívjon minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

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

 

- vonzó CAFETERIA csomag
- jelenléti és teljesítmény bónusz
- túlóra fizetés minden hónapban
- magas műszakpótlékok
- fizetési előleg minden hónapban

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

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Pécsen
február 17-én.

Hirdetés feladás:

30/8242-378

Hirdetése 
nálunk

célba ér!

  Kövess minket facebook oldalunkon is!
          
            Pécs és Baranya Szuperinfó!
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Újra jó úton a Veolia
Ugyan a szigorúan vett 
hétvégén nem nagyon 
léptek pályára pécsi 
csapatok, de azért akad 
olyan eredmény, ami-
ről érdemes beszámolni. 
Február 7-én, szerdán a 
PVSK-Veolia férfi kosara-
sai magabiztosan húzták 
be a MAFC elleni kötelező 
győzelmet, a döntetlenre 
végződött első negyed 
után 93-69-re nyertek. 
A komlói kézilabdások 
csütörtökön tévés mecs-
cset játszottak a sereg-
hajtó Orosházával, és az 
első félidő második fele 
remek védekezésének 
köszönhetően 26-20-ra 
nyertek, ezzel még az ötö-
dik hely sem elérhetetlen 
számukra. A PMFC labda-
rúgói Csákváron az NB II-
es Szolnokkal játszottak 
felkészülési mérkőzést, 
2-1-es győzelmük biztató 
a tavaszra nézve. Meg-
kezdődött a téli olimpia, 
a pécsi rövidpályás gyors-
korcsolyázó Burján Csaba 
1500 méteren állt rajthoz, 
de nem jutott tovább se-
lejtező futamából.

Fel a kupáért!
Azzal, hogy az alapsza-
kasz felénél a PVSK-
Veolia férfi kosarasai a 
legjobb nyolc között 
voltak, jogot szereztek 
a Magyar Kupa nyolcas 
döntőjére, és a sorsolás 
során kiderült, hogy a 
szombathelyieken kell 
első körben átverekedni-
ük magukat. Ez azonban 
nem egyszerű feladat, 
hiszen a bajnokságban 
december 9-én a Lauber 
Dezső sportcsarnok-
ban sokáig emlékezetes, 
kétszeri hosszabbításos 
meccsen sikerült csak 
110-106-ra felülkere-
kedni a vasiakon. Vagyis 
semlegesnek számító 
pályán sokkal nehezebb 
dolga lesz Csirke Ferenc 
tanítványainak.
Ha lehet, ezt tovább bo-
nyolítja, hogy Marino 
Sarlija hetek óta küzd 
begyulladt bölcsesség-
fogával, és Supola Zoltán 
a MAFC elleni mérkőzés 
második félidejében a 
térdéhez kapott, nem 
tudni, milyen súlyos a 
sérülése, vállalja-e a já-
tékot. Szóval az előjelek 
nem a pécsiek mellett 

szólnak, de többször bizo-
nyították már, hogy nagy 
szívvel, egységes csapatjá-
tékkal minden nehézséget 
képesek leküzdeni.
Ráadásul azért is jó lenne 
a pénteki győzelem, mert 
ebben az esetben szomba-

ton és vasárnap is biztosan 
várna rájuk mérkőzés, és 
szombaton érkezne egy 
kisebb szurkolótábor is 
biztatni őket, ugyanis szin-
tén Debrecenben rendezik 
a Hepp-kupa négyes dön-
tőjét, amelyben viszont 
az NB I. B-s fiókcsapat, a 
PVSK-Kronosz Kiadó érde-
kelt, akik a Nyíregyházával 
meccselnek az elődöntő-
ben.
A lényeg, hogy egy esetle-

ges pénteki PVSK-Veolia 
továbbjutás esetén nem 
mindennapi gonddal 
szembesülne a két csapat 
szakmai stábja, hiszen De-
meter Attila, Popgyákunik 
Balázs, Borisz Krnjajszki 
mindkét gárdában pá-

lyára szokott lépni, de 
bármennyire is fiatalok, a 
végletekig ők sem terhel-
hetők, és ha az optimális 
esetet nézzük, három 
nap alatt öt magas hőfo-
kú mérkőzés várna rájuk. 
Ez pedig még akkor is 
rettentően fárasztó, ha 
a Magyar Kupában csak 
epizódszerephez jutnak.

Debrecenbe kéne men-
ni
A február 17-18-i hétvé-
gén hazai környezetben a 
PMFC-nek szurkolhatunk, 
akik szombaton 14.00-kor 
a Videoton II-vel játszanak 
felkészülési mérkőzést. A 
női kosárválogatott el-
foglaltsága miatt a baj-
nokság is szünetel né-
mileg, de mivel sem a 
BEAC, sem a PINKK-Pécsi 
424 nem ad válogatottat, 
így szombaton 16.00-kor 
Budapesten játszanak 
bajnoki meccset. Sokkal 
izgalmasabb hétvége vár 
a férfi kosarasokra, akik 
pénteken a Magyar Kupa 
nyolcas döntőjében lép-
nek pályára Debrecenben, 
a PVSK-Veolia ellenfele 
a Szombathely lesz, akik 
ellen decemberben, Pé-
csett vívtak emlékezetes, 
kétszeri hosszabbításos 
találkozót. Szintén Deb-
recenben lesz a férfi kosa-
rasok Hepp-kupa négyes 
döntője, ahol az NB I. B-s 
PVSK-Kronosz Kiadó sze-
repel.

                     Móczán Zoltán

    Budapest/Berlin, 2018. febru-
ár 13., kedd (MTI) - Szalai Ádám, a 
Hoffenheim labdarúgója bekerült 
a német élvonal legutóbbi, 22. for-
dulójának válogatottjába a Kicker 
magazinnál, valamint a Bundesliga 
honlapján is.

    A magyar válogatott támadó - aki hosszú ideig 
volt sérült - szombaton korábbi csapata, a Mainz 
4-2-es legyőzéséből két góllal vette ki a részét, így 
ebben az idényben először került be a tekintélyes 
német szaklap által összeállított álomcsapatba. A 
Hoffenheimből Szalai csatártársa, az ugyancsak 
duplázó Andrej Kramaric is tagja a hét legjobbjai-
ból összeállított együttesnek.
                                                                               forrás: MTI

fotó: pvsk.hu

Gergelics József, az MTI különtudósítója 
jelenti:
    Kangnung, 2018. február 13., kedd 
(MTI) - Liu Shaolin Sándor sikerrel vette 
a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 
méteres versenyének keddi selejtezőjét 
a phjongcshangi téli olimpián, testvérét, 

Liu Shaoangot kizárták.

    A minden távon junior világbajnok Liu Shaoang ele-
inte második helyen haladt futamában, aztán a japán 
Szakazume Rioszuke elment mellette. Az MTK spor-
tolója nem kapkodott, hogy azonnal visszaszerezze 
a továbbjutáshoz szükséges második helyet. Néhány 
körrel később mégis kockázatos manőverbe kezdett 
és oldalról nekikorcsolyázott riválisának, aki ettől el-
esett. A futam után a bírók kizárták a magyar gyors-
korcsolyázót, aki az előző idényben megnyerte a táv 
világkupáját. Bátyja, a szám idénybeli vk-győztese má-
sodik helyen fordult futamában az első kanyarba, de 
már az első kör után élre állt, azonban az orosz Pavel 
Szitnyikov visszavette a vezető pozíciót. Amikor a szin-
tén MTK-s magyar újra előzésre szánta el magát, az 
orosz kézzel-lábbal tolta befelé riválisát, hogy ne tudja 
bevenni a kanyart. Végül csak Liu Shaolin maradt állva, 
de a futamot biztonsági okokból - hárman egyszerre 
estek el - megállították, az oroszt pedig kizárták. Má-
sodjára az első néhány körben a magyar, aztán a lett 
Roberto Pukitis vezetett. Liu Shaolin a táv harmada 
után ismét élre állt, onnantól pedig már csak a hátát 
nézték a riválisai. Pukitis másodikként szintén tovább-
lépett, míg kisebb meglepetésre az amerikai JR Celski 
búcsúzott. A program a női 500 méter elődöntőjével 
folytatódik, aztán a férfi 5000 méteres váltó elődöntői, 
végül a női 500 méter fináléi következnek.

                                                                                      forrás: MTI

Budapest/Kangnung, 2018. 
február 13., kedd (MTI) - Nagy 
Konrád a 29. helyen végzett 
a férfi gyorskorcsolyázók 
1500 méteres versenyében a 
phjongcshangi téli olimpián 
kedden.

    Az aranyérmet a holland Kjeld 
Nuis szerezte meg, másodikként 
honfitársa, Patrick Roest, harma-
dikként pedig a hazai közönség 
előtt szereplő Kim Min Szok vég-
zett a 35 fős mezőnyben.

    A magyar gyorskorcsolyázó a hatodik párban ment kínai ellenféllel, akit megelő-
zött és 1:49.01 perces eredménnyel ért célba. Nagy négy évvel ezelőtt Szocsiban 
a 26. helyen zárt, most 1:45 perc alatt időt szeretett volna futni, de ettől elmaradt.
    Mind a négy eddigi számot a hollandok nyerték.                                             forrás: MTI
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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

Bizet: Carmen

Barrie Kosky felkavaró és merész rendezésében Bizet klasszikus francia operá-
jának címszerepét Anna Goryachova énekli.                 március 06.

                    Jó szórakozást kívánunk!

Black Panther

T’Challa, after the death of his 
father, the King of Wakanda, 
returns home to the isolated, 
technologically advanced African 
nation to succeed to the throne 
and take his rightful place as king.        
február 15 - től.

Programajánló

Ősember

A Csibefutam és a Wallace és Gromit atyjának legújabb őrült családi animációs vígjátékában őskori 
hősök kelnek életre. A kicsit sem bátor kőkori ősöknél majdnem minden kerek, amíg völgyüket el 
nem foglalja a pénzéhes bronzkori zsarnok, Kupor. Az Öreg és törzse beletörődne a sanyarú szám-
űzetésbe, ám az ifjú és ügyetlen Öcsi hű társával, Kutylaccal mer nagyot álmodni és megpróbálják 
felvenni a kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt tervük, visszakapják szeretett otthonukat. De 
ha elbuknak, akkor örökre a bányákban fognak dolgozni... Egy feledhetetlen egész estés kaland a 
négyszeres Oscar-díjas rendezőtől, Nick Parktól. (Mozinet)                              február 15- től.

PANNÓNIA RÁDIÓ 

MŰSORAJÁNLÓ

www.pannoniaradio.
hu

Minden hétköznap 6-10 
óra között NAPINDÍTÓ a 
rádió ébresztő magazin 
műsora.
Mikrofonnál: Götz Attila 
és Simon Gábor
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 
múlt heti adás ismétlése 
17-18 óra között, műsor 
főszereplője a ZZ TOP 
együttes
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.
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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
Vérszegénység, vashiány! www.
vasbor.hu
Simson motort vásárolnék, más 
régi motor, üzemképtelen is érde-
kelhet. 06-20/351-3711
IDARED ALMA kis és nagy tétel-
ben eladó Szekszárdon: Tel: 
06/30-682-1449

Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, 
büfékocsiját megvásárolom. 
30/421-8575, 70/424-7820.

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 
Á L L Á S T  K Í N Á L :

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.

Valutapénztárost keresünk, 
hamarosan nyíló pécsi üzle-

tünkbe! Valutapénztárosi vég-
zettség előnyt jelent! 

Érdeklődni: 
+36-20-360-66-92

I N G A T L A N  E L A D Ó :

Tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar 
oldalunkon. Most 50Ft/db 
kedvezményt adunk! Kupon: 
baromfi50 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

B É R E L  -  K I A D :

Á L L A T :

Iparos házban 32 m2-es iroda 
helyiség kiadó 20/362-9777

Cégcsoportunk németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, 
érvényes minősítéssel rendel-
kező (pozíciók: PF, PC, PD) MAG 
(CO2) hegesztőket keres, ipari 
daruk gyártásához (próbamun-
ka a helyszínen). NEMET NYELV 
SZÜKSEGES, kollektív német 
szerődéssel, bérezés német al-
kalmazottként.Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.
eu, tel.sz.: +4369913771999

Cégcsoportunk keres hosszú távú 
munkára szakembereket a követ-
kező munkakörökben Ausztria te-
rületére (Voralberg): ipari fényező 
(Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikaiszerelő, hideg-
burkoló, villanyszerelő, autószerelő, 
karosszérialakatos, CNC gépsze-
relő, asztalos, nyílászáró beépítő.
NEMET NYELV SZÜKSEGES (előny 
auto+jogosítvány), kollektív oszt-
rák szerződéssel, bérezés osztrák 
alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.eu, 
tel.sz.: +4369913771999

K Ü L F Ö L D I  Á L L Á S :
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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
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Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader

Nyugdíj mellett

 

munka Baranyában?
Nyugdíja megtartásával dolgozhat

szakmájában, vagy bármilyen
állásban egész Baranyában!

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

Telefonáljon:
06 20 288 0327
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 Recepttár

Fűszerkeverékek 
házilag: (folytatás)

Provance-i fűszerkeverék
2 ek oregano
2 ek kakukkfű
2 ek petrezselyem
2 ek majoranna
2 ek bazsalikom
1 ek zsálya
1 ek borsikafű

1 ek rozmaring
1 ek tárkony

Pizza fűszerkeverék
5 dkg édes pirospaprika
5 dkg csípős pirospaprika
1 kk majoránna
1 kk borsikafű
1 ek bazsalikom
2 kk kakukkfű
2 kk zsálya
1 ek fokhagymapor
2 ek só

Bárányhús fűszerkeverék
50 dkg vöröshagyma
1 cs zellerzöld
1 cs bazsalikomlevél
1 fej fokhagyma
1 cs tárkonylevél
15 dkg enyhén csípős 
pirospaprika
1 mk rozmaring

2 kk kakukkfű
1 kk oregánó
1 kk őrölt mustármag
1 kk feketebors
2 ek tengeri só
kevés szerecsendió  

Vadhús fűszerkeverék
50 dkg sárgarépa
50 dkg fehérrépa
30 dkg mogyoróhagyma
1 fej zeller
1 fej fokhagyma
1 cs zellerlevél
10 dkg só 
2 kk őrölt babérlevél
1 kk őrölt kömény
1 kk őrölt feketebors
2 ek enyhén csípős pirospap-
rika
1 kk őrölt mustármag
2 kk kakukkfű

Keleti fűszerkeverék
1 kg vöröshagyma
2 fej édeskömény
20 dkg torma
1 kk gyömbér
2 kk bazsalikom
1 kk citromfű
1 kk kurkuma
1 kk őrölt koriander
2 ek tengeri só
1 ek csípős pirospaprika
2 ek édes pirospaprika
4 ek szójaszósz
½ dl olívaolaj
 
Borspótló fűszerkeverék
85 g koriander
85 g kömény
85 g majoránna
85 g boróka
170 g csombor
170 g fehér mustármag
320 g paprika

Pástétom fűszerkeverék
80 g babérlevél
80 g bazsalikom
80 g citromhéj
80 g fehérbors
80 g gyömbér
80 g majoránna
80 g szerecsendió
40 g fehér mustármag
80 g kakukkfű
40 g paprika
80 g tárkony

                                            S. A.

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

alkalmazása! Zárak cseréje. 

Telefon: 70/560-6420

ABLAK DOKTOR

HIRDETÉSÉT FELADHATJA 
ONLINE IS

www.szuperinfobaranya.hu

weboldalunkon.


