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 - Az Olajok gyó-
gyító ereje - 

Reménytelen esetek 
nincsenek!

Az ősi gyógyítók egyik leg-
régebbről ránk maradt 
eszközei az illó-, valamint 
a növényi olajok.

Az illóolajokat régóta al-
kalmazzák a járványok 
elleni küzdelemben, fer-
tőzéses betegségeknél.

Mielőtt elkezdenék al-
kalmazni az illóolajokban 
rejlő gyógyító erőt, előbb 
ismerkedjünk meg a saját 
csillagjegyünknek megfe-
lelő illóolajokkal.

Bak: menta, gólyaorr (Ge-
ránium), jázmin, zsálya, 
eukaliptusz, koriander, 
szegfű(szeg), jegenyefenyő.

V í z ö n t ő :  n a r a n c s , 
bergamott, grapefruit, 
levendula, citrom, euka-
liptusz, zsálya, rozmaring, 
koriander, jázmin.

Halak: narancs, bergamott, 

grapefruit, levendula, eu-
kaliptusz, citrom, zsálya, 
neroli, rozmaring, korian-
der, jázmin, borókafenyő. 

Kos:  citrom, menta, zsá-
lya, babér, rozmaring, 
ciprus(fa), koriander, ró-
zsa, szantál, erdei fenyő, 
jegenyefenyő.

Bika: citrom, menta, 

zsálya, babér, rozmaring, 
ciprus(fa), tuja, jázmin, 
édeskömény.

Ikrek: Narancs, levendu-
la, eukaliptusz, édeskö-
mény, gólyaorr (geránium), 
szantál, bazsalikom, kori-
ander, mandarin, rózsa, 
rozmaring.

Rák: citrom, narancs, 
bergamott, grapefruit, er-
dei fenyő, levendula, zsá-
lya, szantál, rozmaring, 
jázmin. 

Oroszlán: narancs, man-
darin, koriander, édeskö-
mény, citrom, babér, zsá-
lya, rózsa, tömjén, szantál, 
rozmaring, tuja, ciprus(fa).

Szűz: mandarin, narancs, 
eukaliptusz, gólyaorr, zsá-
lya, rózsa, tömjén, kakukk-
fű, bazsalikom.
  
                            folytatás: 2. oldal.
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Mérleg: gólyaorr, leven-
dula, rózsa, zsálya, euka-
liptusz, tömjén, rozmaring, 
koriander, kakukkfű, men-
ta.

Skorpió: narancs, citrom, 
mandarin, bazsalikom, 
erdei fenyő, jegenyefenyő, 
babér, zsálya, szegfű(szeg), 
rozmaring, szantál, kori-
ander.

Nyilas: grapefruit, citrom, 
babér, koriander, zsá-
lya, szegfű(szeg), tömjén, 
rózsa, rozmaring, tuja, 
ciprus(fa), bazsalikom.

Ahogy a fentiekből kitűnik, 
a citrus félék (a narancs, a 
citrom, a mandarin) haté-
konyak szinte minden csil-
lagjegy szülötteire (kettő 
kivételével: Bak és a Mér-
leg).

Ez azt jelenti, hogy majd-
nem minden ember - fo-
gyasztva ételeiközt a 
citromot, a narancsot, a 
mandarint és alkalmazva 
ezen n övények illóolajait 

- jelentősen javíthat egész-
ségi állapotán, elkerülhet 
sokféle betegséget, meg-
védheti magát a különféle 
energetikai szinten  műkö-
dő támadásoktól, beleért-
ve a rontást, és a szemmel 
verést is.

Természetesen vannak 
az illóolajokat többféle 
képpen lehet csoportosíta-
ni, vannak melyek vissza-
állítják az auránk épségét, 
tápláló élénkítő illóolajok, 
stressz utáni szituációk-
ban használt illóolajok, 
aztán olyanok is, amik a 
nehéz betegségektől, tra-
umáktól, traumáktól erő-
sen legyengült aurát segíti. 
A munkánkkal kapcsola-
tos sikerek elősegítéséhez 
is vannak természetesen 
illóolajok. lelkünk egyen-
súlyáért pl. a citrom, rózsa, 
szantál mirtusz és a töm-
jén illóolaj vethető be. 

Erotikus atmoszférát keltő 
és a partnerek kölcsönös 
megértését segítő illóola-
jok: mandarin, bergamott, 
jázmin, rózsa, szantál.

Hidegen sajtolt ízfoko-
zó és gyógyító olajkü-
lönlegességek

A mákolaj
A mákolaj - a csontritkulás 
természetes csodaszere. 
Aminósavakban, többszö-
rösen telítetlen Omega-3 
zsírsavban, foszforban, 
kalciumban, magnézium-
ban és vasban gazdag. A 
mákolajról még érdemes 
tudni, hogy: 

Elalvás előtt
Nem érdemes este le-
feküdni mindjárt kel-
lemetlen helyzet, ve-
szekedés, szóváltás, 
nézeteltérés, összeszó-
lalkozás után. Ilyenkor 
előbb hozzuk rendbe az 
idegállapotunkat és a 
pszichénket, rendezzük 
a stresszes szituációk 
következnényeit.

Lefekvés előtt vegyünk 
kádfürdőt. A fürdővízhez 
adjunk 5-7 csepp illóolaj 
keveréket a következők-
ből: levendula, citrom, 
rózsa, (2:1:2) vagy ró-
zsa, narancs, jegenye-
fenyő, szantán, citrom 
(2:2:1:1:1) arányban. Az 
intim kapcsolatok ér-
zésének erősítésére az 
érzelmekre ható illóolaj 
keveréket adagoljunk a 
fürdővízhez.

  - elősegíti a magas vér-
nyomás csökkenését
  - kedvező zsírsavössze-
tételének köszönhetően 
megelőzhető a trombózis 
és az embólia kialakulá-
sa,
  - normalizálja a vér ko-
leszterin szintjét
  - jótékony hatása kimu-
tatott a sebek gyógyulá-
sánál
  - növeli a szellemi telje-
sítőképességet
  - idegerősítő, idegfájda-
lom csökkentő, nyugtató, 
altató hatású

- a csontok elsőszámú 
természetes segítője. 
Megállítja a csontszöve-
tek leépülési folyamatát, 
majd elkezdi építeni azt. 
A mákolaj igen magas 
foszfortartalmam bizto-
sítja a kalcium hatékony 
beépülését a csontokba.

KLINIKAI TESZTEK IGA-
ZOLTÁK, HOGY A MÁK 
OLAJAT FOGYASZTÓK 
CSONTOZATA NORMÁ-
LIS ÉRTÉKET MUTATOTT 
MÁR 12-16 HÓNAPOS 
KEZELÉST KÖVETŐEN!

Olajok a házi 
patikánban!

Természetesen nagyon 
sok illóolaj áll rendel-
kezésünkre a különböző 
betegségek kezelésére, 
ebben a cikkben, ahogy 
az eddig megjelent írá-
sokban is, azt szerettem 
volna figyelembe aján-
lani, hogy nem csak a 

A mogyoróolaj

A mogyoró 60%-ban tar-
talmaz zsíros olajat, 18%-
ban fehérjét, valamint sok 
enzimet és nyomelemet 
(főként mangánt és ként).

Főbb hasznos jellemzői: 

  - A mogyoróolaj Omega-9 
zsírsavat tartalmaz.
  - A mogyoróolaj remekül 
kenhető, és mindenféle 
bőrtípust táplál. Erősí-
ti és feszesebbé teszi a 
bőrt, segít fenntartani jó 
állapotát, valamint rugal-
masságát. A hajszálereket 
is erősíti. Az arcpakolásra 

használt olajokhoz ada-
golva elősegíti az sejtre-
generálódást.
  - A mogyoróolaj szószok-
hoz és saláta dresszinghez 
is használható - vagyis sü-
tést nem igénylő fogások-
hoz, különösen az ázsiai 
ételekkel harmonizál. 
Ugyanakkor a cukrászat-
ban és édességiparben is 

ínycsiklandozó hozzávaló.

A mogyoróolaj felhaszná-
lási területei:

  - Tökéletes választás sa-
látákhoz, hal- illetve zöld-
ségfélékhez.
  - Használatával az ételek 
ízletesen zamatosak lesz-
nek, lágy íze illik minden 
joghurtos, illetve túrós 
ételekhez, vaj helyettesí-
tőjeként hesználható, de 
akár halételekhez vagy 
egy szelet finom sajttal is 
litűnő.
  - Ajánlott sütemények, 
péksütemények készítése-
kor vaj helyett vagy kiegé-
szítőként.

  - Kiváló párolt zöldségek-
hez, különösen spárgához 
olvasztott vaj helyett. ezt 
a pörkölt mogyoróból ké-
szített olajat nem szabad 
túlzottan felhevíteni (80°C 
fölötti hömérsékletre), de 
a hidegkonyhai készítmé-
nyek nélkülözhetetlen ele-
me.

gyógyszerek azok, melyek 
képesek meggyógyítani 
különféle betegségeinkből, 
ezért is ajánlottam a köny-
vet cikkeim végén, hiszen 
azokban minden le van írva, 
mit hogyan kell alkalmazni, 
cikkeimben a teljesség igé-
nye nélkül néhány recept, 
és leírás.

Jegenyefenyő olaj

A jegenye fenyő olaját a fa 
zöld leveleiből nyerik. A 
gyógyszeripar orvosi kám-
fort gyárt belőle.

A népi gyógyászat ezt az 
olajat a periférikus ideg-
rendszer, isiász és más 
betegségek gyógyítására 
alkalmazza. 

Gyógy masszáshoz a kré-
met a következő képpen ál-
lítjuk elő:

  - krémalap - 9 rész
  - fenyőalap - 1 rész.

Ismert a jegenyefe-
nyő olajának erős 
mikróbaellenes aktivitá-
sa az élesztőgombákkal, 
a streptococcusokkal, a 
pneumococcusokkal és 
egyéb kórokozókkal 
szemben.
   
Ezért a jegenyefenyő ola-
jának alkalmazása to-
rokgyulladás, hörghurut, 

tüdőgyulladás, orrnyál-
kahártya-gyulladás ese-
tén igen eredményes.

Jegenyefenyő olajat mi ma-
gunk os készíthetünk ott-
hon a következő képpen:

Egy 2 literes befőttesüve-
get szedjünk meg friss fe-
nyőhajtással. Töltsük fel az 
üveget bármilyen növényi 
olajjal úgy, hogy az üveg 
száját 4-5 cm-re hagyjuk 
szabadon. tegyünk rá fedőt 
és helyezzük bele egy na-
gyobb vízzel töltött fazék-
ba. A fazék aljára helyez-
zünk egy fa alátétet. Erre 
kerül a befőttes üveg. Miu-
tán a víz a fazékban elkezd 
forrni, vegyük a lángot ta-
karékra és még 5 órán át 
tovább főzzük. Az elpárol-
gott vizet a fazékban folya-
matosan pótoljuk. Ezután 
az olajat leöntjük, a fenyőt 
pedig feltöltjük vízzel 1:3 
arányban és egy napot áll-
ni hagyjuk (majd ugyanezt 
tesszük a második adag 
fenyővel is). fenyőkivona-
tot nyerünk, amit hűtőbrn 
tárolunk. A befőttes üve-
get újra megszedjük friss 

fenyőhajtással (ágakkal) 
és ráöntjük a korábban le-
szűrt olajat, majd ezt is 5 
órán át főzzük a fentebb le-
írt módon. Ezután az olajat 
kisebb üvegekbe széttölt-
jük, ledugózzuk. A szert 
alkalmazhatjuk, mint be-
dörzsölő szert sokizületi 
gyulladásnál, ideggyökér 
gyulladásnál, felfekvés-
nél stb.

A következő héten folytat-
juk az olajok ismertetését, 
hiszen ahogy a címszóban 
is le vagyon írva Remény-
telen esetek nincsenek, ez 
pedig a rákkal függ össze.
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dolgozni szeretne?

Hirdetés feladás:

30/8242-378

Hirdetése 
nálunk

célba ér!

Traffipax: Március 15 - 21.-e között
15. csütörtök
07.45 - 09.15  Pécs, 
Nendtvich A. út
09.30 - 11.00  Pécs, Makay 
István út
11.15 - 12.45  Pécs, Nyugati 
ipari út
13.45 - 15.15  Pécs, Athinay 
út
15.30 - 17.00  Pécs, József At-
tila u.
17.30 - 19.00  Pécs, Zsolnay 
Vilmos út

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 At-
tila 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 belterülete

Miért érdemes egy dol-
gozni kívánó nyugdíjasnak 
szövetkezeti taggá válnia 
egy közérdekű nyugdíjas 
szövetkezetben?

A dolgozni vágyó nyugdí-
jasok munkába csábítása 
érdekében elfogadták a 
közérdekű nyugdíjas szö-
vetkezetek létrehozásá-
ról szóló törvényt, amely 
2017. július 1-jén hatályba 
is lépett. Az ilyen szövet-
kezetek megszüntethetik 
a nyugdíj melletti munka-
végzés eddigi legnagyobb 
akadályait - Dr. Farkas 
András, a NyugdíjGuru 
News alapító-főszerkesz-
tőjének írása. A munka-
vállalásra kész nyugdíja-
sok előtt tornyosuló első 
ilyen akadály, hogy egye-
dül nagyon nehezen talál-
nak maguknak munkát. A 
nyugdíjasok néhány siker-
telen próbálkozás után jel-
lemzően feladják a mun-
kavállalási kísérletezést, 
mert nem tudják, hogyan 
folytathatnák tovább.

A nyugdíjasok kapcsolati 
tőkéje gyorsan apad, így 
egyre kevesebb lehetsé-
ges munkáltatóhoz képe-
sek eljutni. A nyugdíjasok 
egyedül nem képesek a 
munkaerő-piaci kereslet 
és a nyugdíjas munkavál-
lalói kínálat összehango-
lására. A közérdekű nyug-

díjas szövetkezet viszont 
természetesen képes 
lehet erre a közvetítésre, 
ha megfelelően sok mun-
káltatóval tud szerződni 
és megfelelően sok nyug-
díjas szövetkezeti tagot 
tud toborozni. A közérde-
kű nyugdíjas szövetkezet 
(knysz) speciális munka-
erő-kölcsönzőként mű-
ködhet, a dolgozni kívánó 
nyugdíjasok és a nyugdí-
jasokat alkalmazni kívánó 

munkáltatók közötti haté-
kony közvetítő szervezet-
ként.

A munkát vállaló nyug-
díjasok előtti második 
akadály, hogy lényegében 
ugyanannyi közterhet kell 
fizetniük a keresményük 
után, mintha aktív korú 
dolgozók lennének: az 
szja (15%) mellett fizetni-
ük kell a nyugdíjjárulékot 
(10%) és a természetbeni 
egészégbiztosítási járulé-
kot (4%), csak a pénzbeni 
egészségbiztosítási járu-
lék (3%) és a munkaerőpi-

aci-járulék (1,5%) megfi-
zetése alól mentesülnek. A 
nyugdíjjárulék fizetéséért 

cserébe jogosultságot sze-
reznek a nyugdíjuk eme-
lésére (az éves kereset 
1/2400-ad részével emelik 
meg a nyugdíj havi össze-
gét a következő évtől).

Egészségügyi ellátásra 
jogosultak a nyugdíjas 
státuszukból fakadóan, 
táppénzre viszont nem (hi-
szen nem fizetik a pénzbeli 
egészségbiztosítási járulé-
kot). Emiatt a munkáltatók 

is vonakodnak a nyugdí-
jasok tömeges alkalma-
zásától, hiszen nekik kell 
kitermelniük a bért terhe-
lő közterheket is, ráadásul 
munkáltatóként csak kis 
összegű támogatásban 
részesülnek a nyugdíjas 
foglalkoztatott után: a szo-
ciális hozzájárulási adó 
mértéke ilyen esetben a 
szokásos 22% helyett 11%, 
de csak legfeljebb havi 100 
ezer Ft bruttó bér erejé-
ig. A munkáltatók azért 
sem rajonganak, hogy a 
nyugdíjas munkaválla-
lót ugyanúgy megilletik a 
Munka Törvénykönyvében 
szabályozott jogosultsá-
gok, mint az aktív korú 
dolgozókat (pl. szabadság, 
fizetett ünnepnapok, fel-
mondással járó kötelező 
kiadások).

Megoldhatja-e ezeket az 
anyagi természetű ne-
hézségeket a közérdekű 
nyugdíjas szövetkezet?

A knysz nyugdíjas tagjá-
nak díjazását gyakorlatilag 
semmilyen közteher nem 
terheli az szja-n kívül, de 
az szja alól is mentesülni 
lehet a mindenkori mini-
málbér erejéig. A nyugdí-
jast knysz-tagként foglal-
koztató munkáltató pedig 
nem a magas közterhek-
kel terhelt munkabért 
fizeti a munkavállalónak 

- sőt, ő a nyugdíjas dolgo-
zónak semmilyen jogcí-
men nem fizet -, hanem a 

szövetkezettel kötött meg-
állapodása alapján a knysz 
részére fizet a szövetkezet 
számlája ellenében szol-
gáltatási díjat. (A nyugdíjas 
taggal a knysz számol el, 
személyes közreműködé-
se arányában.)

A munkáltató így mentesül 
a bérrel kapcsolatos ösz-
szes közteher, az összes 
bérszámfejtési adminiszt-
ráció alól, miközben sem 
betegszabadságot, sem 
szabadságot, sem mun-
kaszüneti napokat nem 
kell fizetnie a szövetkezeti 
tagok után. Ha nincs meg-
elégedve a knysz-tag mun-
kavállaló tevékenységével, 
csak jelzi a szövetkezet-
nek, hogy cserét kér, nem 
kell bajlódnia a jogviszony 
megszüntetésével (amely 
például munkaviszony 
esetén hosszadalmas és 
költséges procedúra a 
munkáltató részére). A 
munkáltató csak a ledol-
gozott nettó óráknak meg-
felelő díjazást köteles fi-
zetni. A foglalkoztatót a 
szolgáltatási díj kapcsán 
áfa-fizetési kötelezettség 
terheli ugyan (a fordított 
áfázás szabályainak meg-
felelően), de ennek mérté-
ke össze sem hasonlítható 
a munkabérre rakódó és a 
munkaviszonnyal kapcso-
latos munkáltatói terhek 
összegével. A közérde-
kű nyugdíjas szövetkezet 
szintén rendkívül előnyös 
helyzetben működhet: az 
általa a nyugdíjas tagjai 
részére a személyes köz-
reműködésük arányában 
fizetett díjazás után nem 
kell közterheket fizetnie 
(teljes mértékben mente-
sül a szociális hozzájáru-
lási adó és a szakképzési 
hozzájárulás fizetése alól). 
A társasági adó tekinte-
tében kedvezményt jelent, 
hogy mentesül a tao-tör-
vényben foglalt egyes kö-
telezettségek alól abban 
az esetben is, ha az adózás 
előtti eredménye vagy a 
törvényben meghatározott 
adóalapja nem érné el az 
ún. jövedelem-(nyereség-) 
minimumot.

Ha a dolgozni vágyó nyug-
díjas a közszférában sze-
retne munkát vállalni, 
például azért, mert aktív 
korában közalkalmazott 
vagy közszolgálati tiszt-
viselő volt, egész hegy-
vonulatnyi akadály gátol-
hatja ebben: egyrészt a 
közszférás jogviszonyban 
történő nyugdíj melletti 
foglalkoztatás csak előze-
tes kormányzati engedély-
lyel lehetséges, s ha ezt 
meg is kapná, akkor is le 
kell mondania a nyugdíjá-
ról mindaddig, amíg illet-
ményre lesz jogosult.
           forrás: nyugdijguru.hu
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   A sátán fattya
Megtörtént eseményen alapuló, Nagy Zoltán Mihály azonos 
című művéből készült alkotás az 1944. novemberi kárpátal-
jai történésekkel kezdődik, az akkor mindössze 16 eszten-
dős Tóth Eszter sorsán keresztül mutatja be az eseményeket. 
Valahol Bereg megyében, Beregszilasról útnak indul néhány 
asszony, leány, hogy élelmet vigyen a „háromnapos munkára” 
behívott hozzátartozóknak. Azóta tudjuk, a „Málenkij robot” 
sokkal tovább tartott három napnál…

                                                                                2018.03.21.

Sherlock Gnomes
A GNÓMEÓ ÉS JÚLIA kedvelt kerti törpéi visszatérnek 

egy vadonatúj londoni kalandra. Gnómeó és Júlia megérkez-
nek a nagyvárosba családjukkal és barátaikkal, és legfőbb 
gondjuk, hogy előkészítsék kertjüket a tavaszra. Ám hamaro-
san rájönnek, hogy valaki kerti törpéket rabol el Londonszerte. 
Amikor Gnómeó és Júlia hazatérnek és kiderül, hogy a kert-
jükből mindenki eltűnt, csak egy törpe van, akihez fordulhat-
nak… SHERLOCK GNOMES. .                                                     

                                                                       Bemutató: 2018.03.22.

      Gringó
Hét évvel édesapja eltűnése után a 21 éves Lara úgy döntött, A 
jóhiszemű és becsületes jenki, Harold Soyinka (David Oyelowo) 
látszólag egy zökkenőmentes üzleti útra indul Mexikóba. De ami 
a határon túl vár rá, az a legvadabb rémálmait is felülmúlja: hir-
telen egy drogkartell és a kábítószer-ellenes ügyosztály kereszt-
tüzében találja magát, és mire rádöbben, hogy sunyi kollégái 
bepalizták, a törvénytisztelő állampolgárból körözött bűnözővé 
válik. A világ egyik legveszélyesebb helyén mindenre elszánt 
gengszterek és morális dilemmával küzdő zsoldosok eszén kell 
túljárnia, miközben mindenki szív – így vagy úgy.
                                                                       Bemutató: 2018.03.22.

Már 500 nap sincs hátra 
a budapesti, olimpia kva-
lifikációs öttusa-világbaj-
nokságig, amellyel egy 
időben, a sportág történe-
tében először, laser-run-
világbajnokságot is ren-
deznek.
    Martin Dawe, a Nem-

zetközi Öttusa Szövetség 
(UIPM) marketingvezetője 
a hétfői sajtótájékozta-
tón - amelyet az esemény 
helyszínén, a Kincsem 
Parkban tartottak meg - 
hangsúlyozta: Budapest 
lesz az első olyan város, 
amely egy időben ren-
dezhet felnőtt öttusa vb-t, 
valamint a lövészetből és 

futásból álló laser-run-
világbajnokságot, vagyis, 
ahogy ő nevezte: öttusa 
világfesztivált.
    Fábián László, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) sportigazgatója 
kiemelte: a hazai világ-
versenyek mindig meg-

mozgatják az embereket 
és sokan szurkolnak a 
magyar versenyzőknek. 
Az öttusázóként olimpiai 
bajnok sportvezető emlé-
keztetett arra, hogy nem 
volt ez másként 1989-ben 
sem, amikor 10 ezer néző 
előtt ő nyert egyéni világ-
bajnokságot a Kincsem 
Parkban.

    Stocker Miklós, az Em-
beri Erőforrások Minisz-
tériuma (Emmi) sportkap-
csolati főosztályvezetője 
elmondta, hogy az állam-
titkárság mindig támogatja 
a világversenyek, valamint 
a rangos nemzetközi sport-
események hazai megren-
dezését, s mivel az öttusa 
a kiemelt sportágak közé 
tartozik, különösen fontos 
számukra, hogy a jövő évi 
vb sikeres legyen.
    Bretz Gyula, a magyar 
szövetség (MÖSZ) elnöke 
hangsúlyozta, Budapest jö-
vőre Európa Sportfővárosa 
lesz, és ezt az elismerést 
egy sikeres vb megren-
dezésével szeretnék még 
maradandóbbá tenni. „A 
Kincsem Parkban volt már 
többféle öttusa-verseny, de 
a jövő évi vb-t úgy szeret-
nénk megrendezni, hogy 
minden egy területen le-
gyen” - mondta az elnök. 
Kiemelte: éppen ezért van 
szükség egy uszoda felépí-
tésre a helyszínen.
    Pálvölgyi Miklós, a MÖSZ 
projekt-menedzsere fel-
idézte a Magyarországon 
eddig rendezett hét öttu-
sa-világbajnokságot, majd 
reményét fejezte ki, hogy 
a jövő évi vb-n már hasz-

nálhatják az évtizedekkel 
korábban megálmodott 
sportági központot, és az 
új uszodának köszönhe-
tően a Kincsem Park ad 
majd otthont mind az öt 
számnak.
    Az öttusa többi száma 
közül a lovaglás, illetve a 

laser-run területe adott - 
azokat korábban már több 
versenyen kipróbálták -, 
míg a vívást a Nemzeti Lo-
vas Színházban rendezik.   

Előszőr rendeznek Laser-run-világbajnokságot

 

                   
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

A Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság 
Baranya és Somogy Megyei Területi Szervezetei ünnepséget rendeznek, melyre tisztelettel meghívják Önt. 
 
Dátum:    2018. március 21. szerda 
Helyszín: Szigetvár, Vigadó (József Attila u. 9.) (Parkolási lehetőség: az épület után 

közvetlenül jobbra található utca végén) 
Program:  
 

9:00 - 9:30 A Természettudományi Múzeummal közösen kiírt gyermek 
alkotópályázatok díjazása 

 
9:30 – 10:00   Regisztráció 

Fotókiállítás - Zdenko Kereša, Hrvatske vode, Varazsd 
 

10:00 – 12:00 Ünnepi konferencia 
10:00 – 10:25 Köszöntők:                  

 Nagy Csaba Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács elnöke, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke 

 dr. Balatonyi László az Országos Vízügyi Főigazgatóság osztályvezetője 
 Bencs Zoltán a Somogy Megyei Hidrológiai Társaság elnöke 
 Márk László a Baranya Megyei Hidrológiai Társaság elnöke, a Dél-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság vezetője 
 Zdenko Kereša, Hrvatske vode, Varazsd 

10:25 – 10:40 Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola műsora 
10:40 – 11:10 Vízkormányzás erdészeti vonatkozásai a Dráva-síkon - 

Kocsis Tamás Fejlesztési és pályázatkezelési osztályvezető, Mecsekerdő Zrt. 
11:10 – 11:40 Történelmi kalandozások a Dráva mentén – Závoczky Szabolcs igazgató, 

DDNPI 
11:40 – 11:55 Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola műsora 
11:55 – 12:00 „Vízügy, mi így szeretünk!” kisfilm 

 
12:00 –   Állófogadás 
 
Részvételi szándékát kérjük, 2018. március 14-ig jelezze a gyori.gabriella@ddvizig.hu e-mail 
címen, vagy a 72 506 390 és 30 985 4495 telefonszámok egyikén.  
 
A sajtó képviselői számára jelezzük, hogy az ünnepi konferencia előtt és után lesz lehetőség egyéni 
interjúk adására. 

Hirdetés 
felvétel: 

30/8242-378
vagy a

E-mail:

pecs@
szuperinfo.hu

KINCS VADÁSZAT!

Szereti a zenei kincse-
ket?

A Pannónia Rádióban 
Hallhatja, azokat a kü-
lönlegességeket, amit 
máshol nem..

Kincskeresésre fel a 
PANNÓNIA RÁDIÓ-ban!

www.pannoniaradio.hu
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 Recepttár

Hirdetés 
felvétel: 

30/8242-378

Töltött sült Kacsa

Hozzávalók:

1 nagy kacsa mini-
mális súly 1,6 kg
2 nagy hagyma, há-
mozott és vékonyra 
szeletelve
Só és bors

A töltelékhez:
2 evőkanál olívaolaj
2 mogyoróhagyma 
apróra vágva
2 gerezd zúzott fok-
hagyma
1 teáskanál reszelt 
gyömbér
1 zeller szár, apróra vágva
100g apróra vágott aszalt 
szilva
1 alma felszeletelve
80g szárított cseresznye
80g pirított, apróra vágott 
mogyoró
3 szál kakukkfű
1 narancs reszelt héja és 
leve
1 tojás sárgája
Só és bors

A mázhoz:
½ csésze narancslé lekvár
½ teáskanál őrölt fahéj
½ teáskanál chilli pe
hely (örlemény)
½ narancs leve

Elkészítés:

1. Melegítsük a sütőt 200 ° 
C-on.
2. Vegyünk elő egy ser-
penyőt és hevítsük fel az 
olajat.
3. Adjuk hozzá a hagymát 
és a zellert főzzük 2-3 per-
cig, amíg nem kezdenek el 

sülni, majd vegyük kissebb 
lángra. (hőfokra)
4. Most adjuk hozzá a fok-
hagymát és a gyömbért, és 
főzzük egy percig, hogy ki-
adja az aromáját.
5. Vegyük le a tűzről és te-
gyük egy keverő tálba.
6. Adjuk hozzá a többi hoz-
závalót a tálba. Keverjük 
össze alaposan.
7. Tegyük a kacsát forrás-
ban lévő vízben 5 percig.
8. Vegyük le az edényt, és 

a kacsát hagyjuk megszá-
radni.
9. A kacsa bőrét sózzuk, 
borsózzuk.
10. Töltsük meg a kacsát a 
töltelékkel, és helyezzük a 
szeletelt hagymát, a tepsi-
be, és így olajjon vagy zsí-
ron süssük meg a kacsát
11. Így süssük a töltött ka-
csát és a hagymát 20 per-
cig, majd
12. Csökkentsük a hőt 180 

° C.
13. Majd továbbra is süs-
sük a kacsát további 30 
percig. Közben, a máz hoz-

závalóit egy kis serpenyő-
be helyezzük.
14. Melegítsük a keveréket, 
amíg a dzsem megolvad.
15. A mázzal kenyjük meg 
a kacsát, és süssük továb-
bi 5 percig.
16. Vegyük ki a kacsát a 
sütőből, és hagyjuk pihen-
ni 15 percig, mielőtt fel-
vágnánk.
17. Tálaljuk szezonális 
zöldségekkel és sült bur-
gonyával.

Ismerje meg az UNESCO 
szellemi világörökség ré-
szét képező matyó hagyo-
mányokat az idén 17. al-
kalommal megrendezésre 
kerülő Matyó Húsvéton!

Húsvét vasárnap és hétfőn 
a Matyó Néptáncegyüttes 
és a térség hagyományőr-
ző csoportjainak műsora 
szórakoztatja a látogató-
kat.

Vasárnap a KISS KATA 
ZENEKAR gyermekmű-
sora és családi táncháza, 
valamint sztárvendégünk 
CSEPREGI ÉVA műsora 
fokozza a hangulatot.
Hétfőn 4 alkalommal 
vödrös locsolkodást és 1 
alkalommal traktorról lo-
csolást láthatnak a Hadas 
városrészben, a Mezőgaz-
dasági Gépmúzeum udva-
rán pedig a gyerekek ked-
vence a húsvéti állatudvar 
(nyuszi, csibe és bárány 
simogató), valamint Ko-
vácstalálkozó fogadja az 
érdeklődőket.
Infó: Matyóföldi Idegenfor-
galmi Egyesület
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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, ingye-
nes szép szállás, utazás 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
Gyakorlattal rendelkező targon-
cást keresünk vidéki munkahely-
re (Győr mellé ottlakással) Érd: 
+36-30/937-4158
Co hegesztőket és hegeszte-
ni tudó szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkára (Győr 
mellé ottlakással) Érdeklődni: 
+36-30/337-4157
Pálinkás cég tapasztalattal ren-
delkező üzletkötőt keres. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk: 
magnairoda@gmail.com
Zamárdiban április 15-i kezdés-
sel melegkonyhás büfébe pultost 
és szakácsot felveszünk (lehet 
pályakezdő is). Szállást ingyene-
sen biztosítunk. 06/30/9933-099 
elogabor197@t-online.hu

Hirdetés feladás:

30/8242-378
pecs@szuperinfo.hu

R e d ő n y s z e r e l é s , 
gurtnicsere, faredőny javítás. 
06-30-859-8118

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, VÍZVE-
ZETÉK SZERELÉS WC, MOSDÓ, 
MOSOGATÓ, CSAPTELEP JAVÍ-
TÁS. KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL 
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
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Építőipari műszaki vezető 
számlaképesen megbízást 
vállal. +36 30 625 1314

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

Tűzifa darabolva, hasítva, ingye-
nes házhozszállítással kedvez-
ményes áron a Négy Erdész Kft. 
telephelyéről. Tel: 06-30-417-
7700 ( AA58076640)

Veszélyes favágás alpin tech-
nikával, fiatalítás, visszavágás, 
ritkítás, fagondozás. Telefon: 
06-30/977-1801

E G Y É B :

S Z O L G Á L T A T Á S :

Engedéllyel rendelkező sze-
mély hullajtott szarvasagan-
csot (gímet/dámot/őzet) 
vásárol legmagasabb áron. 
Tel.:06-70/388-1389

.Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382
Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, 
büfékocsiját megvásárolom. 
30/421-85-75, 70/424-78-20.
Simson motort vásárolnék, 
más régi motor, üzemképtelen 
is érdekelhet. 06-20/351-3711

ÁPRILISI
HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 
3 éjszaka 
16 500 Ft*

4 éjszaka 
20 000 Ft*

Tartalma:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos 
vacsora,
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu
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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
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7625 Pécs Majorossy Imre u.15.  Telefon és Fax:  72/210-064  e-mail: nyugegy@gmail.com

MEGHÍVÓ
A   Nyugdíjasok Egyesülete  Pécs tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 

Szépkorúak REGIONÁLIS Tavaszi Kulturális FESZTIVÁLJÁRA!

A rendezvény fővédnöke Dr. Hoppál Péter Kulturális ügyekért felelős Államtitkár úr, 
Pécs város egyéni országgyűlési képviselője.

Időpont: 2018. március 24. (szombat) 10-15 óra

Helyszín: Apáczai Művelődési Ház
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.

A műsorban való szereplésre meghívást kaptak a Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében működő  nyugdíjas klu-
bok kórusai, népdalkörei, tánccsoportjai, vers- és prózamondói, szólóénekesei, hangszeres szólistái. 
Amatőr festők képeiből, origamiból és gyufából készült makettek kiállítása tekinthető meg a Művelődési Ház galéri-
áján. 
A helyszínen „Szívvel és derűvel” című könyvét dedikálja Némethné Jankovics Györgyi a Magyar Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetségének elnöke.         

A rendezvényre a belépődíj: 300,- Ft.                                                             Minden érdeklődőt szeretettel várunk
                                                Somogyváry Attila elnök

Nem számít, hány éves vagy,
mindegy, milyen az életstílusod, 
a lényeg, hogy találj értelmet az 

életednek,
és legyen legalább rövid távú 

célod!


