
Pécs és Baranya Szuperinfó  2018. április 05. XXII/14. Hét.

HASZNÁLD KI AZ INGATLANPIAC SZÁRNYALÁSÁT, 

• Pénzügyi nyitási támogatás
• Nincs belépési díj
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Radikális súlycsökkentés 
biztonságosan!
        2. oldal

Egészségünkért:
Gyógyítsunk másként, mégpe-
dig egy olyan élelmiszerrel, me-
lyet talán már mindenki fogyasz-
tott élete során.
  2. oldal

Sport, Rejtvény
A Magyar Judo Szövetség 
elnöksége jóváhagyta a 
szakmai bizottság jelölését, 
tizenhat magyar judós utazhat 
az idei Európa-bajnokságra.
  3. oldal 

Állás, Szolgáltatás, Ho-
roszkóp
             4-5-6. oldal

Ajánló:

Recepttár, Traffipax, Mozi, 
Színház
  7. oldal

Érdekesség a nagyvi-
lágból
  8. oldal

Kedves Olvasóink!
Bizonyára észrevették, 
hogy a Pécs és Bara-
nya Szuperinfó meg-
újult. Örömmel vesszük 
visszajelzéseiket és kö-
szönjük eddigi kedves, 
bíztató szavaikat, akár 
személyesen vagy te-
lefonon elmondva véle-
ményüket. Igyekszünk 
mindenki kedvére tenni 
és még ötletesebben, 
színesebbé tenni he-
tilapunkat. Állandó ro-
vataink mellé, mindeig 
becsempészünk valami 
újdonságot. 

Megújult a Pécs és Baranya 
Szuperinfó
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Ahogy már megszokhatták ked-
ves olvasóim, ezen az oldalon 
mindig valami egészségmegőr-
zéssel kapcsolatos cikket olvas-
hatnak.

Ez ma sem lesz másként, ám 
lehet, hogy első olvasásra egy 
kicsit furcsának tűnik. 

Gyógyítsunk másként, még-
pedig egy olyan élelmiszerrel, 
melyet talán már mindenki fo-
gyasztott élete során. Ez nem 
más, mint a kefir.

Bizony a kefirt alkalmazhatjuk, 
mint egyes kialakult betegségek 
kezelésére, alkalmazhatjuk a 
szépségápolásban és alkalmaz-
hatjuk radikális diéta során, ahol 
bizony sokunknak az ünnepek 
után felszalad egy-egy kiló.

A kefír gyógyító tulajdonságait 
sikeresen alkalmazzák nem 
csak a belső szervek betegsé-
geinél és sérüléseinél, hanem 

a bőr betegségeinél is, egyebek 
közt a bőr öregedése ellen. A 
kefír hatékonyan puhítja a bőrt. 
Feltőlti a bőr zsíranyagának 
veszteségét, vagy pótolja hiá-
nyát. Ezzel együtt a kefir gyul-
ladásellenes és antiszeptikus 
hatással rendelkezik a beteg 
vagy sérült bőrfelületen. Ráadá-
sul még védő hatással is van a 
bőrre, főképp a kézre. Ezért a 
kefírt régóta alkalmazzák égési 
sebek gyógyítására, az utóbbi 
időben elsősorban az ultravörös 
sugarak által okozott  égések 
gyógyítására.

Megosztok önökkel pár titkot, 
mely az arcon alkalmazva cso-
dákra képes:

Maszk zsíros bőrre, elkészítés 
és alkalmazás: 2 evőkanál erős 
(2-3) napos kefirt ráviszünk az 
előzetesen Baba szappannal 
megtisztított arcra és nyakra 
5-7 percre. Ezután a kefir ma-
radékát vatta tamponnal eltávo-
lítjuk, és meleg vízzel lemossuk 
arcunkat. A nedvet puha szalvé-
tával felitatjuk.

Természetesen van több mód-
szer is a zsíros bőr ápolására, 
ám mégis jöjjön a következő 
bőrtípus a száraz és a normál 
bőr.

Néha az arc és a nyak bőre a 
nap UV sugárzásának hatására 
erősen sötétedik. Ez természe-
tesen legtöbbszőr nyáron kö-
vetkezik be. Bármely nő, még 
az is aki napbarnított akar lenni, 
mint a mulat nők, megszeretné 
őrizni arca természetes sápadt-
ságát vagy bőrének előkelő matt 
árnyalatát. Itt is segítségünk-
re lesz a tejsavas arcpakolás, 
melyet uborka levével fogunk 
kiegészíteni.

Tehát a recept: 1 uborka, 2 evő-
kanál kefir.
Egy közepes méretű friss ubor-
kát, meghámozunk, majd koc-
kákra felvágunk, gézanyagba 
helyezzük és kinyomkodjuk 
a levét egy tiszta edénybe. A 
kinyert levet összetöltjük az 
erős kefírrel és jól összekever-
jük. 10-15 percre felvisszük az 
előzetesen megtisztított arc és 
nyakbőrre. A megmaradt anya-
got eltávolítjuk,. ha szükségét 
látjuk öblítsük le az arcunkat 

hideg vízzel és itassuk fel puha 
szalvétával.

Ünnepek után bizony szüksége 
van a szervezetnek pár kímélő 
napra, mikor is nem esszük de-
geszre magunkat.

Ahhoz, hogy képesek legyünk 
úgy élni saját testünkben, hogy 
ne érezzünk nehézséget a lá-
bunkban, általános gyengeséget, 
fájdalmakat, zaklatottságot vagy 
nyugtalanságot egész testünk-
ben: ha belenézünk a tükörbe, 
ne ütközünk meg arcbőrünk 
egészségtelen színén és a sze-
münk alatti dúzzanatokon, hasz-
nos lenne áttérni a mindennapi 
egészséges táplálkozásra és 
heti egy alkalommal böjtös vagy 
szervezetünk számára kímé-
lő napot tartani. Ezen a napon 
csak zöldséget, vagy csak gyü-
mölcsöt vagy csak tejterméket 
fogyasszunk, vagy ne együnk 
semmit.

Bizonyára mindenki megpróbál-
ta már élete során a fogyokúrát, 
rendszerint fogadalomként tesz-
szük ezt és bizony be kell vallani 
nem is olyan könnyű megtartani.

Mindenképp kitartás, hatalmas 
erő és akarat, no meg nem árt 
egy-egy bátorító és bíztató szó 

sem az ismerősöktöl, barátoktól.

Vannak módszerek, melyek kí-
méletesebbek, kevesebb súly-
csökkenést lehet elérni, ám van 
olyan módszer is, mely már a 
radikális csoportba tartozik.

Ilyen módszert osztok én meg 
önökkel, melynek ideje 14 nap.

Elérhető súlycsökkenés - 20kg 
is. Bonyolultsága az 5-ös skálán 

- 4 pont. Adaptáció - 2-3 nap.
Ez a diéta eléggé hatékony és 
két hétre lett megtervezve.
Gyűjtsék a türelmüket, igencsak 
szükség lesz rá. Alkalmazása 
az orvosával történő egyeztetés 
nélkül nem tanácsos.

A napi táplálék mennyiségét 4 
alkalomra kell megosztani, reg-
gelre, délre, uzsonnára (du. 3-4 
óra), estére (nem később 18 
óránál), inni csak ivővizet vagy 
ásványvizet engedélyezett.

Első hét

Hétfő: 3 tojás vagy 5 közepes 
méretű burgonya

Kedd: 100 g túró zsírszegény 
tejföllel, 200 - 250 g kefir vagy 
aludttej, víz

Szerda: 2 közepes alma, 0,5 li-
ter kefir, 1 liter gyümölcslé

Csütörtök: 400g főtt marha vagy 
csirkehús, tea cukor nélkül vagy 
200 g kefir.

Péntek: 1 liter ásványvíz, 0,5 
kg alma vagy körte. Ha télen 
végezzük a fogyokúrát, akkor 
friss gyümölcs helyett fogyaszt-
hatunk aszalt gyümölcsöt, amit 
előzőleg forró vízzel leforrázunk.

Szombat: 300g kefir, tej vagy 
aludttej, 3 főtt burgonya

Vasárnap: 0,5 liter kefir és ás-
ványvíz

Második hét

Hétfő: 200 g főtt marhahús, 1 
tojás, 2 db közepes paradicsom, 

ivóvíz vagy ásványvíz

Kedd:  2 alma, 100 g főtt marha-
hús, zöldségsaláta paradicsom-
ból és uborkából, növényi olajjal, 
nem édes tea (használhatunk 
szacharint vagy egyéb édesítő-
szert)
 
Szerda: 100 g főtt marhahús, 70 
g rozskenyér, 2 alma vagy körte

Csütörtök: 2 tojás, 100g főtt 
marhahús, 150g rozskenyér, 
0,5 liter kefir, víz

Péntek: 0,5 liter kefir, 3 főtt bur-
gonya, alma (legfeljebb 700g)

Szombat: 300 g főtt csirkehús, 2 
közepes méretű uborka, 2 tojás, 
tea

Vasárnap: Ásványvíz, 4 főtt bur-
gonya, 2 alma, 200g kefir.
Természetesen vannak ennél a 
módszernél sokkal könnyebben 
betartható előírások is, ám ha 
valaki kitartó és szeme előtt le-
beg a nyár közeledte, bizonyára 
bevállalja.

A cikk végén is ajánlok egy 
könyvet elolvasásra, melyben 
az a sok minden, amit leírtam 
benne van, érdemes elolvasni, 
hiszen nagyon sok érdekes és 
hasznos tanácsot rejt magában.

Végezetül szeretném a figyel-
mükbe ajánlani magát az írót, 
hiszen

Kovács József - természet-
gyógyász (reflexológus), me-
tafizikai pszichoterapeuta 
személyesn is várja a gyógy-
ulni akaró pácienseit a remény 
Egészség Stúdióba.

Cím: 1102 Budapest, Állomás u 
17. 6. emelet 30.

Honlap: www.remenygyogyulas.
hupont.hu

Bejelentkezés: 06-70-32-75-
753 vagy 06/1 70-68-699 es 
számo lehet.

Szolhgáltatások: 

- állapotfelmérés
- speciális életmód tanácsadás
- energia feltöltés és gyógyítás 
relaxáló zene mellett

- miről árulkodik a testünk? (test-
olvasás)

- gyógyítás reiki energiával
- emléksúly levétel, kötések ol-
dása

- entitások (megszálló lelkek) le-
választása és elküldése

- indentitászavar kezelése
- irányított és kötetlen beszélge-
tés különböző témákra

- utmutatás a spirituális fejlődés-
hez

- kövek kihajtása a szervezetből
- bőrfarkas, allergiák, 
a u t ó i m m u n b e t e g s é g e k , 
arthrosis, koleszterin, asztma, 
bronchitis, elefánt láb

- onkológiai betegségek
- prosztata, férfi gondok, impo-
tencia, reproduktív szervek, 

- bőrbetegségek, ízületi fájdal-
mak

- anyagcserezavar, köszvény
- gerincbántalmak, csigolyasérv
- inkontinencia, éjszakai akarat-
lan ágybavizelés. 

- korunk civilizációs betegségei-
nek hatékony kezelése

- üszkösödés megfékezése és 
visszafordítása (erősen előreha-
ladott állapotban is), diabétesz

- pajzsmirigyproblémák kezelése
- kapilláris-rendszer tisztítása
- a szervezet gombafertőzöttsé-
gének bemérése és kezelése.



Női kosárlabda NB I - Előnyben a Sopron és a Győr
Budapest, 2018. április 3., kedd (MTI) - A 
címvédő Sopron és a Győr került előny-
be a női kosárlabda-bajnokság negyed-
döntőjének első felvonását követően.

A soproniak a 21 pontos Aleksandra 
Crvendakic vezérletével magabizto-
san nyertek a vendég PEAC-Pécs ellen 
az egyik fél második győzelméig tartó 
párharcban. A győriek szintén házigaz-

daként diadalmaskodtak, ők viszont ki-
egyenlített ütközetben csak négy pont-

tal bizonyultak jobbnak a Ceglédnél.

Április 6.-án 18:OO órától, PEAC-SOPRON mérkőzés lesz Pécsett a Lauber Dezső 
Sportcsarnokban.

forrás: peacpecs.hu

 Két helyszínen léptek tatamira a PVSK Judósai

Kecskeméten rendezték az I. osztályú Országos Bajnok-
ságot, ahol Kersics Dávid 100 kg-ban V., Grassy Dóra 78 
kg-ban a VII., pontszerző helyen végzett.

Szombaton és vasárnap Százhalombattán is volt egy má-
sik verseny is, a jubileumi XX. Hungarian Masters Open, 
amelyen tizenöt ország veterán judósai küzdöttek a do-
bogós helyekért.

Idén a PVSK Judo Szakosztályának négy Masters ver-
senyzője, Edelényi László M8 81 kg-ban, Papp Viktor M6 
81 kg-ban, Papp István, akinek ez volt az első versenye, 
M3 90 kg-ban, és Karlóczy Róbert M4 +100 kg-ban lé-
pett tatamira. Közülük Karlóczy Róbert M4 +100 kg-ban 
ezüst, Edelényi László M8 81 kg-ban bronzérmet szer-
zett. További eredmények: V. helyezett: Papp Viktor M6 81 
kg; VII. helyezett: Papp István M3 90 kg.

Minden évben ezen a versenyen adnak át szakmai elis-
meréseket. Idén Szakács László, a PVSK Judo Szakosz-
tályának edzője a VI. Dan fokozatát vehette át sporttársai 
körében.                                                      forrás: pvsk.hu
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Itt a magyar Európa-bajnoki csapat!

A Magyar Judo Szövetség elnöksége 
jóváhagyta a szakmai bizottság jelölését, 
tizenhat magyar judós utazhat az idei Európa-
bajnokságra.
A kontinensbajnokságot 2018. április 26. és 28. 
között Izrael második legnagyobb városában, 
Tel-Avivban rendezik meg. Rendhagyó lesz a 
verseny, hiszen egyrészt csütörtöktől szombatig 
tart majd, a megszokott négynapos program 
helyett csak három versenynap lesz, a csapat 
Európa-bajnokságot ugyanis 2018. július 18-án 
az oroszországi Jekatyerinburgban rendezik 
majd meg.
Rendhagyó lesz azért is, mert az elmúlt másfél 
évtized legendás magyar főszereplői közül 

Ungvári Miklós, Ungvári Attila, Bor Barna és Joó Abigél sem tart a csapattal – akad, aki 
sérülése után még nincs megfelelő formában, akad, aki már a civil élet kihívásai miatt 
nem tudott eléggé felkészülni. Így aztán lehetőséget kapnak a fiatalok.
Az Eb-n a férfiaknál és a nőknél is kilenc-kilenc versenyzőt indíthatnánk, az erősebb nem 
válogatásánál Pánczél Gábor szövetségi edző előterjesztésére nyolc induló mellett voksoltak 
az edzők, a hölgyeknél viszont Toncs Péter szövetségi edző kitöltötte volna a keretet, 
csakhogy a nehézsúlyú Kárpáti Emese megsérült, így biztosan nem tarthat a többiekkel.
Az is fontos információ, hogy a keretbe kerültek olyanok is, akik nem minden válogatási 
feltételt teljesítettek, de klubköltségen részt vehetnek a felnőtt Európa-bajnokságon (a 
férfiaknál Gorjánácz Zsolt, Tóth Benedek, Vér Gábor és Ohát Zalán, a hölgyeknél pedig Özbas 
Szofi), amennyiben egyesületük vállalja a részvétel költségeit.                      forrás: judoinfo.hu

A magyar csapat legsikeresebb 
Európa-bajnoki indulója a legutóbbi tíz(!)

kontinensbajnokságon sorozatban 
érmes Csernoviczki Éva lesz Férfi röplabda 

NB I - Előnyben 
a Kecskemét az 
elődöntőben
Budapest, 2018. 
április 3., kedd 
(MTI) - A Kecske-

mét hazai pályán 3-1-re legyőzte a címvédő Kaposvárt a 
férfi röplabda NB I elődöntőjének első mérkőzésén, ked-
den.
A második meccset szombaton rendezik Kaposváron.
A másik ágon a Magyar Kupa-győztes Kazincbarcika és 
a tavalyi ezüstérmes Pénzügyőr játszik.        forrás: MTI

Hirdetés + Keresztrejtvény!

Készítse el szokásos hirdetését (mi is elkészítjük). 
A keresztrejtvénybe adja meg az Önre jellemző 
szlogent, információt, terméket, szolgáltatást...
stb. Ajánljon fel a helyes megfejtőnek egy nyere-
ményt és tőlünk pedig kedvezményesen megkap-

ja ezt a hirdetési felületet!

Érdeklődni a 30/8242-378 vagy az Újjonan nyílt 
hirdetésfelvevő irodánkban lehet Pécsett az Átri-

um üzletház fszt.2 -ben.
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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: Pannónia Medya-és Lapkiadó 
Kft.

7631, Pécs Magyarürögi út 103.
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,
7626. Pécs. Király utca 76. átrium üzletház

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.

Apró 

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk Győr-Moson-Sopron 
megyei partnerünkhöz. Magas 
bér, ingyenes szép szállás, uta-
zás térítés. 06/30-511-4219.

Új hirdetés felvevő hely!
nyílt Pécsett az Átrium 
üzletház földszintjén. 

Április 9.-étől várjuk 
hirdetni kívánó ügyfele-
inket, csak az üzletben 

elérhető kedvezmé-
nyekkel.

Nyitvatartás, minden 
hétköznap 

8:00-17.30 ig
Szombaton

9:00 - 11 óráig

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 :

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
Tetőmosást, tetőfedést, javítást, 
kőműves és ácsmunkát vállalok. 
06-30/2608762

Betanított dolgozókat ke-
resünk megnövekedett gyár-
tásunkba, havi átlag kereset 
nettó 180-200.000Ft. Szállást, 
utazást, munkába járást bizto-
sítunk. Győri, mosonmagyar-
óvári munkahelyünkre. 06-
70/639-9920

Nincs munkád? Nem dolgozol? 
Betanított munkakörbe kere-
sünk kollégákat sopronkövesdi 
és ajkai munkahelyre. Ingyenes 
szállással, utazási költségté-
rítéssel, nettó 170.000Ft havi 
jövedelemmel, cafetéria, előleg, 
bejelentett munkaviszony, al-
bérlet támogatás, 6 hónap után 
hűségjutalommal. Hosszú távú 
munkalehetőség, kiváló mun-
kakörnyezet. Feltétel: 8 általá-
nos iskolai végzettség. 
06-70/315-8492

Á L L Á S T  K Í N Á L :

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Pécsen
április 15-én.

Soproni székhelyű építőipari 
vállalkozás KŐMŰVEST keres 
teljes munkaidőben, verseny-
képes jövedelemmel. Jelent-
kezés az alábbi számon lehet: 
+36-30/929-2842

TÉRKŐ TISZTÍTÁS!!! Speciális 
eszközökkel Tel.: 70/3859900 
www.felulettisztitasvizzel.hu

Kiemelkedő állás
targoncavezetőként
Kecskeméten!

Érdeklődj telefonon!

+36 20 323 2081

Ingyen szállással, kiemelt fize-
téssel és hosszútávon gondol-
kodó vezetéssel várunk az
autóalkatrészeket raktározó
partnercégünknél Kecskeméten!
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Új hirdetés felvevő hely!
nyílt Pécsett az Átrium 
üzletház földszintjén. 

Április 9.-étől várjuk 
hirdetni kívánó ügyfele-
inket, csak az üzletben 

elérhető kedvezmé-
nyekkel.

Nyitvatartás, minden 
hétköznap 

8:00-17.30 ig
Szombaton

9:00 - 11 óráig

Hirdetése nálunk célba 
ér!
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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

Tavaszi akció
Hajdúszoboszlón
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
25 000 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli,
kétfogásos
meleg vacsora,
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Készítse fel az autóját 
a tavaszi szezonra. 

Átvizsgálási csomagjainkkal 
nem érheti kellemetlen 

meglepetés: 
Basic csomag: 5200 Ft,

Basic plusz csomag: 8999 Ft , 
Prémium csomag: 12.499 Ft

Postaautó Duna Zrt. 
7630 Pécs, Diósi út 51. 

72/243-881

Kos

Nem mindegy, hogy mennyire 
vagy piszkálódó hangulatban, 
hiszen a rosszkedv is ragadós 
lehet! Most Te határozhatod 
meg munkahelyed
hangulatát, de sajnos túlságo-
san morcos vagy ahhoz, hogy jól 
működjenek 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 szórakoztatóbb, és per-

sze hatékonyabb is! Most elfog-
lalhatod méltó helyedet a mun-
kahelyi 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 
fölöslege időtöltés szükségte-
lennek tűnik számodra. Nem 
energiapocsékolás, ha néha 
szólsz néhány kedves szót a 
munkatársakhoz! 

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

06 30 595 3247
2018 április 5-től - 12-ig

 
Új Hirdetésfelvevő iroda nyílik Pécsett 

az Átrium Üzletházban.
7626. Pécs Király út 76. fszt 2.sz
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 Recepttár

Traffipax:  Április 05 - 11.-e között
Április 05. csütörtök

07.45 - 09.15 Pécs, Pécsvá-
radi út
09.30 - 11.00 6-os fkl-i út, 
Hird belterülete
11.15 - 12.15 Pécs, Üszögi út
13.45 - 15.15 Pécs, Nagyko-
zári út
15.30 - 17.00 Pécs, Komlói út

Április 06. péntek

07.45 - 09.15 Pécs, II. János 
Pál út
09.30 - 11.00 Kozármisleny, 
Pécsi út
11.15 - 12.15 Pécs, Üszögi út
13.45 - 15.15 Pécs, Hársfa út
15.30 - 17.00 Pécs, Zsolnay 
Vilmos út

Április 07. szombat

07.45 - 09.15 57-es fkl-i út 25 
KM szelvény
09.30 - 11.00 57-es fkl-i út 32 
KM szelvény
11.15 - 12.15 Kozármisleny, 
Pécsi út
13.45 - 15.15 58-as fkl-i út 
12 KM szelvény, Szalánta 
belterülete
15.30 - 17.00 Pécs, Siklósi út

Április 08. vasárnap

07.45 - 09.15 Pécs, Makay 
István út
09.30 - 11.00 Pécs, Nyugati 
ipari út
11.15 - 12.15 Pécs, Nendtvich 

A. út
13.45 - 15.15 Pécs, Athinay 
S. út
15.30 - 17.00 Pécs, József 
Attila utca

Április 09. hétfő 

15.45 - 17.15 Pécs, Siklósi út
17.30 - 19.00 Pécs, Hársfa út
20.30 - 22.00 Pécs, Üszögi út
22.15 - 23.45 Pécs, Zsolnay 
Vilmos út
0.00  - 01.00 Pécs, József 
Attila utca

Április 10. kedd

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 - 12.15 578-as út 5 KM 
szelvény
13.45 - 15.15 58-as fkl-i út 
12 KM szelvény, Szalánta 
belterülete
15.30 - 17.00 58-as fkl-i út 4 
KM szelvény

Április 11. szerda

07.45 - 09.15 6-os fkl-i út 208 
KM szelvény
09.30 - 11.00
Pellérd, Dózsa György út
11.15 - 12.15 Görcsöny, Rá-
kóczi út
13.45 - 15.15 Szalánta, Hu-
nyadi út
15.30 - 17.00 Pécs, Siklósi út

Mályvacukros 
édes álom

Hozzávalók:
A Tésztához:

2 csésze morzsolt graham 
keksz
1/2 csésze olvasztott vaj,

Töltelék összetevői:

3/4 csésze tejszín
3/4 csésze tej
10 dkg félédes csokoládé, 
apróra vágva
1/2 tk. vaníliakivonat
Csipet só
2 tojás, (felvert)

20-30 db nagy mályva-
cukor

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 160 
C-ra.
Keverőtálba tegyük a 
tészta hozzávalóit, és dol-
gozzuk össze.
Vékonyra nyújtsuk ki, és 
helyezzük  a tésztát egy 
kivajazott tepsire.
Süssük 8-10 percig

A Töltelék elkészítése:

A tejet és a tejszínt verjük 
fel.
A csokoládét, adjuk hozzá 
amíg teljesen elolvad.
Lassan adjuk hozzá a 
vaniliát, és a felvert tojást is.
Tegyük a már sült tészta te-
tejére az összekevert alap-
anyagokat.
Süssük 15-20percig, vagy 
addig, amíg a krém állva 
marad, és nem folyik szét. 
Ha kész vegyük ki a sü-
tőből.Tegyünk a tetejére 
mályvacukrot, amely ha túl 
nagy el is vághatunk ketté 
és koncentrikus körökbe 

Maja a méhecske
A valóságban nincs semmi jó. Szerencsére nem is kell törődA 
minden lében kiskanál méhecske, Maja, legjobb barátja Vili és 
a többiek tavasszal visszatérnek! A legújabb, egész estés ani-
mációs filmben Maja nagyon szeretne részt venni a birodalom 
legnépszerűbb játékában, a Mézcsatában, de a kissé túlzásba 
vitt lelkesedésével sikerül magára haragítania a méhbirodalom 
nagy hatalmú császárnőjét. Egyetlen megoldás van a kis mé-
hecske számára: a barátaiból álló csapattal meg kell nyernie 
a viadalt. A Maja, a méhecske – A mézcsata március végétől a 
mozikban! (Freeman Film)

   2018.04.07, 04.08
               
          

Hamarosan - Rampage

Davis (Dwayne Johnson) nagy tudós, és van egy jó barátja: egy 
intelligens gorilla, George. Csakhogy egy rosszul sikerült gene-
tikai kísérlet következtében az addig barátságos emberszabású 
durván átalakul: dühöngő szörnyszülötté válik, aki elhagyja sze-
retett otthonát, a laboratóriumot, és hosszú útra indul Észak-
Amerikán keresztül: de akármerre jár mindenütt tombolás és 
rombolás jelzi a nyomát.

helyezzük a süteményünk 
tetejére.
Állítsuk a sütőt a leg ala-
csonyabb hőfokra, és eny-
hén pirítsuk meg a mályva-
cukor tetejét.
Ha kész a hűtőben hagyjuk 
állni 2-3 óra hosszat.
Hintsük meg egy kis 
csokireszelékkel.

Jó Évágyat!

Kávécsarnok - Tűzoltó
Szép Ernő két egyfelvonásosa 
egy-egy briliáns nyelvi lelemény-
nyel megírt gyöngyszem. Amíg a 
Kávécsarnok fanyar, kifinomult 
humorral mesél emberi gyarlósá-
gainkról és nem mellékesen egy 
váratlan, alakuló szerelemről, ad-
dig a Tűzoltó egészen más stílus-
ban, sziporkázó tűzijáték gyanánt, 
vérbő humorral teszi ugyanezt. Jó 
párosítás ez a két darab azoknak is, 
akik mélyebb mondandót keresnek, 
és azoknak is, akik csak szórakozni 
akarnak egy jót.

Előadások:

2018.04.09. h | 19:00, 2018.04.19. cs | 19:00, 2018.04.28. szo | 19:00
2018.04.30. h | 19:00

Színház 
 Ajánló

Magyarországi Németek 
Országos Borversenyének 
ünnepélyes eredményhir-
detésére, kerül sor 2018. 
április 7-én 18.00 órától.

Rekordszámú, összesen 
719 borminta érkezett a 
versenyre, azokat a szak-
értő zsűri kilenc bizottsá-
ga két napon át kóstolta. A 
2017-es évjárat igen jónak 
bizonyult, a sok arany- és 
ezüstérmes mellett ki-
emelkedő a nagyarany 
minősítést elnyert borok 
száma. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen töb-
bek között az is kiderül, 
hogy melyik termelő me-
lyik nedűje viselheti a Ma-

gyarországi Németek Leg-
jobb Fehér-, Rozé-, illetve 
Vörösbora 2018 kitüntető 
címet. 
A baranyai Mecseknádas-
don megtartott bormustra 
mintegy három évtizedes 
hagyományra tekint vissza, 
és több mint egy évtizede - 
a Mecseknádasdi Szőlő- és 
Bortermelők Egyesülete és 
a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata 
közös szervezésében – or-
szágos merítésű. Különle-
gessége, hogy azon kis- és 
nagytermelők együtt ver-
senyeznek. A megméret-
tetésen való részvételnek 
egyébként nem feltétele a 
borászok német nemze-
tiséghez való tartozása: a 
verseny inkább attól ma-
gyarországi német, hogy 
szervezői a hazai német 
közösség tagjai és a nem-
zedékről-nemzedékre ha-
gyományozott német szőlő- 
és borkultúra lelkes ápolói.

Küldje el Ön is kedvenc 
receptjét!

Levélben a Pécs és 
Baranya Szuperinfó 

7626. Pécs. Király út 76. 
fszt 2.re vagy emailban 
a pecs@szuperinfo.hu 

email címre.
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Apróhirdetési akció! Új ügyfeleknek!
2+1

2 -tőt fizet 3 -at kap!!!
legyen az társkeresés, ingatlan eladás-vétel, albérlet, 

szolgáltatás ....stb. 

Hirdetése nálunk célba ér!

Akit a Biztosító társaságok sem látnak szívesen

Nem sok olyan színészt ismerünk, aki bevállal egy-egy ve-
szélyesebb jelenetet kaszkadőr nélkül. Bizonyára mindenki 
ismeri Jackie Chant, akiről köztudott, hogy filmjeiben a for-
gatások alkalmával gyakran szenved baleseteket. Eltörte már 
medencéjét, a csípőjét, ujjait, lábait, nyakát, bokáját és bordá-
it is, így sehol sem látják szívesen, és most már megérthetjük 
miért is nem akarnak vele biztosítást sem kötni, de még a 
dublőreivel sem.
Fotó: © New Line Cinema 

1961. Április 03.-án ünnepelte Születés napját a kilenc 
gyermekes Eddie Murphy.

A színésznek Nicole Mitchell-lel kötött első házasságából öt 
gyermeke született, Melanie Browntól, Paulette McNeelytől, 
Tamara Hoodtól és Paige Butchertől pedig egy-egy. Rajta 
bizony nem fog az idő, bár régebbi képeit nézegetve mond-
hatjuk azt is, hogy egyre sármosabb lett.

  Érdekesség a Nagyvilágból!


