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Már tiltakoznak A sötét 
ötven árnyalata ellen

Brit, ausztrál és amerikai feminis-
ta szervezetek tiltakoznak A sötét 
ötven árnyalata ellen, mondván, 
nem egy romantikus kapcsolatról 
szól, hanem valójában a családon 
belüli erőszakot népszerűsíti. 
Weboldalt indítottak, ahol a tiltako-
zás különböző módszereire hívják 
fel a figyelmet, illetve adakozásra 
szólítottak fel a különböző feminista 
szervezetek javára.
Mindenközben a film női főszerep-
lője, Dakota Johnson azt nyilatkoz-
ta, hogy a szado-mazo igenis lehet 
szép.
„Amikor belefogtam az első filmbe, 
még semmit nem tudtam erről a 
világról, de aztán menet közben 
rájöttem, hogy bár vannak benne 
sötét dolgok, összességében véve 
elég menő” – mondta a színésznő. 
Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy 
mindig nyitott volt mások szexuális 
szokásait illetően, de a szado-mazo 
azért nem igazán az ő műfaja.
(Fifty Shades of Darker – hazai 
bemutató. 2017. február 9.)

2017-ben újból van 
okunk izgulni a február 
27-én megrendezésre 
kerülő Oscar gálán.
Deák Kristóf Mindenki (Sing) című 
filmje a legjobb élőszereplős rövi-
dfilm kategóriában küzd meg az 
arany szoborért!
Budapest a múlt század kilencvenes 
éveinek elején. A tízéves Zsófi új isko-
lába kerül. Az új suliban kezdetben 
minden idegen és furcsa a kislány 
számára. Szerencsére Zsófi hama-
rosan összebarátkozik Lizával, aki a 
legnépszerűbb lány az osztályban, 
és bekerül az iskola híres gyermek-
kórusába. A kórust Erika néni vezeti, 
akiről kiderül, nem is olyan kedves, 
mint amilyennek elsőre látszik, sze-
reti megszégyeníteni a gyerekeket. 
A két lány összefog egymással, és 
szembeszáll Erika nénivel.

Február másodikán 
indul Azurák Csaba új 

műsora a TV2-n
Az 1/1 című közéleti háttérműsor-
ral csütörtökönként várja a nézőket 
a TV2-n.
Az 1/1 Azurák Csabával egy olyan 
véleményformáló, sok esetben exk-
luzív interjúkat-riportokat bemutató 
műsor, amely sokszínű témaválasz-
tásával, izgalmas riportjaival igyek-
szik kiszolgálni a nézőket, olykor 

szórakoztató, olykor elgondolkodtató 
módon. A műsorvezető a csütörtök 
esténként jelentkező adásokban a 
stúdióvendégekkel a heti aktuális 
közéleti kérdésekre keresi a válaszo-
kat, mindezt kreatívan, kíváncsian. A 
riportok pedig olyan embereket, sor-
sokat, helyzeteket dolgoznak fel és 
mutatnak be, melyek meghatározzák 
a nézők mindennapjait.

A Dal 2017: Folytatódik 
a válogató, változás az 

elődöntőkben
Szombaton, január 28-án rendezik 
A Dal 2017 második válogatóját, 
az elmúlt hétvégén kegyeleti okok 
miatt elmaradt showműsort február 
4-én pótolják, az elődöntőket pedig 
két egymást követő napon, február 
10-én pénteken és 11-én szomba-
ton tartják. 
A második válogatóban tíz dal 
mutatkozik be, közülük hatan jut-
nak az elődöntőbe. Most szombaton 
AnnaElza feat. Kása Juli, Chase, a 
Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, 
a Mrs Columbo, Mujahid Zoltán, a 
Peet Project, Peter Kovary & The 
Royal Rebels, Szabó Ádám és Tóth 
Andi lesz látható és hallható a Duna 
televízió élő adásában - közölte az 
MTVA sajtóirodája.
A műsor elődöntői az eddig megszo-
kottaktól eltérően február 10-én pén-
teken és 11-én szombaton lesznek.

Február 2-től érkezik  
A mi kis falunk sorozat 

az RTL Klubra
Az RTL Klubon február 2-án csü-
törtökön debütál a csatorna vado-
natúj vígjáték sorozata, A mi kis 
falunk. A Barátok közt után kezdődő 
heti sorozat főszerepeiben ismert 
színészek lesznek láthatóak. Csuja 
Imre polgármestert, Reviczky Gábor 
állatorvost, Lengyel Tamás fociedzőt, 
Szabó Győző rendőrt, Bánki Gergő 
polgármester-jelöltet, míg Udvaros 
Dorottya az ő anyját alakítja majd, de 
Lovas Rozit és Bata Évát is központi 
szerepekben láthatják hamarosan az 
RTL Klub nézői.
A sorozat egy kis falu, Pajkaszeg 
mulatságos hétköznapjait mutatja 
be olyan karakterek segítségével, 
akikkel csak és kizárólag itt találkoz-
hatunk. A remek szereposztásnak 
köszönhetően biztos, hogy a szerep-
lők egy-egy mondata szállóigévé válik 
majd. A vidéki környezet és a számta-
lan külső felvétel pedig olyan keretbe 
helyezi a sorozatot, amely hétről-hétre 
garantálja a felhőtlen szórakozást és 
a tökéletes kikapcsolódást.
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KOS (03.21-04.20.)
Jobban teszed, ha mielőtt bármilyen döntést is meg-
hoznál elsősorban ellenőriznéd, milyen hatással lesz 
ez a pénzügyeidre. Szabadulj meg a felesleges dolga-
idtól és próbálj meg félretenni egy kis pénzt. Ez lehe-
tővé teszi például azt, hogy felmondhass a rég gyűlölt 
munkahelyeden és legyen időd új állás után nézni.

BIKA (04.21-05.21.)
2017-ben az anyagi életed területén a legfonto-
sabb dolog az lesz, hogy törekedj a biztonságra. A 
horoszkóp előrejelzésed az tanácsolja, hogy próbálj 
meg egy kis számvetést készíteni az anyagi életed 
mentén, és zárj el minden olyan csapot, ami csak 
viszi a pénzt. Így nem kerülhetsz majd baja az év 
folyamán, még abban az esetben sem, ha esetleg 
valami előre nem látható dolog fog bekövetkezni.

IKREK (05.22-06.21.)
A munkád gyakran tűnhet majd lassúnak és mono-
tonnak. Lesznek olyan pillanatok 2017-ben amikor 
úgy érzed, hogy képtelenség egyről a kettőre jutni. 
De ne add fel és ne idegeskedj emiatt. Gondolj arra, 
hogy így van elég időd mindent alaposan átgondol-
ni, megtervezni. Ne a siker legyen a cél, hanem az, 
hogy mindent jól csinálj. És ha nem is most, de 
később learathatod majd a babérokat.

RÁK (06.22-07.22.)
Azok az energiák, amik várnak rád 2017-ben a karri-
ered területén is éreztetik majd a hatásukat. Mintha 
egy robogó gyorsvonaton ülnél, úgy fogod magadat 
érezni számos esetben 2017-ben. Hirtelen előre 
nem látható problémák, és annak megoldásai 
fognak majd feltűnni a semmiből. Új embereket, 
kollégákat ismersz majd meg, akik nagy mértékben 
segíthetik a karrieredet. Mivel Te is tele leszel ener-
giával nem okoz majd gondot, ezeknek a hirtelen 
jött változásoknak a kezelése.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
2017-es horoszkóp előrejelzés alapján az Oroszlánok 
számára számos új lehetőség nyílhat meg a karrierjük 
területén. Nagy a valószínűsége a munkahely váltásnak 
az év folyamán. Bár ez sok esetben stresszes időszakot 
szül majd, de ne félj a változástól! Menj elébe a dolgok-
nak bátran felemet fejjel. Törekedj a jó kapcsolatra a 
főnökeiddel, mert ebben az évben kiemelt fontosságú 
lesz, hogy megfelelő légkörben tudj dolgozni, ahol terve-
idet szép lassan tudod majd kibontakoztatni.

SZŰZ (08.24-09.22.)
A 2017-es horoszkóp előrejelzés alapján, ebben 
az évben keményen meg kell majd dolgoznod a 
sikerért. Ahhoz, hogy az anyagi életed egy kicsit 
rendeződjön, most nem elég csak 100%-ot tel-
jesíteni. Sokkal több energiára lesz szükséged, 
hogy a célodat elérd az életed ezen területén. Ha 
még tanulsz, akkor az iskolában lesz szükséged 
sokkal nagyobb odafigyelésre, és igyekezetre, mint 
a korábbi években.

MÉRLEG (09.23-10.23.)
A 2017-es horoszkóp előrejelzés azt mutatja, hogy 
ebben az évben megnövekszik majd a tudásvágyad 
az új dolgok iránt. Új ismeretekre tehetsz szert, 
amik a karrieredet lendítik majd tovább hosszú-
távon. Ha már egy ideje azon gondolkozol, hogy 
valami új szakmát választanál, vagy beiratkoznál 
valahová egy kis továbbképzésre, akkor 2017-ben 
ne várj tovább. Ennél alkalmasabb időpont nem 
adóik sokszor egy ember életében.

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
2017-es horoszkóp előrejelzés alapján elmondhat-
juk, hogy a karriered területén még keményebb 
munkára van szükség, mint ezidáig. Bizonyos 
feladatokban nem elég csak 100%-ot nyújtani. 
Azonban ez a plusz erőfeszítés nem marad majd 
jutalom nélkül. Vállalj el minél több munkát, mert 
később ez még nagyon kifizetődő lesz a számodra. 

NYILAS (11.23-12.21.)
A karrieredre is sokkal több energiát fogsz áldozni 
a 2017-es horoszkóp előrejelzésed alapján. Sokkal 
igényesebb leszel és odafigyelsz majd a részletekre. 
Bár nem lesz könnyű a munkád, számtalan buktató 
vár majd rád, ami megnehezítheti az éltedet, de 
gondolkodj hosszútávban! Főleg akkor várhatsz szép 
sikereket, ha félretudod tenni a személyes érzéseidet 
és akkor is a jó munkatárs-főnök viszonyra törekszel, 
amikor az a legnehezebb.

BAK (12.22-01.20.)
Karriered szempontjából egy kiegyensúlyozott évre 
számíthatsz 2017-ben. Azonban ne várj csodákat 
ettől az évtől, nincs nagy valószínűsége, hogy kiugró 
változások történnek majd. A munkatársaiddal való 
érintkezések során figyelj oda egy kicsit jobban 
a részletekre, főleg, ha egy magasabb beosztású 
emberről van szó. Könnyen alakulhatnak majd ki 
vitás helyzetek, amik ha elmérgesednek, még rossz 
dolgokhoz is vezethetnek.

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
Az elmúlt évben lehet, hogy elhanyagoltál néhány 
fontos dolgot a karrieredben. Azonban idén min-
denképpen érdemes egy kis extra energiát befek-
tetni ezekbe a dolgokba. Néha áldozatot kell hozni, 
annak érdekében, hogy megteremthesd azt a körül-
ményt a számodra, amiben az álmaidat élheted. 
Szerencsére 2017 erre alkalmas évnek ígérkezik a 
horoszkóp előrejelzésed alapján. 

HALAK (02.19-03.20.)
A karriered területén jó időszakra számíthatsz 
2017-ben. A kollégáiddal is sikerül megtalálni a 
közös hangot, így egy sokkal kellemesebb munka-
környezetben tudsz majd dolgozni. A főnökeid is 
sokkal fogékonyabbak lesznek az ötleteidre, javas-
lataidra. Ezért nagyobb valószínűséggel tudod majd 
megmutatni a kreatív oldaladat. Emlékezz erre, és 
használd ki a lehetőségeket, az év folyamán!

HOROSZKÓP

HÜVELYKUJJ
Te vagy az az ember, aki 
igazán éli az életét, élvezi 
annak minden pillanatát. 
Képes mindenben meg-
látni a jót, a „bulit”, az 
örömet. Szereted a szép 
dolgokat, követed a diva-
tot, ám megmaradsz egye-
dinek és egyéniségnek, 
így bővelkedsz irigykedő 
pillantásokban is, amiket 
a körülötted lévő emberek 
szórnak feléd. Tudd meg, 
ők mindeközben nagyon 
szeretnének rád hasonlí-
tani. Szeretsz a társaság 
közepe lenni, hiszen annyi-
ra szikrázó és energikus 
vagy, akit el nem lehet 
képzelni, hogy csak úgy 
csücsül a sötétben. 
 
MUTATÓUJJ
Magabiztos ember vagy, 
igazi vezéregyéniség, aki 
szereti hallatni a hangját, 
szeret irányítani, megmon-
dani. Mintha mindig fel 
lenne emelve a mutató-
ujjad, ami azt jelzi: figyelj 
rám, hallgass meg, kövess 
engem! Munkában, 
magánéletben is sikeres-
nek mondhatod magadat. 

KÖZÉPSŐ UJJ
Kis különc vagy – leg-
alábbis így gondolkodnak 
rólad a hátad mögött. 
Bohókás, vicces, jó társa-
ság. Szereted az állatokat, 
a természetet és olyan 
anyatigris ösztön lakozik 
benned, ami miatt min-
denki tudja rólad: te a csa-
ládodnak élsz. Egy kedves 
képbe tudnám zárni a 
személyiségedet: képzeld 
azt, hogy a gyermekeddel, 
unokáddal egy játszótéren 
vagy és te is hangos kacaj-
jal lököd a hintát magad 
alatt! Csupa élet, ugye?

GYŰRŰSUJJ
Azok a konvenciók. Gyűrűt 
a gyűrűsujjra, mert azt úgy 
kell, ugye? El sem szakad-
nál ettől a szokásodtól. 
Romantikus ember vagy,
kicsit a saját 
álomvilágod-
ban élő, aki 
tiszteli a hagyo-
mányokat, ezer 
fokon égve tud 
szeretni és aki 
számára nincs 
is fontosabb a 
szeretetnél. 

KISUJJ
Nem foglak lebeszélni 
arról, hogy a kisujjadon 
hordd a gyűrűdet, de 
azért jól gondold meg. Te 
is érzed, hogy picit híján 
vagy az önbizalomnak? 
Szegezd magasabbra a 
fejed, állj ki többször és 
határozottabban maga-
dért, ne legyél elnyomott, 
aki beéri a kicsivel és a 
kevéssel. Állj a sarkadra! 
 
NEM VISELSZ GYŰRŰT
Két lábbal állsz a Földön, 
nem a materiális javak 
jelentik a számodra a leg-
nagyobb értéket. Csendes, 
intelligens és megbízható 
ember vagy, akire bárki, 
bármikor számíthat. 

Melyik ujjadon hordasz gyűrűt? 
Sokat elárul személyiségedről!
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Céges mobil
Bár a céges mobil hasznos 
lehet, ha nem szeretnéd a 
saját telefonszámládat ter-
helni. Amennyiben viszont 
tízen használjátok ugyan-
azt a készüléket, légy 
tisztában vele, hogy nem 
kevés baktérium tanyázik 
rajta. Érdemes hetente 
egyszer fertőtlenítened a 
telefont - így elkerülheted 
a fertőzésveszélyt.

Tűzőgép
A tűzőgéppel hasonló a 
helyzet, mint a sok ember 
által használt céges tele-
fonnal. Mivel nap mint 
nap sok ember érinti, 
ezért igazi kórokozó-tanya. 
Érdemes hetente egyszer 
fertőtlenítő kendővel áttö-
rölnöd.

Nyomtató
Nem szerencsés túl közel 
ülnöd az irodában a lézer-
nyomtatóhoz vagy a fény-
másolóhoz. Ausztrál kuta-
tók vizsgálatai alapján 
ugyanis bebizonyosodott, 
hogy a cigarettafüsthöz 
hasonlóan egészségká-
rósító hatással vannak a 
szervezetre. Működésük 
során mikroszkopikus fes-
tékrészecskéket bocsáta-
nak ki, melyek légzőszervi 
betegségekhez vezethet-
nek. Ezen kívül komoly 
veszélyt jelenthet a belő-
lük kiáramló ózon is.

Billentyűzet
Ha nem megfelelően 
használod a számítógép 
billentyűzetét, és gyakran 
végzel a csuklódat terhelő, 
megerőltető mozgást, kön-
nyen alakulhat ki alagút-
szindrómád. Fontos, hogy 
a billentyűzetet ne üsd túl 
erősen, illetve párnával 
emeld meg a kezed - elke-
rülve így az erek és idegek 
összenyomódását.

Egér
Talán furcsán hangzik, de 
létező egészségügyi prob-
léma az egérkarnak hívott 
betegség. Hosszú hóna-
pokig tartó egérhasználat 
után alakul, és igen erős, 
a nyaknál, az egerésző kéz 
könyökénél és a csukló 
környékén jelentkező fáj-
dalommal jelzi jelenlétét. 
Ha szeretnéd elkerülni a 
betegséget, ügyelj arra, 
hogy a vállizmok és a kariz-
mok ne vegyenek részt 
a kattintwásban, csak az 
ujjaidat használd.

Monitor
A monitoron megjelenő 
betűk körvonalai nem 
olyan élesek, mint a papír-
ra nyomtatott szövegé. 
Szemed épp ezért nehe-
zebben tud fókuszálni, 
tehát az olvasás megeről-
tetőbb számára. Az erőlkö-
déstől égni kezd, könnyeb-
ben elfárad. Fontos, hogy 
óránként tarts öt perc szü-
netet, valamint a monitor a 
tekintési irány alatt helyez-
kedjen el - a szemsík alatt. 
Ezáltal a felső szemhéj job-
ban fedi a szaruhártyát, és 
védelmet biztosít.

Asztali lámpa
Törekedj arra, hogy se 
túl sötét, se túl világos 
ne legyen az íróasztalon 
a monitor környezetében. 
Sötétben a romló látási 
viszonyok nem kedveznek 
a szemnek, míg a túl erős 
fény fárwasztja a szemed, 
esetleg zavaró fényvissza-
verődéseket okozhat. Az 
asztali lámpa nem tesz 
jót a szemednek, hosszú 
távú használata enyhébb 
szemészeti problémákhoz 
vezethet, inkább használd 
a mennyezeti lámpát.

Irodai szék
Optimális irodai szék saj-
nos nincs, mert az ülés 
nem tesz jót a gerincnek. 
Az utolsó két ágyéki szeg-
mentumban ülés közben 
jelentősen megnő a porc-
korongon belüli nyomás, 
ami gerincsérvhez vezet-
het. Az ülés túlságosan 
tehermentesíti és gyengíti 
az ágyéki gerinc stabilizá-
lásában fontos szerepet 
játszó mély hátizmokat. 
Az egész napos ülőmunka 
megrövidíti a csípőhajlító 
izmokat, ezért idővel nehe-
zebben egyenesedsz ki.

8 mindennap használt irodai  
eszköz, ami megbetegíthet

Napjainkban már szinte 
elképzelhetetlen, hogy 
valamilyen banki szolgálta-
tást igénybe ne vegyünk. A 
semmiből előbukkanó költ-
ségekkel senki sem szeret 
szembesülni, pláne, ha ez 
akár több tízezer forintra 
is rúghat. A pénzügyi ter-
mékek nem ördögtől való-
ak, azonban még annak is 
meglepetést okozhatnak, 
akik tájékozottabbak az 
átlagnál. 

A hitelfelvételt feleslege-
sen megdrágító költség
Sikerrel záruló lakáshitel 
felvétele esetén az igényelt 
összeget el kell juttatni az 
eladó bankszámlájára, vagy 
ügyvédi letéti számlára egy 
lakásvásárlás esetében. 
A gyakorlatban ez úgy néz 
ki, hogy a jóváhagyott hitel 
összegét először az adós 
banknál megnyitott bank-
számlájára könyvelik, majd 
onnan utalják tovább a 
megfelelő számlaszámra. 
Ebből egyenesen követke-
zik, hogy ennek a költségét 
is az adós viseli, amely több 
tízezer forint plusz terhet 
jelent. Ezt a hitelösszeg 
átutalási díjának nevezik, 
amely nem azonos a folyó-
sítási díjjal, így legrosszabb 
esetben mindkettő költség-
gel szembesülhetünk.

A bankkártya kibocsátási díj 
és az éves bankkártya díj
A bankszámlák akciós felté-
teleit átböngészve jellemző-
en találkozunk valamilyen 
bankkártya kedvezménnyel. 
Ha a bankkártya kibocsá-
tási díját akció keretében 
elengedik, abból még nem 
következik, hogy a kártya 
fenntartása ingyenes. Ezen 
felül ugyanis a kártyának 
rendszeres éves díja is van.

0 forintos számlavezetés 
végül havi 1 000 forintba 
is kerülhet
Több banknál találkozha-
tunk olyan típusú bank-
számla ajánlattal, amely 
egy előre meghatározott 
csomagdíjért cserébe 
bizonyos szolgáltatásokat 
díjmentesen, vagy kedvez-
ményesen kínál. Ezért nem 
elegendő kizárólag a 0 Ft-os 
számlavezetésre koncent-
rálni, hanem mindig meg 
kell vizsgálni a többi kap-
csolódó szolgáltatás árát is, 
és hogy pontosan mit foglal 
magában a kínált csomag.

Az sem mindegy, hol intéz-
zük banki ügyeinket
A legolcsóbb megoldás 
az internet segítségével 
történő ügyintézés. Ennek 
megfelelően drágábbak a 
bankfiókban, illetve telefo-
non megadott megbízások, 
mintha azt a netbankunk-
ban intéznénk. Ez nem 
csak egy bankszámlára 
igaz: találkozhatunk olyan 
kamatkedvezménnyel, ame-
lyet online igénylés esetén 
érvényesíthetünk személyi 
kölcsön, vagy lakáshitel 
igénybevétele esetén.

Legyen szó bankszámláról, 
lakáshitelről, biztosításról, 
vagy bármilyen más pénz-
ügyi termékről, mielőtt 
szerződést kötünk a bank-
kal tetemes mennyiségű 
olvasnivalón kell átrágni 
magunkat, ha minden költ-
ségről tudni szeretnénk. Az 
érdeklődők jelentős része 
egyáltalán nem olvassa el a 
szerződési feltételeket, vagy 
ha mégis, akkor is segítség-
re van szüksége.

Ezek a banki díjak kiverik a biztosítékot
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

 Hókirálynő szelet 
Tökéletes választás a hideg téli napokra!

Hozzávalók: 
A laphoz:
• 4 evőkanál liszt
• 5 evőkanál cukor
• 5 tojásfehérje
• 3 evőkanál olaj
• fél tasak sütőpor
• 6 evőkanál tej
A krémhez:
• 4 evőkanál liszt
• 150 g cukor
• 3 tasak vaníliás cukor
• 5 tojássárgája
• 500 ml tej
• 100 g tejcsokoládé
• 250 g margarin
• 250 g háztartási keksz
• tej vagy kávé a keksz mártogatásához

Elkészítés:
A tésztát készítjük el először. A tojásfehérjéből kemény habot verünk, 
majd hozzáadjuk a cukrot. Az olajat is hozzáadjuk és közben hab-
verővel verjük, majd a lisztet és a sütőport is beletesszük. Kivajazott, 
kilisztezett 25 x 35 cm-s tepsiben 175 fokon 15 perc alatt megsütjük. 
Mikor kivesszük a sütőből, 6 evőkanál tejjel belocsoljuk.
Krém: a tojássárgákat, a cukrot, a lisztet és a vaníliát egy edénybe 
tesszük, és jól összekeverjük. A tejet meglangyosítjuk és hozzáöntjük, 
közben folyamatosan kevergetjük. Lassú tűzön addig főzzük, amíg a 
krém besűrűsödik. A forró krémet kettőbe osztjuk, az egyik adagba 
belekeverjük a csokoládét, addig kevergetjük, amíg teljesen felolvad. 
A krémeket fóliával letakarjuk és hagyjuk kihűlni. A hideg csokoládés 
krémhez hozzáadunk 100 g vajat és alaposan kikavarjuk. A vaníliás 
krémhez hozzákeverünk 150 g vajat.
A tésztát megkenjük a csokoládés krémmel, majd teszünk rá egy sor 
tejbe, vagy kávéba mártott kekszet, szorosan egymás mellé. A vaníli-
ás krémet a tetejére kenjük és hűtőbe tesszük. Mielőtt szeletelnénk, 
megkenjük egy vastag réteg tejszínhabbal és megszórjuk kókusz-
reszelékkel.
     Jó étvágyat!

A tetejére:
• tejszínhab
• kókuszreszelék

Gyermekéletek 
százait mentette 
meg ez az apró 
lyuk a kupakon

Feltűnt már, hogy a klasszikus 
golyóstollak kupakjain van egy 
pici, látszólag felesleges lyuk?
Keress egy ilyen típusú tollat, 
vedd le a kupakját, és nézd 
meg, te is látni fogod a lyukat:
Az a lyuk, nyomós okkal van 
ott, méghozzá 1991 óta, ekkor 
szabadalmaztatta ugyanis az 
újítást a BIC.

Sok embernek fel sem tűnt 
a lyuk, ami közel sem olyan 
jelentéktelen, mint gondolnád. 
Valószínűleg az elmúlt 25 év 
alatt gyermekek életének száza-
it menti meg. Évente.
Funkciója ugyanis az, hogy ha 
valakinek a légcsövébe kerül 
a kupak, és ott megakad, a 
szerencsétlenül járt gyermek 
(vagy figyelmetlen, tollrágcsáló 
felnőtt) a lyukon át addig levegő-
höz jusson, ameddig meg nem 
érkezik az orvosi segítség.
A BIC újítását számos nagy 
tollgyártó cég átvette, a British 
Standard Institution pedig azt 
ajánlotta, hogy ezentúl minden 
társaság használja ezt.
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Tamásiban, a Szabad-
ság utcában hagya-
tékból származó két-
szintes, összkomfortos 
családi ház eladó. I.ár: 
14 M Ft. Infó: 30/929-
3036, 74/470-264 

Bóni-fokon hétvégi ház 
csónakgarázzsal eladó. 
Érdeklődni: 06-70/774-
25-58 

GÉPJÁRMŰ

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel japán 
kistraktorra. Tel.: 
0630/9598-707

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktorcse-
re értékegyeztetéssel! 
Érd.: 0630/9598-707

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP  
JAVÍTÁS!  
Mosógép,  

villanybojler, stb. 
Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

EGYÉB

KUKORICA VETŐ-
MAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta 

januárban akciósan 
rendelhetők házhoz-

szállítással.  
www.kukoricavetomag.hu 
Tel.: 06-20/980-4449 

Elektromos tolókocsi 
(jobbkezes) eladó. Tel.: 
30/719-5008

Energiatakarékos infra 
fűtőtest, 1400 W tel-
jesítményű eladó. Tel.: 
30/9563-815

Kisebb-nagyobb erdő-
ket, zártkerti részeket 
vásárolok mindenféle 
fafajtát. Készpénzzel 
fizetek. 30/822-9075

Plexi táblák eladók! 
30/95-63-815

ÁLLAT

Hízók eladók 450 Ft/
kg-os áron, 200-250 
kg közöttiek. Érd.: 
0630/9598-707

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőműves munkát 
vállalok. Érdeklődni 
06304933615-os 

számon. 

INGATLAN

Szekszárd központjá-
ban többgenerációs 
nagy családi ház (200 
nm), raktárral, garáz-
zsal, nagy udvarral, 
kórházhoz közel eladó. 
Érdeklődni: 70/504-
3492

Tolnán, főúthoz közel, 
szigetelt, teljesen felújí-
tott panel lakás eladó. 
Különálló garázs. 
CSOK igényelhető. Tel.: 
30/719-5008

Mözsön nagy telken, 3 
szoba, nappali, fürdő, 
konyha, spájz, több mel-
léképülettel ház eladó. 
Tel.: 30/648-4866

Keresek Szekszárdon 
lakást a 2. emeletig 
vagy családi házat. Tel.: 
30/343-9031

Nagy-Magyarország 
közepétől kb. 20 méter-
re (Szarvason) lakásnak, 
üdülőnek, befektetés-
nek családi ház eladó. 
Tel.: 06/20/4242-612.

Decsen a Május 1. 
utcában 4 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 
30/267-9739
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Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

213.000 Ft bruttó 
fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. 
Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk 
több műszakos mun-
karendbe. Érdeklődni: 
06-20/224-0242, 06-
30/791-0950

Szekszárdi Zálog-
házba érettségivel 
eladót keresünk. 

Ékszerbecsüs végzett-
ség előny! Érdeklődni: 

+3670/455-6228

CO-2 hegesztőket kere-
sünk Kecskemét kör-
nyéki munkahelyre. 
Kiemelt órabér! Szállás-
utazás biztosított. E-mail: 
munka15@index.hu, 
Tel.: 70/247-6629

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 

CO2-hegesztőket kere-
sünk vékony anyagok 
hegesztésére, vala-
mint CNC-gépkezelőket 
élhajlítógépre, kiemelt 
bérezéssel. Fémipari 
bizonyítvány szükséges. 
Szállás, utazás bizto-
sított! hegeszto2016@ 
gmail.com, 06-70/247-
6629. 

Betanított dolgozókat 
keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaró-
vári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, 
utazás biztosított. 06-
70/354-9321 

Tisztelt Olvasónk!
Apróhirdetését a kupon kitöltésével (minden kockába egy betűt írva, a szóközök betartásával) postai úton vagy személyesen 
továbbíthatja Szerkesztőségünknek. A hirdetés feladása postai úton úgy történik, hogy belföldi postautalványon befizeti az összeget 
a Szerkesztőség címére, a csekk tő példányát pedig belehelyezi a borítékba. A hirdetés csak ebben az esetben jelenik meg!
Szerkesztőségünk címe: Alisca.Most Szerkesztőség • 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. I. em./115.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉSI KUPON

2017. február 11-ei 
és február 25-ei  

számunkban 

0  Ft!




