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A gyógyító szódabikarbónaEgy szer, mely szinte min-
den háztartásban meg-
található. De legalább is 
könnyen beszerezhető, a 
boltok polcain minden-
képpen elérhető. 

Ennek a szernek a jótékony 
hatá a gyomor és béltrak-
tusra, a vér összetételére, 
a szv és érrendszerre, a 
vesztibuláris apparátusra.

A szódabikarbónával tör-
ténő kezelések előnyei és 
egyéb tudnivalók:

Könnyen elérhető. Az al-
kalmazás egyszerűsége. 
Minimális anyagi ráfordí-
tás.

Mire képes a közönséges 
szódabikarbóna?

Felveszi a harcot különbőző 
fertózésekkel szemben.
Az étkezési szódabikarbó-
na oldata képes fellazítani 
a szöveteket.
Képes normalizálni a sav-
lúg egyensúlyt.
Segíti az artériás vérnyo-
más csökkenését,
Képes serkenteni a vese és 
a gyomor- és bélrendszer 
működését. 
Hatékonyan alkalmazható 
különböző bőrbetegségek 
gyógyítására, nagyszerű 
kozmetikai szer.
Gyógyszer, amelynek al-

kalmazása a hétköznapok-
ban épp úgy szükségszerű, 
mint a kékjódé, a hidrogén-
peroxidé, a keroziné stb.

Van néhány szabály amit 
fontos betartani:

Ismernünk kell a pontos 
diagnózist alkalmazás 
előtt. 
kezelőorvosunktól ajánla-
tos tanácsot kérni.
A szódás oldathoz nem 
tanácsos savanyú oldatot 
tölteni.
Be kell tartani az ajánlott 
adagolást.

Különösen óvatosan al-
kalmazzák a szódabikar-

bónás kezelést azok, akik 
krónikus szívelégtelen-
ségben vagy vesebeteg-
ségben szenvednek, állan-
dó emésztési zavarokkal 
kűzdenek, valamint a vise-
lős asszonyok. 

A szódabikarbónát nagyon 
sok mindenre használhat-
juk 

Külsőleg:

pl. Aranyér, Bőr bepállása 
(izzadás következtében), A 
bőr gombás fertőzéseinél, 
Csalánkiütés, Dermatitisz, 
Durva bőr a könyökön, Erős 
lábizzadás, Fájdalommal 
járó menstruáció, Fogfá-

jás, Foglepedék, Hajhullás, 
Hüvelygyulladás (Vaginitis), 
Ínygyulladás, Kandida, 
Korpa, Körömméreg 
(panaritium), Köszvény, 
Lábduzzadás, Medúza 
okozta csípés, Menstruáció 
előtti szindróma, Mitesz-
szerek, Napozási felégés, 
A nyelv gyulladása, Reu-
ma, Seborrhoea, A szem 
betegségei, Szemölcs, 
Börkeményedés a talpon, 
Szúnyogcsípés utáni visz-
ketés, Táskás szemek, Ter-
mikus égés, Töredező kör-
mök, Viszeres tágulat, 

Belsőleg: 

Agyvérzés (stroke) meg-
előzésére, Ateroszklerózis 
megelőzésére, Bronchi-
tis, Diabétesz, Dizentéria, 
Epevezeték megbetege-
dése, Gyomorégés, Gyo-
morfekély, Gyomorhurut, 
Gyomorrontás, Gyomor-
savtúltengés, Hipertónia, 
Idegi ingerültség, Impo-
tencia, Influenza, Köszvény, 
A máj betegségei, Másna-
posság, Megfázásos be-
tegségek, Migrén, Nátha, 
Székrekedés, Szívaritmia, 
Torokgyulladás, Tüdőgyul-
ladás.

A végére egy gyors recept, 
a bőr gombás fertőzései-
nek meggyógyítására.

1 evőkanál szódabikarbó-
nát, keverjünk össze 1 ek 
vízzel. Az így nyert kása 
jellegű keveréket dörzsöl-
jük a láb sérült részeibe 
néhány percen keresztül. 
Ezután mossuk le a szó-
dabikarbónát hideg vízzel 
és tüzetesen töröljük meg 
törölközővel.

vagy

2 l szobahőmérsékletű víz-
ben oldjunk fel 2 ek szóda-
bikarbónát és 2 ek sót.
Töltsük lavórba és 15-20 
perc lábfürdőt vegyünk. 
Hideg vízzel öblítsük le lá-
bunkat majd alaposan tö-
röljük meg.

Miként kell alkalmazni 
egyes betegségekre? Fi-
gyelmükbe ajánlom, Ko-
vács József a gyógyító 
szódabikarbóna c.könyvét.
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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
INGATLANIRODA alkalmazot-
tat keres fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06306506088.

Hirdetés felvé-
tel:  30/8242-

378
vagy

pecs@szuperinfo.hu

Hirdetése 
nálunk célba 

ér!

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS, VÍZVE-
ZETÉK SZERELÉS WC, MOSDÓ, 
MOSOGATÓ, CSAPTELEP JAVÍ-
TÁS. KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL 
PÉCSEN! SZABÓ SÁNDOR TEL: 
72/444-073, 0670/310-8435

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 :

Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas  tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
Érd.: 06-30/345-4724
Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, 
büfékocsiját megvásárolom. 
30/421-85-75, 70/424-78-20.
Lakhatási lehetőség Bara-
nyában, tó melletti házban, 
terület gondozásért cserébe. 
06/30-375-9557
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 0670/624-5475

Ingyenes lomtalanítás. 06-20-
9625 716

Á L L A T :

TYÚKVÁSÁR! Barna tojó 
590FT/db, 20db-ra+1db AJÁN-
DÉK. Mélyalmos, 14 hónapos 
tyúk 690Ft/db, 20db-ra+ 2db 
AJÁNDÉK. INGYENES szállítás. 
70/776-3007

Magyarországi székhelyű cég
csőhálózat (rézcsövek 
kemény forrasztása, 

csőhálózat önálló építése) 
-illetve villanyszerelőket
(vezérlő technikában való 

jártasság) keres határozatlan
idejű itthoni és ausztriai

munkavégzésre.
Cég profilja: nagy áruházi

hűtőgépek szerelése
Fizetés: bruttó 1600 € -tól.

Próbaidő: 3 hónap

Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal:

office@sonandson.hu

kiemelt bérezéssel felvesz 

KONYHAFÔNÖKÖT
SZAKÁCSOT
KÉZILÁNYT

TAKARÍTÓNÔT
Szállást biztosítunk. 

Jelentkezni: 06 30 245 3094, vagy 
vadaskertcsarda@t-online.hu

Az egész évben 
nyitva tartó keszthelyi

Betanított dolgozókat kere-
sünk megnövekedett gyártá-
sunkba, havi átlag kereset nettó 
180-200.000Ft. Szállást, utazást, 
munkába járást biztosítunk. Győri, 
mosonmagyaróvári munkahe-
lyünkre. 06-70/639-9920

Dunaharaszti telephelyre autó-
busz szerelésében jártas autósze-
relőt és autóvillamossági-szerelőt 
keresünk. Fizetés egyedi elbírálás 
alapján. Szállást biztosítunk! 0670-
9844-630, h-p: 8-15óráig.

Nincs munkád? Nem dolgozol? 
Betanított munkakörbe keresünk 
kollégákat sopronkövesdi és ajkai 
munkahelyre. Ingyenes szállással, 
utazási költségtérítéssel, nettó 
170.000Ft havi jövedelemmel, 
cafetéria, előleg, bejelentett mun-
kaviszony, albérlet támogatás, 6 
hónap után hűségjutalommal. 
Hosszú távú munkalehetőség, ki-
váló munkakörnyezet. Feltétel: 8 
általános iskolai végzettség. 
06-70/315-8492

Dunaharaszti telephelyre au-
tóbusz szerelésében jártas au-
tószerelőt és autóvillamossá-
gi-szerelőt keresünk. Fizetés 
egyedi elbírálás alapján. Szál-
lást biztosítunk! 0670-9844-
630, h-p: 8-15óráig.

Á L L Á S T  K Í N Á L :
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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

PARLAMENTSWAHLEN 
 

2018 ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

EMMERICH RITTER IBOLYA ENGLENDER-HOCK OTTO HEINEK KINGA GÁSPÁR JOSEF MANZ

WWW.WAHL2018.HU

KÖSZÖNJÜK, HOGY REGISZTRÁLT 
A NÉMET NEMZETISÉGI NÉVJEGYZÉKBE!

ÍRJUNK EGYÜTT TÖRTÉNELMET! 

MINDEN SZAVAZAT SZÁMÍT!

KÉRJÜK, ÁPRILIS 8-ÁN VÁLASSZA 
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK LISTÁJÁT! 

ÖNÖN IS MÚLIK, HOGY A NÉMET NEMZETISÉGNEK 
LESZ-E PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN

PARLAMENTI KÉPVISELŐJE.   

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

További információ: www.fmcagro.hu

®Granstar  SuperStar Pack
Hatékony és gazdaságos kalászos technológia
egy csomagban.

12 ha-os virtuális kalászos gyomirtó és

gombaölő csomag:
® ® ®Granstar  SuperStar NEW + Riza  250 EW + Trend  90
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Dolgozz
mezőgazdaságban
Drávaszabolcson!

Érdeklődj telefonon!

+36 20 323 2081

Folyamatosan alakuló céges
buszjáratok több útvonalon,
stabil, bejelentett mező-
gazdasági vagy
csomagoló állások!

Kellemes 
Húsvéti  

Ünnepeket 
Kíván a Pécs 
és Baranya 
Szuperinfó 

csapata
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 Recepttár

Traffipax: Március 29 - 31.-e között
Március 29. csütörtök

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 belterülete

Március 30. péntek

07.45 - 09.15 Pécs, II. Já-
nos Pál út
09.30 - 11.00 578-as út 5 
KM szelvény
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 31. szombat

07.45 - 09.15 Pécs, Nyugati 
ipari út
09.30 - 11.00 Görcsöny, 
Rákóczi út
11.15 - 12.45 Pellérd, Dó-
zsa György út
13.45 - 15.15 Szalánta, 
Hunyadi út
15.30 - 17.00 Kozármisleny, 
Pécsi út
17.30 - 19.00 Pécs, Siklósi 
út

Kos
Hallgatnak rád a többiek, irány-
adó lehet számukra a véleményed 
és a munkád is. Példa értékű sze-
méllyé válhatsz a munkahelyeden, 
de ez nagy felelősség! Fontos, 
hogy a munkád és a hozzáál-
lásod minta értékű legyen! A 
magánéletedben makacsabbá 
válsz,

Bika
Most igazán nem hiányzik belőled 
a naprakészség, kedvedre lehet a 
munkád. Elképzelhető, hogy még 
a munkatársaidat is képes vagy 
lelkesíteni. Mutass nekik példát 
azzal, hogy a munkaidőt valóban a 
feladataidra fordítod. 

Ikrek
Beszélj meg minden függőben 
lévő kérdést munkatársaiddal, - 
olyan kérdéseket is tudtok egyez-
tetni, melyek máskor feszültséget 
keltenek. Szóba kerülhet a fize-
tésed témája, de akár a szabad-
ság kérdése is. 

Rák
Sok energiával rendelkezel, 
érdemes kihasználnod, hogy 
erősebb vagy! Vedd előre a nehe-
zebb feladatokat, hiszen könnyeb-
ben és gyorsabban oldod meg 
ezeket. Ha már régen nyomja 
valami a szívedet, akkor ideje 
beszélned a témáról a főnököddel. 

Oroszlán
Sok újdonságban lehet részed 
a munkahelyeden, új feladatok 
kapcsán is kipróbálhatod az 
ügyességedet. Ennek nagyon 
örülsz, hiszen mindig is érde-
keltek a fejlődési lehetőségek. 

Szűz
Megtalálod a módját, hogy 
nívósan dolgozz, de mivel 
sok a tennivalód, szükséged 
lesz az ötletességedre is! A jó 
időbeosztás aranyat ér számodra, 
már reggel érdemes átgondolnod 
a teendőidet. 

Mérleg
Főnököd megbízhat, hogy munka-
társaid feladataid is megszervezd. 
Hatékonyan és tehetségesen tar-
tod a frontot, teljes értékűen 

tudod helyettesíteni a felettesedet. 
Rájössz, hogy rátermett vagy, és 
ez szárnyakad adhat az önbizal-
madnak. 

Skorpió
Megtalálhatod a helyedet a mun-
kahelyi csapatban, örülsz a csa-
patmunkának. A közös munkát 
még kritikus hajlamod sem ron-
tja el, hajlandó vagy csomagolni 
a véleményedet. Ha kellemesen 
viselkedsz, akkor még barátokat 
is szerezhetsz a munkahelyeden! 

Nyilas
Több pénzt szeretnél keresni, és 
kaphatsz is ígéretes ajánlatokat, 
melyek egészen új mederbe 
terelhetik az életedet. Érdemes 
jobban megnézned, hogy milyen 
munkát vállalsz el, lehet a vonzó 
ajánlatokban néhány részlet, 
aminek nem kellene bedőlnöd. 

Bak
Nyitottabb hangulatban vagy, 
mint máskor, - szívesen dolgozol 
együtt a munkatársakkal. Ez meg 
is lepheti a kollégákat, hiszen 
megszokhatták már, hogy szíves-
en vonulsz vissza, - teljes egészé-
ben a munkádra koncentrálsz. 

Vízöntő
Fontos, hogy végiggondold, men-
nyire érdekel a munkád. Ha úgy 
gondolod, hogy már nem tar-
togat számodra kihívásokat, akkor 
ideje kipróbálnod magad egy új 
munkakörben. Ha beletörsz a 
szürke hétköznapokba, akkor 
teljesen elveszítheted a lelkese-
désedet. 

Halak
A munkahelyeden kizárólag a 
feladataiddal törődnél, de egy 
kicsit szétszórttá válhatsz. Talán 
unod is a teendőidet, túlságosan 
szürkének érzed a hétköznap-
jaidat. Szükséged lenne már némi 
kihívásra! Ha nem bírod a mun-
kahelyi robotot, akkor itt az ideje 
a váltásnak! 

-Judit Sorselemző-Mesterjós-
Pécs Átrium Üzletház Fsz.

Bejelentkezés-Időpont egyeztetés: 
06 30 595 3247

13.-14. heti Horoszkóp 

Aszpikos tojás

Hozzávalók:

2 ek zselatinpor
1 dl hideg víz
10 üres tojáshéj
1/2 sárga és 1/2 piros színű 
paprika csíkokra vágva
15 dkg sonka csíkokra 
vágvapár szem olajbogyó 
felaprítva vagy félbevágva
konzerv kukorica és zöld-
borsó
4 dl világos tyúkhúsleves 
petrezselyem

Elkészítés:

    Először a zselatint egy 
tálba tesszük, leöntjük a 
vízzel és 1 órát hagyjuk 
duzzadni.
    Közben, a tojások szé-
lesebbik végének tetejét 
feltörjük, a tojást kiöntjük 
belőle és a petrezselyem 
levelekből 1-1-et a tojá-
sok aljára (a vékonyabbik 
felére, mert ez lesz majd 
kihűlés után a teteje) te-
szünk, majd a többi hoz-
závalóból is pakolunk rá 

és beleállítjuk a tojástartó-
ba.
    Amikor a zselatin meg-
duzzadt, kiemeljük a vízből 
és feloldjuk a forró húsle-
vesben.
    Ráöntjük a tojáshéj tete-
jén lévő lyukon a töltelékre 
a húslevest és betesszük a 
hűtőbe a tojásokat egy éj-
szakára.
    Amikor a zselé megszi-
lárdult, törjük fel a héjat és 
vegyük ki a zselés tojást.

    Megfordítva tálra téve kí-
náljuk.

   Ready Player One
A valóságban nincs semmi jó. Szerencsére nem is kell törőd-
nünk vele. 2044-ben már mindenkit beszippant a világot átfogó 
virtuális játék, az OASIS, amelyben mindenki a maga választotta 
avatárjával vehet részt: és nem szembesül semmi rosszal, ami 
a játékon kívül várná. Amikor az OASIS-t feltaláló és a céget 
alapító James Halliday meghal, a végrendeletéből kiderül, hogy 
elrejtett néhány titkot a rendszerben. Aki ezekre rátalál, mesés 
gazdagságot nyerhet. Wade 18 éves, és az egész életét a játék-
ban töltötte. Nekivág a kalandnak, és nem törődik vele, hogy az 
élete a tét. De nemcsak az, amelyiket a játék számára használ… 
hanem a valódi is.
2018.03.28,29,30,31,01,02,03,04.

               
          

Hamarosan - Bosszúállók
A Bosszúállóknak és a Földnek egy minden korábbinál nagyobb 
fenyegetéssel kell szembenézniük, egy új veszedelemmel, mely 
a kozmikus árnyékból emelkedik ki, Thanosszal, akinek eltökélt 
célja, hogy megszerezze mind a hat végtelen követ, és ezzel 
korlátlan hatalomra tegyen szert. A Bosszúállók minden eddigi 
harca ehhez a pillanathoz vezetett – a Föld, és a létezés sorsa 
soha nem volt még annyira bizonytalan, mint most.                                                        

G.E.B.E. Kft.  Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

Jelentkezni az allas@gebe.hu e-mailen vagy postai úton 
8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5. címen.

új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozícióra:

Feladatok: 
nemzetközi, illetve belföldi fuvarfeladatok végrehajtása 
40 tonnás nyerges szerelvénnyel.
Elvárások: 
minimum középfokú végzettség,  
„C”, „E” kategóriás jogosítvány, PÁV, GKI vizsga.

G.E.B.E.

nemzetközi, illetve belföldi fuvarfeladatok végrehajtása 
Kiemelt 

bérezéssel!

belföldes és nemzetközi 
gépkocsivezető


