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Megújult a Pécs és Baranya 
Szuperinfó

„Csak a mumijó ment meg a haláltól”
                                                                           (keleti közmondás)    

Cikkünk a 2. oldalon 
olvasható.  

Egészségünkért
A mumijó gyógyítóan hat egy 
sor betegségre. A szer hatás-
mechanizmusa igen bonyolult, 
sokoldalúan hat a szervezet tel-
jes élettevékenységére, annak 
különböző folyamataira.

Tavaszi napsütés, anyajegy

Az Euromelanoma az egyik 
legnagyobb nemzetközi be-
tegség megelőzési kampány.

Érdemes ezt is kipróbálni

Hasznos tippek, tanácsokcsak 
természetesen.
         2. oldal

Sport- Érdekesség a 
nagyvilágból-Játék
Okos végjáték, szép győze-
lem!

Veszélyeztetetett faj lett a 
zöld hajú teknős.

Fejtsd meg a rejtvényt, küld 
vissza szerkesztőségünkbe 
és nyerj!
      3. oldal

Apró- Állás-
Szolgáltatás-
                                            4-5. oldal

Vétel-Adás,- Traffipax - 
Horoszkóp
Aktuális traffipax hirek, hol és 
mikor mérnek a rend őrei.

Kíváncsi vagy mit tartogat 

számodra a jövő hét? Heti Spe-
ciális horoszkóp csak a Pécs és 
Baranya Szuperinfónak, hiszen 
nálunk csütörtöktől-csütörtökig 
szól a horoszkóp.
         6. oldal

Ajánló
Egy könnyű és finom reggeli-
ző pehely házilag készíthetünk 
Müzlit.

A PTE-ETK egészségfejlesztő 
napja Kutyatár néven.

Mozi-Színház ajánló, minden-
kinek kell egy kis szórakozás.

Könyvajánló - Mindenkinek jár 
a család.

Örökbefogadó és nevelőszülők 
vallomásai
        7. oldal

Fogadj örökbe
A Pécs Környéki Állatmentő 

Alapítvány örökbefogadható 
kutyusai- cicái.

Egy pécsi Nyugdíjas klub 
életéből
       8. oldal

 Keresik az ország legjobb női targonca vezetőjét!
Először díjazhatnak Magyarországon női targoncaveze-
tőket, ha képesek legyőzni férfi versenytársaikat. Ez idén 
május 17-én derül majd ki, ugyanis a Linde targonca-
kupa versenyen ezúttal női nevezőket is várnak, akikre 
pontosan ugyanazok a nehéz technikai feladatok várnak, 
mint az erősebbik nemre. A tét nem kevesebb, minthogy, 
ki nyeri az év targoncavezetője díjat, és ki jut tovább a 
németországi Nemzetközi Targonca Kupára.
Európa legnépszerűbb targoncagyártójának magyaror-
szági leányvállalata, a Linde Kft. 10. alkalommal rendezi 
meg rangos Targoncaversenyét, az Ipar Napjai Kiállítás 
keretén belül, a Hungexpo-n. A május 17-i megméret-
tetésre már most több mint 100 jelentkező regisztrált, 
köztük női versenyző is. A szervezők idén kifejezetten 
szeretnék, hogy mind több hölgy nevezzen be és bizo-
nyítson, igenis van helyük a szakmában. 

A nevezéseket április 30-ig várják a verseny rendezői, akik nem indítanak külön kategóriát a gyengébbik nemnek, rájuk 
is ugyanazok a feladatok várnak, mint a férfiakra, melyekben a finom dinamikájú mozdulatoknak és a precizitásnak van a 
legnagyobb szerepe.
További információ és regisztráció: http://www.targoncakupa.hu/
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Mumijó

„Csak a mumijó ment 
meg a haláltól”
                 (keleti közmondás)

A múmijó ízét tekintve keserű, 
kemény, sötétbarna vagy feke-
te színű, fényes felületű massza. 
Melegítésnél a múmijó puhul.

E termék összetevői sokféle 
szerves anyag és különböző 
mikroelemek.. Ez egy nyúlé-
kony ragacsos massza, mely a 
kéz melegétől lágyul, gyantás, 
specifikus illatú, a vízben kevés 
üledékkel oldódik.

Összetételét tekintve a mumijó 
mintegy 28 vegyi elemet, 30 
makró- és mikroelmet tartal-
maz, valamint 10 különböző 
fémoxidot, egy sor vitamint 
(B12, P617, B1 stb.), illóolajo-
kat, méhmérget, gyanta jellegű 
anyagokat. 

Ez mindegyike képes hatni a 
szervezet megfelelő anyag-
csere folyamataira és a külön-
böző szövetekben erősíteni a 
regeneráló folyamatokat, mint 
gyulladásgátló és méregtelení-
tő, általános erősítő, a periféri-
kus idegsejtek és a koponyaagy 

Érdemes ezt is kipró-
bálni!

Bűzös lábízzadás:
Gőzölögtessük a lábunkat erős 

zabszalmafőzettel.

Hónalj alatti kelés::
Lereszelünk 50g háztartási 
szappant, hozzáadunk 50g 

húsdarálón ledarált vöröshagy-
mát. Az egészet leöntjük 150g 
forró olvasztott sertés bélhájjal. 
Alaposan összekeverjük. Az így 
elkészített kenőccsel kezeljük a 

beteg felületet.

Erős szívdobogás:
1 csapott ek babérlevelet 

este termoszba szórunk és 
lefórrázzuk 1 pohár vzzel. 

Regel leszűrjük 4 egyenlő rész-
re osztjuk és étkezések előtt 1 

órával fogyastjuk.

Kelések a tüdőben:
1 evőkanál lenolajat össze-
keverünk tojássárgájával és 
belsőleg fogyasztjuk napi 3 

alkalommal.

Fülzúgás:
Reggel és este csepegtessünk 

friss vöröshagyma levelet a 
fülünkbe (néhány cseppet)

elemző központja legyengült 
funkciójának visszaállítója, po-
zitív résztvevője a sejtek foko-
zott osztódásához és mennyisé-
gük növekedéséhez vezet.

A mumijó gyógyítóan hat egy 
sor betegségre. A szer hatás-
mechanizmusa igen bonyolult, 
sokoldalúan hat a szervezet tel-
jes élettevékenységére, annak 
különböző folyamataira.

A mumujó minőségét úgy álla-
pítják meg, hogy a jó mumijó 
könnyen puhul, a rossz minő-
ségű pedig állagát tekintve ke-
mény marad.

A nagy emberszámon vég-
zett megfigyelések fertőzéses 
csonttörések, oszteomielitisz, 
égési sérülések, hosszú ide-
ig nem gyógyuló fekélyek stb. 
esetében azt mutatták, hogy 
a mumijó nagy gyógyhatással 
rendelkezik.

A mumijó alkalmazása nem 
csak a sebek gyógyulásának 
és a csontok összeforrásának 
folyamatát gyorsítja fel, hanem 
egyidejüleg normaliztálja a be-
teg vérét, javítja általános álla-
potát, megjelenik a pihentető 
alvás, a jó alvás, a jó étvágy, 
elmúlnak a fájdalmak és hamar 
visszaállnak a sérült végtagok 

funkciói.
A rendszeres és helyes alkal-
mazás mellett a mimijóval tör-
ténő kezelésnél a siker mindig 
biztosított.

A mumijóval történő gyógykeze-
lés idején az alkoholfogyasztás 
nem megengedett.

A mumijó mértékletes adag-
ban történő szedésénél 
kontraindikációk nincsenek, 
ellenkezőleg javul a páciens 
védekező rendszere, elmúlik 
a fáradtság érzete, általános 
erősítő hatással van az ember 
egész szervezetére, növeli és 
visszaállítja az elveszített erőt 
és energiát.

Ez az igen értékes gyógyszer 
évszázadok során igazolta lét-
jogosultságát, alkalmazása a 
beteg gyógyításában klinikákon 
végzett kisérletekkel tudomá-
nyosan megalapozott.

A mumijót széleskörűen alkal-
mazzák Indiában az asztmánál, 
krónikus bronchitisnél, húgykő 
betegségnél, vizenyőnél, dia-
bétesznél, parazitafertőzések-
nél és mérgezés elleni elleni 
minősítésben.

A mumijóról és annak pontos 
alkalmazásáról Kovács József 
természetgyógyász könyvéből 
pontosan tájékozódhat.

TAVASZ, NAPSÜTÉS, ANYAJEGY
Az Euromelanoma az egyik legnagyobb nemzetközi 
betegség megelőzési kampány.
Célja a lakosság figyelmének felhívása a bőrrákra és a 
korai felismerés jelentőségének hangsúlyozása.
A Magyar Dermatológiai Társulat 2007 óta vesz részt 
a kampányban, azóta több mint 30.000 ingyenes 
anyajegyszűrése történt több mint száz magyar bőr-
gyógyász-önkéntes részvételével. 

A Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és 
Onkodermatológiai Klinika munkatársai idén is csat-
lakoznak a kampányhoz, melyet 2018. május 7-11. 
között tartanak meg. 

A lakossági anyajegyszűrésre a következő weboldalon 
lehet bejelentkezni: http://euromelanoma2018.hu/

Helyszín: PTE Bőr-, Nemikórtani-, és Onkodermatológiai Klinika-Recepció
  7632 Pécs, Akác u. 1. 

További információ:
Dr. Lengyel Zsuzsanna
zsulengyel@gmail.com 
72/536-866 

  Soha ne bújj este, vizes hajjal ágyba!
Az ok teljesen mindegy, lusták vagyunk vagy megszokás, vagy egyszerűen úgy hisszük, hogy vizes hajjal aludni egészségesebb. Az egésznek 
szépészeti és egészségügyi következményei is vannak, így sem a hajunknak, sem az egészségünknek nem teszünk jót akkor, ha így fekszünk 
le éjszaka. Egyrészt a hajunk akkor a legérzékenyebb, ha vizes – ilyenkor a hajszálak nagyon könnyen töredeznek, ezért ha kontyba vagy 
lófarokba tesszük őket éjszakára, és úgy is hagyjuk 6-7-8 órán keresztül, óriási kárt tehetünk bennük. Az sem jó megoldás, ha kibontott hajjal 
fekszünk le, hiszen ilyenkor még mindig ott van az egészségügyi probléma: akár gyakrabban is lehetünk betegek, ha vizes fürtökkel alszunk el. 
Éjszakánként ugyanis is lecsökken a testünk hőmérséklete, a vizes hajjal alvás pedig ezt még lejjebb tornázhatja. Ilyenkor az immunrendszerünk 
kevésbé aktív – ugyanaz a folyamat játszódik le benne, mint a téli hidegben, amikor könnyebben kapjuk el a betegségeket. A megfázás és 
felfázás ugyanis nem azért köszönhető a hideg időnek, mert ilyenkor több a vírus a levegőben, hanem azért, mert az immunrendszerünk a hideg 
hatására alacsonyabb intenzitással működik, és érzékenyebb a levegőben egyébként is jelen lévő kórokozókra.

Ugyanez történik akkor is, ha a vizes hajunk még jobban letornázza a testünk hőmérsékletét – könnyebben elkapjuk a bacikat, mintha száraz 
hajjal feküdnénk le aludni.
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A Galaxis első szabadulójátéka
ParaPark

Okos végjáték, 
szép győzelem!
Bár az utolsó negyed elejéig 
szoros volt a Zalaegerszeg 

elleni hazai meccsünk, a 
záró tíz percben nagyon jól 
játszottunk, és a 33 pontig 
jutó Devin Brooks vezérleté-
vel legyőztük a Zetét.

 Néhányak fejében még biz-
tosan ott volt a Szegeden 
elszenvedett nagy különbsé-
gű vereség, de azok a párak 
szerencsére nem a pályán 
voltak. Merthogy játékosaink 
a Zete ellen lendületesen, és 
ami nagyon fontos, jó dobó-
kedvvel és formával kezdtek. 
Aztán 8-5-ös vezetésünk 
után kicsit megtorpantunk, 
Szabó Zsolt kétszer is beta-
lált kintről, 8-13-nál pedig 
Csirke Ferenc gyorsan időt is 
kért, még ha nem is jártunk 
az első negyed felénél. Ez 
pedig hatásosnak bizonyult, 
gyorsan jött is az egyenlítés, 
aztán bár a ZTE ismét ellé-
pett pár ponttal, de Broosk 
triplája majd Harazin ziccere 

már vendég-időkérést ered-
ményezett az első negyed 
utolsó percében. Ott is hasz-
nált a pauza, ugyanis Hor-
váth távoli dobásával az első 
tíz percet végül a vendégek 
nyerték három ponttal.

Utána pedig bizony szinte az 
egész második negyedben 
érlelődött bennünk az érzés, 
hogy ez egy ugyanolyan 
meccs lesz, mint a két csa-
pat alapszakaszbeli mindkét 
egymás elleni összecsapása. 
Hihetetlenül szoros, ahol két-
három pontos előny is már 
nagyon megbecsülendőnek 
számít. A félidőhöz köze-
ledve aztán úgy tűnt, hogy 
egy kicsit talán mégis meg 
tudunk lépni, egyre jobban 
jöttek be a támadásaink, a 
vendégek pedig nem tudtak 
mit kezdeni, nem maradt 
ugyanis több időkérésük. 
Amikor 51-43-nál jártunk 

azonban a ZTE két kivéde-
kezett támadásunk után is 
betalált. A hajrá viszont így is 
a miénk lett, és Brooks duda-
szós duplájának hála kilenc 
ponttal vezettünk a félidőben.
Ráadásul egy Antóni-kosár 
nyitotta a második félidőt! 
Mielőtt azonban hátradőlhet-
tünk volna, a harmadik ne-
gyed elején a Zete csinált egy 
7-0-s szériát, így gyorsan 
jött az első időkérésünk is. 
Innentől kezdve pedig a já-
tékrész zömében 5-6 ponttal 
vezettünk. Mi nem tudtunk 
jobban ellépni, a ZTE nem 
tudott közelebb jönni – az-
tán a negyed végén változott 
valami, igaz mi nem annyira 
örültünk neki. A vendégek 
előbb kiegyenlítettek, majd 
Vaughn hármasával a veze-
tést is visszavették. Össze 
azért nem törtünk ettől, de 
egy kicsit megfogott minket 
a vendégek fordítása, ráadá-
sul Vaughn a negyed végén 

még egyszer betalált távol-
ról, 73-78-ról vágtunk neki a 
záró felvonásnak.

Ami úgy kezdődött, mintha 
hirtelen a csodás álomban 
találtuk volna magunkat: 
Brooks másfél perc alatt 
bevágott két triplát, letépett 
egy lepattanót, majd lefutott 
mindenkit és egy duplával 
visszavette a vezetést is 
csapatunknak! Sőt, kisvár-
tatva Durham is rátett erre 
egy lapáttal, így már négy 
pont volt az előnyünk, amit 
ráadásul apránként még 
növeltünk is. Négy perccel a 
vége előtt már 95-85 volt ide, 
innen pedig már nem hagy-
tunk levegőt az ellenfélnek. 
Okos, taktikus, helyenként 
látványos játékkal tartottuk 
a közte tízet, és végül száz 
dobott pont fölött zárva nyer-
tük meg ezt a nagyon fontos 
hazai meccset!

Nem sok mást lehet ilyen-
kor mondani, mint azt, 
hogy: Szép volt fiúk!

        forrás: pvsk.hu

Érdekesség a nagyvi-
lágból

Veszélyeztett faj lett a 
zöld hajú teknős.

Hátát és fejét rend-
szerint benövi az 

alga.

A Londoni Állattani 
Társaság által 2018. 
április 13-án közrea-
dott dátummegjelö-
lés nélküli képein az 

Fotó: MTI/EPA/Londoni Állat-
tani Társaság/Chris Van Wyk

ausztráliai Mary 
folyó medencéjének 
oxigénben gazdag 

vizeiben élő zöld hajú 
teknős látható. 

A Mary folyó teknő-
seinek hátát és fejét 
rendszerint benövi 

az alga. Az állat most 
felkerült az evolúciós 
szempontból sajátos 
és globálisan veszé-
lyeztetett hüllők 30-

as listájára.

forrás: sokszínű vidék

Fejtsd meg a rejtvényt, a helyes megfejtést 
küld be szerkesztőségünkbe és nyerj csoportos 

belépőt!
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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.
Nyári szezonmunkára, a Balaton-
hoz felveszek alkalmazottat eper 
és dinnyeárusítására, azonnali 
kezdéssel. Szállás és teljes ellá-
tással. +36-30/979-8398
Fémipari betanított munká-
sokat, hegesztőket, lakatoso-
kat, CNC gépkezelőket kere-
sünk győri munkahelyünkre. 
Szállást, hazautazást, munkába 
járást, cafetériát, előleget biz-
tosítunk. Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)
Betanított dolgozókat ke-
resünk megnövekedett gyár-
tásunkba, havi átlag kereset 
nettó 180-200.000Ft. Szállást, 
utazást, munkába járást biztosí-
tunk. Győri, mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. 06-70/639-
9920 (Bp/0701/1460-1/2016-
1575)

Nincs munkád? Betanított mun-
kakörbe keresünk kollégákat 
sopronkövesdi munkahelyre 
Ingyenes szállással és bejárással, 
utazási költségtérítéssel,  előleg-
gel, 13. havi bérrel. Hosszú távú 
munkalehetőség, havi átlag kere-
set nettó 170.000Ft - 200 000Ft. 
Érdeklődni: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Balatonmáriafürdői élelmiszer-
boltunkba eladó-pénztárost felve-
szünk. Érdeklődni a 30/600-9894 
telefonon lehet.
Siófokon a Petőfi sétányon 
található étterem szakácsot, 
főzőnőt, felszolgálót felvesz 
májustól. Szállás megoldható. 
06/30/226-9309

A Pécs és Baranya Szu-
perinfó  üzletkötő munka-

társakat keres

  6-8 órás elfoglaltsággal
 számlaképesség előny

fényképes önéletrajzot  a 
pecs@szuperinfo.hu email 
címre várunk.

O K T A T Á S :
Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, 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).

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

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

S Z O L G Á L T A T Á S :

Ingyenes lomtalanítás. 06-20-
9625 716
TÉRKŐ TISZTÍTÁS! Speciális esz-
közökkel Tel.: 70/3859900 www.
felulettisztitasvizzel.hu
Tűzifa darabolva, hasítva, ingye-
nes házhozszállítással kedvez-
ményes áron a Négy Erdész Kft. 
telephelyéről. Tel: 06-30-417-
7700 ( AA58076640)

Betanított munkára keresünk női, 
férfi dolgozókat Sopron és Győr 
környékére. Jó fizetés, szállás, 
juttatások, munkába járás bizto-
sított. Jelentkezni: +36-30/709-
3150-es telefonszámon.
Sertéstelepünkre gyakorlott gon-
dozót, autóval rendelkező brigá-
dot is keresünk azonnali belé-
péssel. Tel.: 06-70/620-5030, 
06-70/603-2510
Gyakorlattal rendelkező bánya-
művelésben jártas gépkezelő-
ket keresünk kotró, homlokra-
kodó és dózer földmunkagépek-
re. Munkavégzés helye: Heves 
megye, illetve Baranya megye 
bányászati terület. Jelentkezni 
lehet: 06-70/505 6806

ALKALMAZOTTAT felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+ jutalék). 0630334 
5262.

Dolgozz
mezőgazdaságban
Drávaszabolcson!

Érdeklődj telefonon!

+36 20 323 2081

Folyamatosan alakuló céges
buszjáratok több útvonalon,
stabil, bejelentett mező-
gazdasági vagy
csomagoló állások!
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Legyen a műszaki vizsgáztatás 
gyors és megbízható! 

Előre egyeztetett időpontra 
hozhatja személygépkocsiját. 

Megbízható, mert minden 
szükséges szolgáltatást 

elérhet egy helyen. 
Műszaki vizsga 19 990 Ft.

Postaautó Duna Zrt. 
7630 Pécs, Diósi út 51. 

72/243-881Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka
16 500 Ft
4 éjszaka
20 000 Ft

Tartalma:  
korlátlan 
büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat
Az IFA mértéke 18 év felett
500 Ft/fő/éj

TAVASZI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 

Szakemberek A-Z-ig! Jelentkezzen Ön is megújuló oldalunkra, kizáróla-
gossággal. Minden szakmából csak 1 szakember lehet jelen, Összesen 16 
szakma, 16 megjelenés 2 hetente. 1 alkalommal 202x89mm azaz 1/3 oldal 

GRÁTISZ megjelenés!
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Kos

Nem mindegy, hogy mennyire 
vagy piszkálódó hangulatban, 
hiszen a rosszkedv is ragadós 
lehet! Most Te határozhatod 
meg munkahelyed hangulatát, 
de sajnos túlságosan morcos 
vagy ahhoz, hogy jól működje-
nek a kapcsolataid. 

Bika

Használd a jó kapcsolataidat 
a munkahelyeden, szívesen 
segítenek neked a többiek! 
Ha naprakész szakértelmed 
mellett személyes varázsod is 
megnyilvánul, akkor biztos lesz 
a siker! Ha egyeztetni szeretnél 
főnököddel, akkor is a visszafo-
gottabb, kedves stílus lesz cél-
ravezető. 

Ikrek

Sikeresen kezeled a munkahe-
lyi kapcsolataidat, hatékonyan 

tudsz együttműködni munkatár-
saiddal. A főnököddel való kap-
csolatod is jelentősen javulhat, 
ami valóságos megkönnyebbü-
lést jelenthet számodra. 

Rák

Nagy energiákkal dolgozol az 
előrelépésért, és ennek ered-
ménye is lehet most. Főnököd 
kifejezetten értékeli a munkabí-
rásodat, és nyilvánosan is meg-
dicsérhet. Az elismerés szár-
nyakat ad neked, és két ember 
helyett dolgozol majd. 

Oroszlán

Eredményes heted lehet, jó ér-
zés, hogy ezt csakis önmagad-
nak köszönheted. Jól dolgozol, 
és ezt a főnököd is észreveheti. 
Gesztust tehet feléd, mellyel ki-
fejezi a megbecsülését. Ez nem-
csak pénzbeli juttatás lehet, de 
biztos, hogy örülsz majd neki! 

Szűz

Most nagyobb alkalmazkodó-
képességgel rendelkezel, mint 
máskor, és ez különösen a mun-
kahelyeden válik majd előnyöd-
re. Új területen is kipróbálhatod 
az ügyességedet, és mindezt a 
munkatársakkal vállvetve te-
szed meg. 

Mérleg

Nyitott vagy munkatársaid prob-
lémáira, és ez rokonszenvessé 
tehet. Ha marad egy kis időd, 
akkor segíts be a többieknek, - 
ez jó fényt vet rád főnököd előtt 
is. 

Skorpió

Nyitottan kommunikálsz a mun-
katársaiddal, és ez segít, hogy 
mindig naprakészen kezelhesd 
a feladataidat. Rájöhetsz, hogy 
a csapatmunka sokkal szóra-
koztatóbb, és persze hatéko-

nyabb is! Most elfoglalhatod 
méltó helyedet a munkahelyi 
közösségben. 

Nyilas

Ügyelj, hogy átgondoltabban, 
lassabban dolgozz. Felgyorsulsz, 
de ennek a vége fejetlen kapko-
dás lesz. Jobb lenne, ha meg-
fontoltabban, kisebb lépésekben 
haladnál. 

Bak

Nem örülsz, hogy csapatban 
kell dolgoznod, - szívesebben 
vonulnál el. Túlságosan makacs 
hangulatban vagy ahhoz, hogy 
együtt dolgozz a többiekkel. Rá-
adásul a feszült helyzetekben 
nem is nagyon rejted véka alá 
a véleményedet. Ez oda vezet, 
hogy komolyan megsérted vala-
melyik munkatársadat. 

Vízöntő

Tudod, hogy mit kell tenned 
annak érdekében, hogy jó be-
nyomást tegyél a főnöködre, és 
meg is teszel mindent, hogy jó 
munkaerőnek tartsanak. A ba-
rátságos hangulat egész héten 
jellemző lehet, és ennek kö-
szönhetően nagy népszerűségre 
tehetsz szert. Figyelj, hogy ne 
üss meg túlságosan bizalmas-
kodó hangnemet a munkahe-
lyeden! 

Halak

Ha elmerülsz a munkádban, 
akkor teljes lényeddel a felada-
taidra koncentrálsz. Így érthető, 
hogy nem örülsz, ha megza-
varnak. A teljesítményt tartod a 
legfontosabbnak, és mindenféle 
fölösleges időtöltés szükség-
telennek tűnik számodra. Nem 
energiapocsékolás, ha néha 
szólsz néhány kedves szót a 
munkatársakhoz!

 Horoszkóp -Judit Sorselemző-Mesterjós-
Pécs. Átrium Üzletház fsz.

06 30 595 32472018 április 12-től - 19-ig

Traffipax:  Április 20 - 26.-a között
Április 20. péntek

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 - 12.15
Pécs, Siklósi út
13.45 - 15.15
Pécs, Nyugati ipari út
15.30 - 17.00
Pécs, Makay István út

Április 21. szombat

07.45 - 09.15
Pécs, József Attila utca
09.30 - 11.00
Pécs, Siklósi út
11.15 - 12.15
Pécs, Zsolnay Vilmos út
13.45 - 15.15 Pécs, Üszögi út
15.30 - 17.00
6-os fkl-i út 188 KM szelvény

Április 22. vasárnap

07.45 - 09.15
Pécs, II. János Pál út
09.30 - 11.00
Kozármisleny, Pécsi út
11.15 - 12.15
57-es fkl-i út 34 KM szelvény
13.45 - 15.15 Pécs, Komlói út
15.30 - 17.00 Pécs, Üszögi út

Április 23. hétfő

15.45 - 17.15
Pécs, Makay István út
17.30 - 19.00
Pécs, Nyugati ipari út
20.30 - 22.00

Pécs, Siklósi út
22.15 - 23.45
Pécs, József Attila utca
0.00  - 01.00
Pécs, Hársfa út

Április 24. kedd

07.45 - 09.15
6-os fkl-i út 204 KM szelvény
09.30 - 11.00
Pécs, Makay István út
11.15 - 12.15
Pécs, Nyugati ipari út
13.45 - 15.15
Szalánta, Hunyadi út
15.30 - 17.00
58-as fkl-i út 7 KM szelvény

Április 25. szerda

07.45 - 09.15
Pécs, Makay István út
09.30 - 11.00
Pellérd, Dózsa György út
11.15 - 12.15
Görcsöny, Rákóczi út
13.45 - 15.15
Pécs, Nyugati ipari út
15.30 - 17.00
Pécs, Siklósi út

Április 26. csütörtök

07.45 - 09.15
Kozármisleny, Pécsi út
09.30 - 11.00
578-as út 5 KM szelvény
11.15 - 12.15
Pécs, Siklósi út
13.45 - 15.15
58-as fkl-i út 7 KM szelvény
15.30 - 17.00
Pécs, II. János Pál út

V É T E L - A D Á S

Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, 
büfékocsiját megvásárolom. 
30/421-85-75, 70/424-78-20
Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. 0670/624-5475

                                                 Új Hirdetésfelvevő iroda nyílt Pécsett 
                                                         az Átrium Üzletházban.

7626. Pécs Király út 76. fszt 2.sz

Tavaszi 
Akció!
Hirdessen a 

Pécs és Baranya 
Szuperinfóba!

Adja fel apróhirdeté-
sét képpel, fotóval.
(38x43) méretben 
már 3000 Ft-tól.

Hirdetése így jobban 
kitűnik a többi közül.

Adja fel hirdetését 
még ma, és adja el 
lakását már holnap!
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 Recepttár

Müzli

Hozzávalók:

1 1/2 csésze ( 540 ml ) méz
3/4 csésze ( 165 g ) barna 
cukor
3/4 csésze (180 ml ) 
szőlőmagolaj
1 1/3 csésze ( 375 g ) sima 
mogyoróvaj
9 csésze ( 1kg) zabpehely

további összetevők:

1 csésze (150 g ) szárított 
sárgabarack, felaprítva 
1 csésze ( 140 g ) kimagozott 
datolya, apróra vágva 

1 csésze ( 60 g), szárított alma, 
apróra vágva 
1 csésze (150 g ) mazsola
2 csésze ( 320 g ) természetes 
mandula, apróra vágva
1 csésze ( 200 g) különböző 
magvak 
2 csésze (20 g) puffasztott 
kukorica
2 csésze ( 40 g) puffasztott 
rizs
2 csésze ( 260 g ) rizskorpa 
gabona
2 csésze (150 g ) reszelt 
kókusz

Melegítsük elő a sütőt 160 

fokra, ha légkeveréses, akkor 
140 fokra. helyezzük be 2 sor-
ba pörkölőtálcát, tegyünk rá 
sütöpapaírt.
Keverjük össze a mézet, a cuk-
rot, a mogyoróvajat, és az olajat 
egy serpenyőbe, alacsony lán-
gon főzzük, amíg egynemű nem 
lesz.
Helyezzük a zabpelyhet a sü-
tőben lévő tepsibe, tegyük rá a 
mézes keverékünket süsssük 
15 percig.
Keverjük jól össze és süssük 
további 30 percig, míg a zab 
aranybarna színű nem lesz.
Ha kész, keverjük össze a többi 

Bosszúállók
A Bosszúállóknak és a Földnek egy min-
den korábbinál nagyobb fenyegetéssel 
kell szembenézniük, egy új veszedelem-
mel, mely a kozmikus árnyékból emelke-
dik ki, Thanosszal, akinek eltökélt célja, 
hogy megszerezze mind a hat végtelen 
követ, és ezzel korlátlan hatalomra te-
gyen szert.

Április 25, 26, 27, 28, 29, 
30. 
Május 01. 02.

               
   Bűbáj herceg

Hófehérke története egy rendha-
gyó köntösben. A szívtipró herceg 
beszámol arról, hogy hogyan in-
dult el megkeresni az igaz szerel-
met.

 Április 26,27,28,29,30.
Május 1,2.

összetevővel.
    Tegyük bele egy jó zárható 
üvegbe a hűtőben hetekig eláll.

 Jó Étvágyat
                                   S.A.

                         
 Balfácánt vacsorára

A milliomos könyvkiadó – Pierre 
Brochant – és unatkozó barátai külö-
nös vacsorákat szerveznek: mindenki 
hoz magával egy balfácánt, és aki 
a legnagyobbat hozza, jutalmat kap. 

Nagy formátumú hülyét találni persze rettenetesen nehéz, de az 
este különlegesnek ígérkezik: a tökkelütött búgócsigagyűjtő után a 
megszállott makettépítő, Francois Pignon személyében fölbukkan 
a láthatáron egy világbajnok barom

   2018.05.25. p | 19:00

Színház 
 Ajánló

Könyv ajánló

Mindenkinek jár a 
család

Örökbe fogadó és nevelő-
szülők vallomásai

Mitől család egy család? Egy 
férfi és egy nő szeretetkap-
csolata már azzá teszi, vagy 
kötelékük nem volna teljes 
gyerekek nélkül? Mi mindent 
képes megtenni az ember 
azért, hogy utódai legyenek? 
Hogyan szerethetünk valakit 
a sajátunkként úgy, hogy 
nem a mi vérünkből jött a 
világra? És mi a helyes tö-
rekvés: gyermeket találni az 
arra áhítozó pároknak, vagy 
a kitaszított fiúknak, lányok-
nak keresni édesanyjuk he-
lyébe anyát, édesapjuk he-
lyébe apát?

Akár így, akár úgy, miként 
a Heti Válasz legújabb in-
terjúkötetének címében is 
igyekeztünk megfogalmazni: 
mindenkinek jár a család. 
Jelen könyvünk 2009 óta 
megjelenő interjúköteteinket 
gyarapítja, mely sorozatunk-
ban eddig nyolc beszélge-
tésfüzér született. Újdonsá-

gunkban olyan embereket 
mutatunk be, akik nem vér 
szerinti – egészséges és 
sérült, fehér és barna bőrű, 
újszülöttként vagy nagyobb 
korban magukhoz vett – utó-
dokat nevelnek.

A 13 megszólaló között 
találjuk Miklósa Erika ope-
raénekest, az egykori Vir-
tuózok-győztes klarinétos 

Lugosi Dániel Ali nevelőap-
ját vagy éppen Váli Dezső 
festőművészt. Vallomásuk 
messze nem öncélú kitárul-
kozás; épp ellenkezőleg. A 
kötetünkben megszólalók 
ezzel szeretnének másokat 
is hozzásegíteni ahhoz az 
élményhez, amit egyikük így 
öntött szavakba: „Mindegyik 
gyermekem a sajátom. Csak 
éppen van, amelyiket nem 
én szültem.”

A heti válasz kiadásá-
ban megjelent könyvet a 
valasz.hu oldalon tudják 
megrendelni.

Április 21. szombat 
14 órától Kutyabaj! 

            A PTE ETK egészségfejlesztő napja 
Goldbach Julianna

julianna.goldbach@etk.pte.hu
        20/5356-515 PTE ETK

(Pécs, Vörösmarty u. 4.)
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Freya 2015. decemberi születésű, juhász kutya jellegű, 
keverék ivartalanított kislàny. Közepes termetű (20 kg) 
, nagyon alázatos.  Gyerekekkel jó a viszonya, cicákat 
nem szereti. Leginkább kertes házba ajánljuk egyedüli 
kutyusnak, mert nagyon szeret kint lenni. Freya oltva, 
chipelve, szerződéssel fogadható örökbe. Bach Zsóka 

+36709405600

Elza 2017. szeptemberi 
születésű ivartalanított 
keverék kölyök. Ideig-
lenese az út széléről 

szedte össze. Igazi eleven 
cukibomba.. Várható-
an közepes testű lesz. 
Kutyával, cicával is jól 

kijön. Kombinált oltással 
és chippel rendelkezik.  
Örökbefogadási szerző-

déssel fogadható örökbe.
Bach Zsóka 

+36709405600

Macus 3-4 éves exkóbor cica. Pécsen a véradó kör-
nyékén élt, lehet volt valamikor gazdája, de senki nem 

kereste. Átesett az ivartalanításon, Fiv/Felv tesztje nega-
tív. Szemén hályog mely egy korábbi betegségből maradt 

hátra. Látását nem korlátozza. Nagyon kedves, bújós 
cicus. Más cicákkal és kistestű kutyával tesztelve lett, 

nagyon jól kijönnek. :) Hajas Domi 0630/227-2708

Teki 2016os születésű, ivartalanított lányka. Oltott, 
macska aids/leukózis tesztelt.  Eddig viszonylag 

ingerszegény helyen élt, így a nagyobb mozgásoktól 
még megijed, de ha valaki ül, rögtön az ölében terem 
és kéri a simogatást. Más cicákkal jól kijön, gyerekek 
mellé nem ajánljuk. Lakásba fogadható örökbe. Hajas 

Domi 0630/227-2708

Az állattartás felelősséggel jár. Nem-
csak az ennivalóról, a fekhelyről és 
a játékokról kell gondoskodnod, azt 
is fontos észben tartanod, hogy egy 
állatnak rendszeres egészségügyi 
ellátásra és védőoltásokra van szük-
sége. De leginkább a gazdi szerete-
tére, odafigyelésére!
Az állatok nem tárgyak, amiket 
adunk-veszünk, kidobunk, ha meg-
untuk, vagy szebbre-fiatalabbra 
cseréljük, ha megöregedett. Egy 
állat magunkhoz vétele nagy fele-
lősség, mely 10-18 évre szóló elkö-
teleződést jelent.

Rengetegen szeretnének állatot az 
otthonukba, és nagyon sokan közü-
lük gondolkodás nélkül tenyésztőtől 
vásárolják meg a hőn áhított házi 
kedvencet. 

Ne ragaszkodj a fajtatiszta állat-
hoz! Egy keverék kutyus vagy cica 
éppen olyan kedves, okos és ra-
gaszkodó, mint bármelyik fajtatiszta 
társa. De sajnos manapság egyre 
több fajtatiszta állat is a menhelyek 
lakója.
Ne ragaszkodj a fiatal (kölyök) kis-
kutyához, kiscicához! Mérlegeld, 
hogy egy kölyök állat felnevelése 
mindig több problémával jár! Ha 
idősebb, kevésbé aktív ember vagy, 
vagy nagyon elfoglalt, egy idősebb, 
nyugodtabb, fegyelmezettebb állat-
tal, sokkal nagyobb harmóniában 
élhetsz!

Egy pécsi Nyugdíjas 
klub életőből.

A Belügyi Szervek Baranya 
Megyei Nyugdíjas Klubja a 
2018. első negyedéves prog-
ramját februárban mecseki 
kirándulással: Dömörkapu, 
Kisrét, Lámpásvölgy - kezdte. 
A Közép-Mecsek hóval, még 
inkább sárral borított erdei 
útjain küzdötték át magukat 
a mindenre elszánt túrázók, 
akik végül piros orral, tüde-
jükben kristálytiszta levegő-
vel tértek haza.

Február 15-én kicsi, de lel-
kes csapat egy közbiztonsági 
vetélkedőn vett részt a klub 
rendezvény helyiségében. 

Időnként ravasz máskor 
vicces, de mindenképpen 
hasznos kérdésekre kellett 
válaszolni a versenyzőknek, 

elsősorban olyanokra, ame-
lyek a nyugdíjas korú embe-
reket fenyegető veszélyekre 
hívják fel a figyelmet. Mint 
például a megtévesztő me-
sékkel jelentkező csalók, a 

zsebtolvajok, a 
figyelemelterelés 
módszerével dol-
gozó rablók.

Február 23-án a 
farsangi bál és a 
már hagyományos 
borverseny meg-
rendezésére került 
sor. A jelmezes 
felvonulók mellett 
a kultúrcsoport 
mutatta be produkcióját. Idén 
a csoport hölgyei kacéran 
libbenő fátylakba burkolózva 
próbálták elcsábítani a zord 
szultánt. A tánc végére nem 
csak a szultán oldódott fel, 
hanem a bál vendégei is, akik 
nagy tapssal jutalmazták a 
bemutatót.

A borverseny ismét sok szép 
és értékes trófeával zárult, mi-

után a borszakértők igen jó-
nak értékelték a minősítésre 
leadott borokat.

Március 23-án a nőnapi bál 
kínált jó szórakozást, finom 
vacsorát és táncra csábító, 
jó zenét a klub tagjainak és 
vendégeiknek. A „fiúk” most 
is kitettek magukért, megha-
tó és szép műsorral köszönt-
ve a „lányokat”.

Március 24-én, a Szépkorúak 
Tavaszi Fesztiválján - amely 
egy kulturális, regionális, mi-
nősítő verseny -, kultúrcso-
portunk és egy szavaló vett 
részt. A kultúrcsoport két 
görög táncát arany fokozattal, 
Mihálszky Judit által előadott 
saját versét ezüst fokozattal 
jutalmazta a zsűri.

                       Somogyváry Attila

Pécs és Baranya
Szuperinfó

Kiadó: Pannónia Medya-és Lapkiadó 
Kft.

7634, Pécs Magyarürögi út 103.
Tel:  30/8242-378

hirdetés felvevő: 7626. Pécs. Király utca 
76. átrium üzletház fszt. 2.

Felelős kiadó: Simon Andrea
ügyvezető-tulajdonos
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.

Országosan Több, mint 
2,5 millió példány!


