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Az özvegyi nyugdíj

A legtöbb kérdés amiatt 
merül fel az özvegyek-
ben, hogy az elhunyt 
jogszerzése alapján 
járó mindhárom özvegyi 
ellátás neve ugyanaz, 
miközben a feltételek-
ben ég és föld a különb-
ség. 
                                  3.oldal

Játék, Traffipax

Aktuális traffipax infor-
máció a várható rendőre 
jelenletről.
                                 3. oldal

A Kék jód
A kék jód életeket men-
tett a Gulágon!
Mi ez a szer? Mire jó? 
Mire használják a népi 
gyógyászatban?
A népi gyógymó-
dok rendre változnak, 
újúlnak az idők köve-
telményeihez igazodva. 
talán így került sor az 
egyik legnépszerűbb 
orosz népi gyógyszer 

feltalálására is, a legen-
dás kék jódra.
Feltalálója Vlagyimir 
Onufrijevics Mohnacs 

- orvos, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa és 
a biológiai tudományok 
doktora. Ő volt az aki a 
Gulág egyik barakkjá-
nak megbízott orvosa-
ként, mint rab, elsőként 
elkészítette a „fekete 
kását” (így nevezték 
rabtársai ezt a gyógy-
szer) a szemétre szánt 
burgonya hajából és né-
hány csepp  alkoholos 
jódoldatból.             S.A.

Elismerés

A MOL Mester-M Díjjal 
jutalmazta a kiemelkedő 
munkát végző tanárokat 
és edzőket.
A pécsi Leőwey Klára 
Gimnázium fizikatanára 
Simon Péter is az elismer-
tek között van.
                                 4. oldal

Recepttár,  Apró, Ál-
lás, Ehető nyövények

                  5-6-7-8. oldal
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A kék jód. 
Ma megint egy olyan 
szert szert ajánlok ol-
vasóimnak, melyet bi-
zony kipróbáltunk én 
is és a kisfiam is. No 
és csodák-csodája ha-
tásos, bevált. De! nem 
az melyet az egészség-
boltokban lehet kapni, 
hanem az  amit mi saját 
magunk, otthon készí-
tünk el. természetesen 
leírom majd, hogy is 
kell elkészíteni, ám ne 
felejtse el senki, hogy 
a könyv, melyet a cikk 
végén ajánlok, abban 
minden pontosan ben-
ne van, mit mire és ho-
gyan lehet használni.
                               S.A.
A kék jód életeket men-
tett a Gulágon!
Mi ez a szer? Mire jó? 
Mire használják a népi 
gyógyászatban?
A népi gyógymó-
dok rendre változnak, 
újúlnak az idők köve-
telményeihez igazodva. 
talán így került sor az 
egyik legnépszerűbb 
orosz népi gyógyszer 
feltalálására is, a legen-
dás kék jódra.

feltalálója Vlagyimir 
Onufrijevics Mohnacs 

- orvos, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa és 
a biológiai tudományok 
doktora. Ő volt az aki a 
Gulág egyik barakkjá-
nak megbízott orvosa-
ként, mint rab, elsőként 
elkészítette a „fekete 
kását” (így nevezték 
rabtársai ezt a gyógy-
szer) a szemétre szánt 
burgonya hajából és 
néhány csepp  alkoho-
los jódoldatból. Foglyok 
százait gyógyította meg 
a bélfertőzésektől és 
egyéb bántalmaktól ez-
zel a gyógyszerrel.

A népi gyógyászat 
mire is használja a kék 
jódot?
Ezzel a szerrel gyógyít-
ják a fejfájást, a torok-
gyulladást, a szájnyál-
kahártya gyulladást, 
gyulladásos jellegű nő-
gyógyászati betegsége-
ket, vérhast, cukorbajt 

(diabetest) és a rákot. 
És természetesen a 
jódhiány megelőzésére 
is használatos. 
Honnan tudjuk, hogy 
jódhiányban szenve-
dünk?

Egy egyszerű teszt se-
gítségével 24 órán belül 
megtudhatjuk magunk 
is. A gyógyszertárban 
veszünk jódot 4 külön-
böző vastagságú csíkot 

húzunk az alkarunkra, 
vagy ahogy a képen lát-
ható egy kockát rajzo-
lunk
célszerű az esti fürdés 
után felkenni a csíkokat 
amennyiben 24 óra el-
teltével halványul csak 
el, akkor normális a 
pajzsműködésünk

- 6-12 óra alatt tűnik el, 
súlyos

- 12-18 órán belül eltű-
nik, vagy majdnem eltű-
nik mérsékelt

- 18-24 órán belül eltű-
nik, vagy majdnem eltű-
nik, akkor enyhe pajzs-
mirigy alulműködésünk 
van.

Általánosságban el-
mondható: ha a szer-
vezet minél rövidebb 
idő alatt elnyeli a jódot, 
annál súlyosabb a jód-
hiány

Mi is az a kék jód? 
A jód eléggé mérge-
ző anyag ahhoz, hogy 
könnyelűen vagy 
felelőtlenűl bánjunk 
vele. a kék jód volt az 
első olyan készítmény, 
amelyben közömbösült 
a jód toxikus hatása. 

A kék jód - a jód és a 
keményítő egyesítése, 
amitől az oldat jellegze-
tes sötétkék színt kap. 
Ebből a keményítőből 
nyert kék ital, olyan 
komplex vegyi kötéssel 
rendelkezik - a jód pon-
tos adagolása mellett - 

amelyben ez az elem (a 
jód) biológiailag aktív és 
nem toxikus formában 
jelenik meg. A jód ilyen 
formában jelenti az élő 
szervezet számára a 
szükséges mikroelemet.

Mikor ellenjavalt a kék 
jód szedése? 
A kék jód szedése né-
hány esetben nem al-
kalmazható. 

Elsősorban, ha a beteg-
nek valamilyen oknál 
fogva hiányzik a pajzs-
mirigye (eltávolították 
valamilyen betegség kö-
vetkeztében, balesetnél 
szétroncsolódott stb.). 
Ha csak részben sérült 
meg akkor ki kell ta-
pasztalni a kék jód meg-
felelő adagját.
nem engedélyezett 
a kék jód szedése 
tireotoxikózisos bete-
geknél, valamint azok-
nak a betegeknek, aki-
ket tiroxin hormonnal 

kezelnek. 
Tartózkodni kell a kék 
jód szedésétől an-
nak, akinek túl aktív 
a pajzsmirigyműkö-
dése ( a pajzsmirigy 
hiperfunkciója esetén). 
Ha a jódtartalmú hor-
monok hormonok túl-
termelődnek a szer-
vezetben, akkor a jód 
további bevitele csak 
kellemetlen következ-
ményekkel járhat. 
Nem szabad a 
kékjódot szedni 
t ro m b o f le b i t i s z b e n 
(trombiusképződés a 
véna falának gyulladá-
sával) szenvedőknek.

A kék jód elkészítése: 
Többféle recept jár kéz-

ről-kézre Oroszország 
szerte a kék jód elké-
szítéséről, de lényeges 
különbséget nem tar-
talmaznak. 
(Ezt a receptet készí-
tem el én is, ez az első 
recept dr. Mohnacstól 
ered és számtalanszor 
igazolta magát)

50 ml enyhén meleg víz-
ben feloldunk 10 g bur-
gonyakeményítőt (egy 
púpozott teáskanállal), 
elkeverjük, majd hoz-
záadunk 10g porcukrot 
(1 teáskanálnyit) és 0,4g 
citromsavat (alig egy 
késhegynyit).
Ezalatt az idő alatt fel-
forralunk 150 ml vizet, 
melybe belefőzzük a ke-
ményítő oldatot. Az így 
nyert oldatot 50°C-ra 
lehűtjük és elkeverünk 
benne 1 teáskanál 5%-
os szeszes jódoldatot. 
Az így nyert oldalt sötét-
kék színűvé válik. Ez a 
kék jód!

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

A citromsavra azért van 
szükség, mivel lúgos ol-
datban a jódos keményí-
tő szétbomlik és elveszí-
ti sajátosságát. Elemben 
a cukorral együtt javítja 
a gyógyszer ízét.
Az így elkészített oldalt, 
hűtőszekrényben tárol-
va, akár 15-20 napig is 
megőrzi gyógyító hatá-
sát, mindaddig, amíg el 
nem veszíti intenzív kék 
színét.

HIRDETÉS
felvétel

30/8242-378
Hirdetése 

nálunk célba 
ér!
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Keresse meg a 
szavakat.

Ön mennyi 
értelmes szót 
tud kirakni?

Vízszintesen, 
Függőlegesen,
Átlósan lehet-
nek a szavak.

Jó szórakozást 
kívánunk!

Traffipax: Március 08 - 15.-e között
Március 08. 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, József Attila utca
15.30 -17.00 Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
17.30 - 19.00 Pécs, Üszögi út
Március 09. péntek
07.45 - 09.15 6-os fkl-i út, Hird bel-
területe

09.30 - 11.00 6-os fkl-i út 188 KM 
szelvény
11.15 - 12.45 Pécs, Üszögi út
13.45 - 15.15 Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
15.30 - 17.00 Pécs, Siklósi út
17.30 - 19.00 Pécs, József Attila utca
Március 10. szombat
07.45 - 09.15 57-es fkl-i út 25 KM 
szelvény
09.30 - 11.00 57-es fkl-i út 32 KM 
szelvény
11.15-12.45 Kozármisleny, Pécsi út
13.45 - 15.15 58-as fkl-i út 12 KM 
szelvény, Szalánta belterülete
15.30 - 17.00 58-as fkl-i út 4 KM 
szelvény
17.30 - 19.00 Pécs, Siklósi út
Március 11. vasárnap
07.45 - 09.15 6-os fkl-i út 208 KM 
szelvény
09.30 - 11.00 Pellérd, Dózsa György 
út
11.15 - 12.45 Görcsöny, Rákóczi út

13.45-15.15 Pécs, József Attila utca
15.30 - 17.00 Pécs, Athinay S. út
17.30 - 19.00 Pécs, Makay István út
Március 12. hétfő
07.45 - 09.15 Szalánta, Hunyadi út
09.30 - 11.00 58-as fkl-i út 7 KM 
szelvény
11.15 - 12.45 58-as fkl-i út 4 KM 
szelvény
13.45 - 15.15 Pécs, Nyugati ipari út
15.30 - 17.00 Pécs, Makay István út
17.30 - 19.00 6-os fkl-i út 204 KM 
szelvény
Március 13. kedd
07.45-09.15 Pécs, József Attila utca
09.30 - 11.00 Pécs, Siklósi út
11.15 - 12.45 Pécs, Zsolnay Vilmos 
út
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 6-os fkl-i út 188 KM 
szelvény
17.30 - 19.00 6-os fkl-i út, Hird bel-
területe
Március 14. szerda
07.45 - 09.15 Pécs, Makay István út
09.30 - 11.00 6-os fkl-i út 208 KM 
szelvény
11.15 - 12.45 6-os fkl-i út 204 KM 
szelvény
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00 Pécs, Komlói út
17.30 - 19.00 6-os fkl-i út 189 KM 
szelvény

Az özvegyi nyugdíj 
fajtái
Az özvegyi nyugdíj kap-
csán három különböző 
szakaszt kell megkü-
lönböztetni:

1) ideiglenes özvegyi 
nyugdíj,

2) az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj megszűnését 
követően feléledő „ren-
des” özvegyi nyugdíj,

3) a „rendes” özvegyi 
nyugdíj megszűné-
sét követően feléledő 

„megint rendes” özvegyi 
nyugdíj.

A legtöbb kérdés amiatt 
merül fel az özvegyek-
ben, hogy az elhunyt 
jogszerzése alapján 
járó mindhárom özvegyi 
ellátás neve ugyanaz, 
miközben a feltételek-
ben ég és föld a különb-
ség. 

Lássuk először az ideig-
lenes özvegyi nyugdíjra 
vonatkozó szabályokat.

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj az elhunyt halá-
lának időpontjától szá-
mított egy évig folyósít-
ható (ez a főszabály).

Ha viszont az özvegy az 
elhunyt jogán árvael-
látásra jogosult másfél 
évesnél fiatalabb gyer-
meket tart el, az özvegyi 
nyugdíj az árva 18 hóna-
pos életkorának betöl-
téséig jár (ha ez későbbi 

időpont, mint az elhunyt 
halálától számított 1 év), 
míg ha fogyatékos vagy 
tartósan beteg gyerme-
ket tart el, a gyermek 
harmadik életéve betöl-
tésének napjáig jár.

A fogyatékkal élő, illetve 
tartósan beteg árvael-
látásra jogosult gyer-
mek fogyatékosságát a 
fogyatékossági támo-
gatásra vonatkozó ren-
delkezések alkalmazá-
sával a rehabilitációs 
szakigazgatási szerv 
szakhatósági állásfog-
lalásával, tartós beteg-
ségét pedig a a családi 
pótlékra vonatkozó sza-
bályok alkalmazásával  
szakorvosi igazolással 
kell igazolni.

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj összege:

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj annak a nyug-
díjnak (vagy öregségi 
nyugdíjként számított 
összegnek) a 60 %-a, 
amely az elhunytat a ha-
lál időpontjában öregsé-
gi nyugdíj címén megil-
lette (ha már nyugdíjas 
volt), vagy megillette 
volna (ha még nem volt 
nyugdíjas).

Kivétel természetesen 
itt is van, hiszen az elvált, 
továbbá a házastársától 
egy évnél hosszabb ide-
je külön élő személy öz-
vegyi nyugdíja a részére 
az elhunyt által haláláig 
nyújtott házastársi tar-
tásdíj összegénél több 
nem lehet. (A tartásdíjat 

a bíróság hagyhatja jóvá 
vagy állapíthatja meg, 
vagy közjegyző által 
hitelesített kötelezett-
ségvállaló nyilatkozat 
tartalmazhatja. Ilyen 
tartásdíj hiányában az 
elvált vagy egy évnél 
hosszabb ideje különélő 
házastárs nem jogosult 
özvegyi nyugdíjra.)

Az ieiglenes özvegyi 
nyugdíjat nem állapítják 
meg hivatalból, azt min-
denképpen az özvegy-
nek kell igényelnie!

Az eljárás illeték- és 
költségmentes. Az 
igénylést a halálese-
tet követően mielőbb 
célszerű beadni, mivel 
az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj csak addig igé-
nyelhető (addig álla-
pítható meg), amíg az 
igényléstől visszaszá-
mított hat hónapon be-
lül lehetőség van a jogo-
sultság megszerzésére, 
azaz legalább egy havi 
ellátás megállapítására. 

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj megszűnését 
követően az az özvegy 
lesz jogosult „rendes” 
özvegyi nyugdíjra, aki 
a jogszerző (az elhunyt 
házastárs/élettárs) ha-
lála időpontjában

a) betöltötte a rá irány-
adó öregségi nyugdíjra 
jogosító korhatárt, VAGY

b) megváltozott munka-
képességű (egészségi 
állapota legfeljebb 50 
százalékos), VAGY

c) házastársa jogán

- árvaellátásra jogosult 
fogyatékkal élő, illetve 
tartósan beteg VAGY

- legalább két árvaellá-
tásra jogosult gyermek 
eltartásáról gondosko-
dik.

Az özvegyi nyugdíj fel-
éledésének megál-
lapítása iránti eljárá-
sában egészségügyi 
felülvizsgálatra is sor 
kerül, ha az özvegyi 
nyugdíj feléledését az 
igénylő a megváltozott 
munkaképességére hi-
vatkozva kérelmezi, és 
a rendelkezésre álló 
határozat, szakhatósági 
állásfoglalás vagy szak-
vélemény alapján nem 
állapítható meg, hogy 
az igénylő egészségi 
állapota legfeljebb 50 
százalékos.

A fogyatékkal élő, illetve 
tartósan beteg árvael-
látásra jogosult gyer-
mek fogyatékosságát a 
fogyatékossági támo-
gatásra vonatkozó ren-
delkezések alkalmazá-
sával a rehabilitációs 
szakigazgatási szerv 

szakhatósági állásfog-
lalásával, míg tartós 
betegségét a a családi 
pótlékra vonatkozó sza-
bályok alkalmazásával  
szakorvosi igazolással 
kell igazolni, ugyanúgy, 
ahogyan az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj esetén.

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj megszűnését 
követően „rendes” öz-
vegyi nyugdíjra lesz jo-
gosult az az özvegy is, 
akinek esetében a fenti 
a)-b)-c) feltételek va-
lamelyike a házastárs/
élettárs elhalálozásától 
számított tíz éven belül 
bekövetkezik. (A törvény 
különbséget tesz az 
1993. március 1. előtt és 
az 1993. február 28. után 
elhunytak tekintetében. 
Az 1993. március 1. előtt 
elhunytakra vonatkozó-
an nem 10 év, hanem 15 
év az időhatár.)

A cikk folytatását a for-
rásoldalon tudja meg-
tekinteni: (https://www.
n y u g d i j g u r u . h u / n y u g d i j /
hozzatartozoi-nyugellatas/
o z ve g y i - n y u g d i j / o z ve g y i -
nyugdij-2018)

forrás: www.nyugdijguru.
hu
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    HAMAROSAN A MOZIBAN!
2001. szeptember 11-én sosem látott méretű támadás érte 
az Egyesült Államokat. Egy nap sem kellett hozzá, hogy dön-
tés szülessen az első válaszcsapásról. Egy fiatal, vakmerő, de 
igazi háborút még sosem látott tiszt (Chris Hemsworth) veze-
tésével egy elit kommandós egységet dobtak le az afgán he-
gyek közé. A feladatuk az, hogy eljussanak Mazár-e Sarifba, 
elfoglalják a várost és elvágják az al-Kaida utánpótlási vona-
lát. A helyszínen a kommandósok átmeneti szövetséget köt-

nek egy helyi hadúrral, aki támogatja őket: lovakat ad 
nekik a harchoz.
                                                                      Bemutató: 2018.03.08.

HAMAROSAN A MOZIBAN!
Nyúl Péter nagy szájánál csak a füle nagyobb. Egyéb-

ként jó kedélyű, laza, és a kék dzsekijéről biztosan felisme-
red. Meg arról, hogy nem hord nadrágot. Szerinte ő az em-
ber legrégibb barátja, és ezért joga van néha megebédelni 
a kiskertben, megmelegedni a konyhában és bulit szervezni 
a haverjainak nappaliban. A helybéli tanyagazdának azon-
ban erről egészen más elképzelései vannak. Beatrix Potter 
legendás mesefigurája a digitális animáció és élő szereplős 
figurák ravasz együttműködésének köszönhetően kel új élet-
re: méghozzá egy nagyon friss, nagyon mai és nagyon vicces 
verzióban.                                                     Bemutató: 2018.03.15.

      HAMAROSAN A MOZIKBA!
Hét évvel édesapja eltűnése után a 21 éves Lara úgy döntött, 
hogy nem veszi át a család nemzetközi cégének irányítását, he-
lyette inkább biciklis futárként dolgozik Londonban, és folytatja 
egyetemi tanulmányai. A fiatal lányt nem hagyja nyugodni apja 
eltűnése, ezért elutazik a férfi utolsó ismert tartózkodási he-
lyére: egy a Japán partok közelében fekvő elhagyatott szigetre. 
Az utazás azonban nem várt fordulatot vesz, és Lara csak éles 
elméjére, vak hitére és makacs természetére támaszkodhat, ha 
túl akar lépni saját határain. Ha túléli a veszedelmes kalandot, 
valami egészen mássá válhat, mint utazása előtt, kiérdemelve 
a Tomb Raider nevet.                                Bemutató: 2018.03.15.

A MOL Mester-M Díjjal jutalmazta a kiemelkedő 
munkát végző tanárokat és edzőket.
A pécsi Leőwey Klára Gimnázium fizikatanára Si-
mon Péter is az elismertek között,

A MOL 2007 óta már 95 
olyan pedagógust és edzőt 
jutalmazott a Mester-M 
Díjjal, akik kimagasló és 
elkötelezett munkájukkal 
hozzájárulnak a fiatal te-
hetségek sikereihez. Az 
egymillió forinttal járó 
díjra korábbi tanítványa-
ik jelölhetik mentoraikat, 
akik közül a MOL Új Euró-
pa Alapítványának kura-
tóriuma választja ki a tíz 
díjazottat. 

A 2006-ban létrehozott Új 
Európa Alapítvány kiemelt 
figyelmet fordít a fiatal te-
hetségek támogatására: 
az elmúlt több mint tíz év 
során a MOL alapítványa 
4000 tehetséget támoga-
tott 587 millió forinttal. A 
fiatalok mellett az Alapít-
vány 2007 óta minden év-
ben díjazza a tehetséggon-
dozás terén példaértékű 
munkát végző utánpótlás-
edzőket, tanárokat. Az idei 
10 díjazottal együtt már 
95 pedagógus részesült a 
Mester-M elismerésben, 
amely 1 millió forintos jut-
tatással jár.

Az Új Európa Alapítvány 
kuratóriuma több mint 
700 jelölt közül válasz-
totta ki azt a négy termé-
szettudományos oktatót, 
három művésztanárt, va-
lamint három edzőt, akik 
átvehetik a Mester-M Dí-
jat.  
A budapesti Vigadóban 
tartott ünnepségen az 
elismeréseket a MOL ve-
zetői mellett Sebestyén 
Júlia Európa-bajnok mű-
korcsolyázó, az Új Euró-
pa Alapítvány kurátora, 
Szilágyi Áron kétszeres 
olimpiai bajnok kardvívó, 
Herczig Norbert négy-
szeres magyar ralibajnok, 
valamint Hamar Dániel a 
Muzsikás Együttes alapí-
tó tagja adták át.

A 2017. évi MOL Mester-M 
Díjat olyan kiváló tanárok 
vehették át, mint Kónya
Marianna vegyész, kémia-
tanár, Simon Péter fizi-

katanár, Szőllősy László 
földrajztanár, Varga József 
matematikatanár, Halászné 
Veres Zsuzsa zongoratanár, 
Szücsné Dr. Harkó Enikő 
magyar nyelv és irodalom-
tanár, Törökné Csécs Lenke 
néptánc pedagógus, Haász 
Katalin műugróedző, Kor-
ponai István öttusaedző és 
Módos János birkózóedző. 

Simon Péter (1968) – fizi-
katanár, PÉCS

A pécsi Leőwey Klára 
Gimnázium fizikatanára, 
ahol megalapította a ma-
tematika-fizika speciális 
tagozatot. Az iskolát a ma-
gyar fizikaoktatás egyik 
fellegvárává tette, miköz-

ben nemzetközi szinten 
is elismert fizikatanárrá 
vált. Tanítványai közül 
sokan miatta választották 
a természettudományos 
pályát, többen már PhD 
fokozatokat is szereztek. 
Simon Péter pedig je-
lenleg is résztvevője egy, 
az Egyesült Államokban 
folyó komoly kutatásnak. 
Több, ma is gyakran hasz-
nált tankönyv és feladat-
gyűjtemény társszerzője, 
a Fizikai Szemle folyóirat 
szerkesztőségi tagja. Tíz 
éve a fizika OKTV fel-
adatkitűző bizottságának 
tagja. A Mikola Sándor 
Tehetségkutató Fizika-
verseny főszervezője. A 
Nemzetközi Fizikai Diák-
olimpián három diákja 
képviselte Magyarorszá-
got, ahonnan többször 
arany- és ezüstéremmel 
tértek vissza.
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 Recepttár

Párolt nyúl aszalt 
gyümölccsel

HOZZÁVALÓK:

1,5 kg feldarabolt nyúlhús
só és bors
2 ek, (30ml) olaj vagy 2 ek. 
(30g) tisztított vaj
6 kisebb vöröshagyma fél-
bevágva

2 csésze (500ml) víz
1 ek. apróra vágott friss 
kakukkfű
2 babérlevél
200 g aszalt vegyes gyü-
mölcs
2/3 csésze (150ml) vörös-
bor
2/3 csésze (150ml) sovány 
tejszín

Mossuk m eg a nyúlhúst és 
itassuk le róla a nedvessé-
get. Sózzuk és borsózzuk 
meg. Az aszalt gyümöl-
csöt áztassuk a borba és 
tegyük félre. Forrósítsuk 
fel az olajat nagy, 
fedős serpenyő-
ben vagy lábas-
ban. Tegyük bele 
a húsdarabokat, 
és gyorsan nagy 
lángon pirítsuk 
meg minden ol-
dalukat.
Szedjük ki a húst 

a tányérra. Csökkentsük 
a hőfokot az edény alatt, 
tegyük a vöröshagymát az 
olajba, és süssük arany-
sárgára. Öntsük bele a vi-
zet és kevergetve kaparjuk 
fel az edény aljára ragadt 
ételdarabokat. A nyulat 
tegyük vissza a serpenyő-
be, adjuk hozzá az aszalt 
gyümölcsöt a borral, a tej-
színnel és a babérlevéllel 
együtt, valamint szórjuk 
bele az apróra vágott ka-
kukkfüvet. Fedő alatt főz-
zük még 40 percig.

Hirdetés 
felvétel: 

30/8242-378
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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).
Aranykalászos gazda tanfolyam 
Pécsen. Ár: 180 000 Ft. Tel.:06-
30/310-8934 E:00846/2014/
A001-A00122

Pécs és Baranya
Szuperinfó

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

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

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

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

E-mail: baranyahirdeto@gmail.com,
Sokszorosító szerv: 

ADC MEDIA 
Megjelenik: Pécsett minden 

csütörtökön. 40 000 példányban.
Lapzárta: Kedd 12 óra

Internet: www.szuperinfobaranya.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 

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

körülményeket keresni, amelyek jogellenes 
tevékenység folytatására utalnak, az 

ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a 

megrendelőre hárítja.

Állás 
Á L L Á S T  K Í N Á L :

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk Győr-Moson-Sopron 
megyei partnerünkhöz. Magas 
bér, ingyenes szép szállás, uta-
zás térítés. 06/30-511-4219.
KFT. keres azonnali kezdés-
sel CO-hegesztőket és szerke-
zet lakatosokat Nagykanizsára. 
Nettó 1500.-Ft. órabér. Szállí-
tás. szállás, napi előleg megol-
dott. 06/30-681-9655
Sopronkövesdre Mun-
kaerő-kölcsönzés kereté-
ben, azonnali belépéssel 
biztonságiövösszeszerelő kollé-
gákat keresünk. Versenyképes 
bérezés, céges buszjárat, ingye-
nes szállás lehetőség. Informá-
ció és jelentkezés: 0670/608-
6252 vagy 0670/773-6273
Pálinkás cég tapasztalattal ren-
delkező üzletkötőt keres. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk: 
magnairodagmail.com

Fizetett politikai hirdetés

Építőipari műszaki vezető 
számlaképesen megbízást vál-
lal. +36 30 625 13 14

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

Figyelem! Vásárolok kerti 
traktort, TZ 4-K, Rába, MT-8, 
Hoffer, veszek hibásat is. 
0630/755-0171

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

S Z O L G Á L T A T Á S :

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, 
VÍZVEZETÉK SZERELÉS WC, 
MOSDÓ, MOSOGATÓ, CSAP-
TELEP JAVÍTÁS. KISZÁLLÁSI 
DÍJ NÉLKÜL PÉCSEN! SZABÓ 
SÁNDOR TEL: 72/444-073, 

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

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

Gyakorlattal rendelkező targon-
cást keresünk vidéki munka-
helyre (Győr mellé ottlakással) 
Érd: +36-30/937-4158
Co hegesztőket és hegesz-
teni tudó szerkezetlakatoso-
kat keresünk vidéki munkára 
(Győr mellé ottlakással) Érdek-
lődni: +36-30/337-4157

Á L L Á S T  K Í N Á L :
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

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

Ehető növényeink!
Ebben a cikkben az ehető 
virágokról lesz szó, me-
lyet megtalálhatunk az er-
dőben, otthonunkban. 

Ilyenkor kora tavasszal, 
virágzás előtt vagy ősszel, 
amikor az új hajtások meg-
jelennek gyűjthető a 

Közönséges cickafark
- 

népgyógyászati hasznosí-
tása széleskörű

- felhasználása lehetséges 
főzelékként, salátának, 
vajba, sajtba keverve, ill dí-
szítésnek.

A Martilapu (lókörömfű)
- 

a levele gyűjthető március-
tól-júniusig

- virága márciusban és áp-
rilisban

felhasználható főzelékként, 
szörp, salőta, tea, kocso-
nya, formájába. levelei 
göngyölésre alkalmasak.

Mezei katáng
- 

Ilyenkor tavasszal salátá-
nak (tavaszi kihajtás után)

- ősszel pótkávénak hasz-
nálhatjuk

Gyökeréből a 16.sz. óta 
főznek kávét, gyökérkivo-
nata néhány alkoholmen-
tes ital összetevője.

Felhasználhatjuk tehát 
pótkávé, cukorka, leves, 
főzelék, saláta formájában.

                                       S.A.


