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Az olajok Gyógyító 
ereje II.

Reménytelen esetek 
pedig nincsenek!

Instrukció a bármely szerv 
és stádiumban lévő rák és 
szarkóma elleni gyógyszer 

alkalmazásához

(Nyikolaj Sevcsenko: „Re-
ménytelen betegek 
nincsenek”c. könyve alapján)

Ezzel a módszerrel meg-
előzhető a betegségek ki-
alakulása, megerősíthető az 
immunrendszer, megfiata-
lítja, regenerálja a szerve-
zetet. Mindez elérhető kü-
lönösebb vesződés nélkül, 
könnyen és egyszerűen, egy 
mindenki számára egysé-
ges öngyógyító módszerrel. 
Fontos megállapítani egy 
igen fontos tényt, aki ezt a 
módszert választja lemond-
hat azonnal vagy rövid időn 
belül mindenféle népi és 

„népellenes” gyógymódok-
ról. A gyógyszer, amire ez 
a módszer épül, hatalmas 
univerzális gyógyító erővel 
rendelkezik. Mindamellett 
teljesen ártalmatlan még a 
betegségében igen megvi-
selt ember számára is.

Két élelmiszer termék 
keverékéből (emulzi-
ójából) tevődik össze, 
olyanokból, amelyek 
bármikor otthon kéz-
nél vannak, esetleg a 
boltokban megvásárol-
hatók.
A gyógyszer hatékonysá-
gát sok gyógyult ember 
tapasztalta igazolja a világ 
több országából. Száz szá-
zalékos garanciát a meg-
gyógyuláshoz bárminemű 

betegségből nem ad ez a 
módszer. De az Egészség-
ügyi Minisztérium által el-
ismert módszerekre sincs 
és nem is lehet semmiféle 
garancia. Ám tudván, hogy 
reménytelennek mondott 
daganatos betegek, akik 
utolsó lehetőségként for-
dulnak ehhez a kezelési 
módszerhez, és lám meg-
gyógyultak. 
Az olajnak és az alkohol-
nak a szervezetben lezajló 
boikémiai folyamatát és a 
végeredményben gyógyí-
tó hatását tudományosan 
vizsgálták és elméletben 
bebizonyították. Mind ezek 
a folyamatok sejtszinten 
zajlanak és fejtik ki jóté-

kony, regeneráló hatásu-
kat a szervezet egészében. 
A gyakorlatban enek ered-
ményét nem szakavatott 
szemek is látják

Az öngyógyítás recept-
je és metodikája.
A napraforgó olaj és az alko-
hol keveréke (pontosabban 
emulziója) hatásában teljes 
egészében eltér az alkohol 
fogyasztásától olaj nélkül, 
illetve az olaj fogyasztásá-
tól alkohol nélkül. Ha példá-
ul az emulziót a megadott 
metódus szigorú betartá-
sával fogyasztják, akkor az 

idült alkoholistának is né-
hány hónap múlva elmúlik 
az italozás iránti hajlama. 
Úgy szintén csökken a ciga-
retta utáni vágy, de egyéb 
szenvedélybetegségekkel 
kapcsolatban is ez a helyzet, 
Ezen kívül gyógyulnak leg-
súlyosabb esetei az olyan 
betegségeknek, mint a rák, 
a szarkóma, máj cirrózis, he-
patitis, pankreász, nephritis 
(vesegyulladás), fekély dia-
bétesz, hipertónia..stb. 

Az alapmódszer leírása

1) 30-40 ml nem finomított 
napraforgó olajat és ugyan-
ennyi 40%-os etilalkoholt 
(vodkát) hermetikusan egy 
edénybe zárunk, majd 3-5 
percig aktívan rázzuk, ez-
után amilyen gyorsan csak 
lehet megisszuk.

Minél jobban rázzuk össze 
az össze a két ingredienst, 
anál lassabban válik szét a 
két fázis, nagyobb a gyógyí-
tó ereje, könnyebb meginni.

Kedves olvasóink a teljes 
leírást és az alkalmazá-
sokat megtalálják Kovács 
József Az olajok gyógyító 
ereje c. könyvében.

Traffipax: Március 22 - 28.-e közöttMárcius 22. csütörtök

07.45 - 09.15 Pécs, II. Já-
nos Pál út
09.30 - 11.00 Kozármis-
leny, Pécsi út
11.15 - 12.45 57-es fkl-i út 
34 KM szelvény
13.45 - 15.15 Pécs, Komlói 
út
15.30 - 17.00 Pécs, Üszögi 
út
17.30 - 19.00 6-os fkl-i út 
189 KM szelvény

Március 23. péntek

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 Pécs, Siklósi 
út
13.45 - 15.15 Pécs, Komlói 
út
15.30 - 17.00 Pécs, Hársfa 
út
17.30 - 19.00 Pécs, Athinay 

S. út

Március 24. szombat

07.45 - 09.15 6-os fkl-i út 
204 KM szelvény
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-as fkl-i út 
7 KM szelvény
17.30 - 19.00
58-as fkl-i út 4 KM szel-
vény

Március 25. vasárnap

07.45 - 09.15 Pécs, Makay 
István út
09.30 - 11.00 Pellérd, Dó-
zsa György út
11.15 - 12.45 Görcsöny, 

Rákóczi út
13.45 - 15.15 Pécs, Nyugati 
ipari út
15.30 - 17.00 Pécs, Athinay 
S. út
17.30 - 19.00 Pécs, Hársfa 
út

Március 26. hétfő

07.45 - 09.15 6-os fkl-i út 
189 KM szelvény
09.30 - 11.00 Pécs, Üszögi 
út
11.15 - 12.45 Pécs, Komlói 
út
13.45 - 15.15 Kozármisleny, 
Pécsi út
15.30 - 17.00 578-as út 5 
KM szelvény
17.30 - 19.00 Pécs, II. Já-
nos Pál út

Március 27. kedd

07.45 - 09.15 6-os fkl-i út 
192 KM szelvény
09.30 - 11.00 Pécs, Üszögi 
út
11.15 - 12.45 Pécs, Nagyko-
zári út
13.45 - 15.15 57-es fkl-i út 
25 KM szelvény
15.30 - 17.00 57-es fkl-i út 
32 KM szelvény
17.30 - 19.00 Pécs, Makay 
István út

Március 28. szerda

07.45 - 09.15 58-as fkl-i út 
12 KM szelvény, Szalánta 
belterülete
09.30 - 11.00 58-as fkl-i út 
7 KM szelvény
11.15 - 12.45 Pécs, Siklósi 
út
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
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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.
Pálinkás cég tapasztalattal ren-
delkező üzletkötőt keres. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk: 
magnairoda@gmail.com
CO hegesztőket és hegeszte-
ni tudó szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkára (Győr 
mellé, ottlakással) Érdeklődni: 
+36-30/937-4157 
Soproni határhoz közel, ausztriai 
bárba munkatársakat keresünk. 
Érd.: 0043-699/1906-6021

Hirdetés 
feladás:  

30/8242-378
Hirdetése 

nálunk célba 
ér!

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

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

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 :

kőművesek
művezetők,

segédmunkások

Érdi székhelyű építőipari cég 
folyamatos, hosszú távú bejelentett 

munkalehetőséget kínál 

részére magas- és 
mélyépítési munkákra. 

Szállás, utazás biztosított, munkavégzés 
hétfőtől péntekig egész évben. 

Várható nettó bér 
művezető: 350.000 Ft, 
kőműves: 280.000 Ft, 

segédmunkás: 230.000 Ft. 

Állásegyeztetés: 
06-30/419-8141

és

Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas  tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
Érd.: 06-30/345-4724

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

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

   A szellemek háza
A megtörtént eseményeken ala-
puló történet a történelem legelát-
kozottabb házáról szól, amely San 
Francisco közelében, egy elhagya-
tott környéken áll. A házat Sarah 
Winchester, a Winchester vagyon 
örököse, a híres ismétlőfegyver 
feltalálójának özvegye építteti év-
tizedeken keresztül, mániákusan. 
Hét szinten szobák százait rejtik 
a zegzugos és furfangos folyo-
sók, de a ház nem neki, az uno-

kahúgának, vagy bármely más élő embereknek épül. 
Az özvegy bosszúszomjas szellemek százainak építteti 
a semmihez nem hasonlítható épületet, mert úgy hiszi, 
hogy a Winchesterrel meggyilkolt emberek szellemei 
akarnak leszámolni vele saját, erőszakos haláluk miatt.                                                                                   
2018.03.22,23,24,25,26,.

   A ragyogás
Kubrick hátborzongatóan izgal-
mas remekművében - amelyet a 
Newsweek kritikusa az első epi-
kus horrorfilmnek nevezett - az 
ember ezen utóbbi, mindenkiben 
mélyen megbúvó félelme jelenik 
meg. A Stephen King azonos című 
regénye alapján készült mes-
terműben Jack Nicholson élete 
egyik legjobb alakí-
tását nyújtja, mint 
Jack Torrace, aki a 

családjával a téli holtszezon idejére egy, a 
világtól elzárt kísérteties hotelba költö-
zik gondnoknak. Ha az évszázados falak 
mesélni tudnának, hátborzongató tör-
ténetek tucatjai kerülnének a felszínre.                                                                      
2018.03.27

Ingyenes lomtalanítás. 06-20-
9625 716
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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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 Recepttár

Pizza
Hozzávalók:

    45 dkg liszt
    2 dkg élesztő
    1 teáskanál cukor
    1 tk só
    3 evőkanál olaj
    2,5 dl víz

Feltét:  Ízlés szerint

Elkészítés:

A hozzávalókat összegyúr-
juk kb. 10-15 percig állni 
hagyjuk. Kiolajozott tepsi-
be nyújtjuk a tésztát, meg-
kenjük pizzakrémmel majd 
ízlés szerint teszünk rá 
szalámit (téli szalámi, son-
ka, kolbász…), ananászt, 
gombát, kukoricát.
    A végén megszórjuk re-
szelt trappista sajttal és 
magas hőfokon (200-250 
fok ) kb. 10 perc alatt kész-
re sütjük.

Könnyű munka

Érdeklődj telefonon!

+36 20 323 2081

Baranyában!

Folyamatosan alakuló céges
buszjáratok, stabil, bejelentett
mezőgazdasági vagy
csomagoló állások!

Dolgozz gyönyörű friss zöld- 
ségekkel Drávaszabolcson!

JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal, a munkaugy@clubtihany.hu vagy a

Club Tihany Zrt, 8237 Tihany, Rév u. 3. postacímen.
Érdeklődni lehet hétköznap 7-15 óra között 

a 87/538-539-es telefonszámon.

A Club Tihany Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

• Recepciós
• Pincér
• Szobalány
• Kertészeti kisegítő
• Londiner
• Mosogató
SZÁLLÁST, ÉTKEZÉST BIZTOSÍTUNK.

Milyen a jó 
önéletrajz?

Sok-sok év kihagyás után 
vagy éppen a nagybetűs 
életbe való kilépéskor, ah-
hoz, hogy munkahelyet ta-
láljunk szükségünk van egy 
jól megszerkesztett ön-
életrajzra, hiszen ez az első 
lépés a leendő munkáltató 
felé.. Egy jól megírt önélet-
rajzon nagyon sok múlik. 
Hiszen a kiválasztási folya-
mat már itt elkezdődik, és 
előfordulhat, hogy épp egy 
nem jól megírt önéletrajz 
miatt nem hívnak be sze-
mélyes találkozóra, pedig 
szakmailag lehet, hogy te 
alkalmas lennél a megpá-
lyázott pozícióra. 

Mit figyel egy HR-es az 
önéletrajzokon?

Nagyon sok szempont van, 
fontos, hogy figyeljünk a 
helyesírási hibákra, a fény-
képre melyet csatolunk, 
arra, hogy az aktuálisan 
megpályázott álláshoz 
passzoljon önéletrajzunk, 
tematikailag időrendi sor-
rendben legyen. No de néz-
zük sorjában.

Helyesírás: úgy gondolom 
ezt nem sokat kell ma-
gyaráznom. Aki nem tud 

helyesen írni annak ott 
a word segítségül, csak 
arra kell figyelni, hogy az 
általa aláhúzott hibákat ki 
is javítsuk. Fontos erre az 

elsőnek kicsiny dologra 
is odafigyelni, hiszen aki 
olvassa önéletrajzunk, az 
egyből leszűri mennyire 
vagyunk precízek, ponto-
sak.

Sokan, (így már hozzánk 
is)  küldtek be olyan 
önéletrajzokat, ahol 
egészalakos, (magamu-
togatós), olykor szelfis 
képeket kaptunk csatol-
mányként. 

Ha csak a pozíció nem kí-
vánja meg, soha ne küldjünk 
ilyen képpel önéletrajzot. 
Kérjük meg barátainkat, is-

merőseinket, készítsenek 
rólunk igazolványkép szerű 
fotót és ezt tegyünk az ön-
életrajzunk mellé. 

Adatok, melyet 
elengedhetetlenűl fonto-
sak egy önéletrajznál.

Név, ez egyértelmű, tele-
fonszám, e-mail cím nagyon 
figyelj oda, hiszen egy el-
gépelt szám, egy félreütött 
betü és már nem is találnak 

meg. Nem célszerű olyan 
e-mail címet megadni, 
mely valami fantázianevet 
tartalmaz, célszerű a sa-
ját nevünkkel használatos 

mail címet megadni.

Álláspályázatunk a meg-
felelő pozícióra lett szab-
va?

Sokszor nem is gondolunk, 
nem figyelünk arra, hogy az 
általunk beadott önéletrajz 
megfelel-e a megpályázott 
feladatkőrhöz. Ezt sajnos 
tapasztaltuk mi is. Hiszen 
van, hogy egyszer megír-
tam, jó lesz ez most is ala-

pon küldik  el a jelentkezők 
önéletrajzaikat. Ez így nem 
jó, hiszen minden pályázat-
hoz, az adott feladatkörhöz 
kapcsolódóan kell a fontos 
dolgokat leírni, kiemelni. Itt 
emelném ki azt is, hogy az 
önéletrajzokban a szakmai 
tapasztalatok részben, már 
ha van ilyen, elsősorban 
az megpályázott álláshoz 
kapcsolódoan „domborít-
suk” ki a már megszerzett 
tudásunkat.

Vannak önéletrajzi sablo-
nok, minták, melyeket le-
het használni, ám vedd a 
fáradságot és szerkezd a 
magad személyére és ha 
angolul van, csak ha nem 
kérnek nyelvi önéletrajzot, 
írd át magyarra.

Időrendi sorrend:

Ügyelj a helyes sorrendre, 
mindig a legutóbbi mun-
kahely időpontjától indulj, 
a legtávolabbi időpont felé.

Természetesen a másolt és 
lefényképezett önéletrajz 
nem megfelelő. Vedd a fá-
radságot és írd meg, pon-
tosan, odafigyelve az adott 
pozíciónak megfelelően. 

Sikeres álláskeresést kí-
vánunk.
                                        S.A.

Pécs és Baranya


