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KOS (03.21-04.20.)
Sok flörtben lesz része, és akár fejest is ugorhat 
egy kapcsolatba… Csakis Öntől függ majd, hogy mi 
alakul ki a románcból! Ha ön régóta párkapcsolatban 
él, akkor most újra átélheti a kezdeti szenvedélyes 
lángolást, bármilyen mély válságot is élt át a kapcso-
latuk a korábbiakban.

BIKA (04.21-05.21.)
Alaposan át kell gondolnia a dolgait, elképzelhető, 
hogy a következő időszakban ráébred, rossz úton ját, 
és módosítania kell a tervein. Az elfogulatlan baráti 
beszélgetések nagy segítségére lehetnek. 

IKREK (05.22-06.21.)
Megnő az igénye a közelségre és a gyengédségre. 
Feltámadnak Önben a könnyed és gondtalan érzé-
sek, de a szerelem álmatlan éjszakákat is hozhat 
önnek… Mindenképp szenvedélyes időszakra kell 
felkészülnie!

RÁK (06.22-07.22.)
Ha ön egyedülálló, akkor a hónap közepe táján 
jelentősen megnőnek a szerelmi esélyei. Járjon sokat 
társaságba ebben az időszakban! Ha ön párkap-
csolatban él, akkor a viharos veszekedéseket gyors 
békülések követik.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
Sokan keresik a társaságát, sok a hódolója is. Ön 
dönti el, kinek ad esélyt, ahogy azt is, mennyire enge-
di bele magát érzelmileg a kezdődő kapcsolatba. Ha 
nem akarja lekötni magát, akkor vigyázzon, milyen 
ígéreteket tesz, mert könnyen a szaván foghatják.

SZŰZ (08.24-09.22.)
Most nem lesz ideje játszadozni, kedvesen flörtölni, 
a Vénusz előhívja Önből a legőszintébb érzelme-
ket. Legyen nyitottabb, nagyvonalúbb, ne keressen 
hibákat, és kifogásokat, inkább az együttműködésre 
törekedjen. Ne vetítse ki a párjára a saját félelmeit, 
tegyen rendet a lelkébe! 

MÉRLEG (09.23-10.23.)
Februárban egy baráti kapcsolatából szerelem szö-
vődhet. Talán már régóta ismeri az illetőt, de hosszú 
idő óta nem tartják a kapcsolatot, és most egy 
találkozás során egészen új oldaláról ismeri meg 
a másikat. 

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
Elfojtott érzelmek kerülnek felszínre, ezeket muszáj 
lesz tisztáznia, akkor is ha veszekedésekkel jár majd. 
Ha ez sikerül, akkor sokkal teljesebb életet élhet, 
mint előtte.  Változások állhatnak be a munkájában, 
vagy a munkához való hozzáállásában.  

NYILAS (11.23-12.21.)
Nagyszerű időszaknak néz elébe. Sok társasági 
eseményben lesz része. A bolygók mindenben segí-
tik Önt, a szerelemben is. Ha ön egyedülálló, akkor 
találkozhat valakivel, aki igazán boldoggá fogja tenni, 
idővel akár még házasságot is köthetnek.

BAK (12.22-01.20.)
Jó lenne, ha elfelejtené a csalódásokat, a félelmeket, 
mert csak így tudja magával ragadni az az erős 
vonzalom, amit a csillagok jeleznek. Őszinte, mély 
kapcsolatot tud kialakítani valakivel, de csak akkor, 
ha feladja korábbi bizalmatlanságát.

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
A következő időszakban kárpótolják Önt a bolygók 
az elmúlt hetek nehézségeiért! A Mars és a Vénusz 
a  Kos jegyében állnak, ez a párkapcsolatát teszi  
boldoggá és szenvedélyessé. Mindegy, hogy milyen 
az időjárás, az Ön szívében lobog a tavasz. Élvezze 
az életet, amennyire csak tudja!

HALAK (02.19-03.20.)
Ön rátalálhat arra az érzésre, amire mindig is vágyott. 
Olyasvalakivel ismerkedik meg, akivel gyengéd, intim 
viszonyt tud kialakítani. A lelki kötelékek éppoly 
fontosak ebben a kezdődő kapcsolatban, mint a 
szexualitás!

HOROSZKÓP
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Ez részben igaz is, de csak részben.  
A valóságban számos olyan helyzet adódhat, 
amely ártatlannak tűnik, és amelyben ön 
vélhetően azt hiszi, hogy nem terhelik meg 
a számláját pluszdíjakkal, ám ez mégis meg 
fog történni.

Az alapelv egyszerű: június 15-e után min-
denki az itthon választott csomagjában 
érvényes feltételeket viszi majd magával 
külföldre. Ha például önnek egy olyan elő-
fizetése van, amellyel az egyik barátját 35 
forintos percdíjért hívja, akkor őt az uniós 
országokból is ugyanennyiért tudja majd fel-
hívni. Ha 1 gigabájt az adatforgalmi limitje, 
akkor külföldről is annyi lesz, ugyanannyiért.

Ez olyan egyszerű, hogy igaz sem lehet. És 
valóban: mindez csak akkor érvényes, ha az 
úgynevezett méltányos használat feltételein 
belül marad.

A méltányos használat fogalma nem újdon-
ság, június 15-től azonban jobb, ha alaposab-
ban megismeri, mert fontos lesz. Azt jelenti, 
hogy az ügyfél egy adott időpontban:

- az elmúlt négy, már lezárt számlázási cik-
lusban (hónapban) átlagosan ideje nagyobb 
részét töltötte otthon, mint külföldön, és

- ugyanebben a négy hónapban átlagosan 
nagyobb távközlési forgalmat generált ott-
hon, mint külföldön.

Ha ennek a két feltételnek nem tesz eleget, 
akkor felmerül a gyanú, hogy nem nyaralni, 
síelni vagy szabadidejében utazgatni ment 
külföldre, hanem részben már külföldön él, 
ezért a külföldi használatra roamingdíjat fizet-
tethetnek meg.

Hogy mennyit, azt egy maximalizált értéken 
belül a szolgáltató fogja meghatározni, de 
éljünk a gyanúperrel, hogy ez mindenhol a 
maximum lesz, vagyis jelenlegi árfolyamon:

- percenként legfeljebb bruttó 12,6 Ft, 
- SMS-enként legfeljebb bruttó 3,9 Ft, 
- és gigabájtonként 3030 (!) Ft.

(Az adatroaming felára azonban a következő 
években csökkenni fog.)

Ez még mindig nem lenne túl bonyolult, de 
hamar azzá válik, mert a szabályok szerint 
a mobilcégek 14 napon belül megkérhetik 
az ügyfelet a helyzete tisztázására, ha úgy 
látják, hogy a méltányos használat feltételein 
túllépett. Nem teljesen világos, hogy ilyenkor 
mi történik majd, a szolgáltatók és az ügy-
felek elkezdenek egyezkedni arról, hogy ki, 
mikor, mennyit volt külföldön, és mit csinált. 
Akárhogy is lesz, a szolgáltatók ez alapján 
fogják eldönteni, hogy kiszabják-e a roaming-
felárat, vagy sem.

A másik tényező, amely alaposan megka-
varhatja a dolgokat, hogy ma már nagyon 
sokan vannak olyan csomagban, amely flot-
taszerűen működik, vagyis egy adott havidíj 
ellenében bizonyos számokon korlátlanul és 
ingyen hívják egymást az előfizetők. Ezt az 
opciót azonban ma sem és június 15-e után 
sem lehet kivinni az országból. Tehát senki 
se higgye például, hogy ezentúl a családi 
csomagban lévő gyermeke ingyen fog hazate-
lefonálni a külföldi nyári táborból.

A helyzet tisztázására összegyűjtöttünk 
néhány tipikusnak mondható esetet, és meg-
kértük a három hazai mobilcéget, hogy adjon 
választ, mikor milyen díjakkal lehet majd 
mobilozni.

1. A családi flottában Apa és Anya ingyen 
hívja egymást. Apa azonban külföldre uta-
zik egy hétre, milyen díjjal hívja Anyát? 
Ingyen?

Nem. Apa annyit fog fizetni, mintha „más 
mobil” irányba (hálózaton kívülre) telefonál-
na. De ez csak addig igaz, amíg a méltányos 
használat feltételeit nem lépi át. A példá-
ban szereplő egy hét alatt erre kevés esély 
van, ám ha mégis éjjel-nappal hazatelefonál, 
akkor elképzelhető, hogy a tarifájára még a 
roamingdíjat is ráteszik.

2. Ugyanaz a helyzet, mint az első példában, 
a családi flottában Apa és Anya ingyen hívja 
egymást, de most az egész család nyaral. 
Apa és Anya tehát egyaránt külföldön van-
nak, ilyenkor milyen díjjal hívják egymást? 
Ingyen?

Nem. A hívás díja a kezdeményezőnél a „más 
mobil” irány tarifája lesz, a hívott fél számára 
azonban a hívás díjmentes marad. A méltá-
nyos használati feltételeket itt is be kell tar-
tani, ha átlépik, akkor a hívónak számlázzák 
a pluszdíjakat.

3. Az ügyfél egy magyar lakhelyű kamio-
nos, aki rendszeresen 3 hetet barangol 
az EU-ban, majd egy hetet tölt itthon.  
Ő milyen díjjal telefonál?

Két hónap elteltével már biztosan nem fog 
megfelelni a méltányos feltételeknek, mert 
négy hónapos átlagban több időt töltött kül-
földön, mint otthon. Ezért ha bármilyen uniós 
számot hív, beleértve az otthon élő családját 
is, akkor a hazai díjcsomagjában szereplő 
„más mobil” irányú tarifát fogják neki szám-
lázni, amit automatikusan megfejelnek a roa-
mingdíjjal. Számára tehát a roaming eltörlése 
nem valósul meg.

4. Az ügyfél egy Kőszegen lakó fodrász, aki 
Ausztriába ingázik dolgozni. Milyen díjat 
fizet napközben/munkában?

Nála a díj mértéke attól függ majd, hogy 
átlépi-e a méltányos használat küszöbét, 
azaz összességében átlagosan hol telefonál 
többet. Ha otthon, akkor Ausztriában is a 
magyar percdíjakat kapja. Ha viszont kint 
telefonál többet, akkor megnövelik a díját 
a roamingtarifával – de persze csak a kinti 
hívások esetén.

5. Az ügyfél egy magyar állampolgárságú 
tanuló, aki Erasmus ösztöndíjjal egy félévet 
külföldön tölt. Milyen díjjal telefonál és 
meddig? Hogyan vonatkozik rá a 4 hónapos 
szabály, ha 6 hónapot tölt kinn?

A tarifáit magával viszi, de két hónap után át 
fogja lépni a méltányos használat kereteit, 
mert ekkor négy hónapos összevetésben 
már többet lesz külföldön, mint otthon. Ekkor 
a szolgáltatója 14 napon belül megkeresi, és 
dönt arról, hogy kiszabja rá a roamingdíjat, 
vagy sem. Nyilvánvalóan azt kell majd mér-
legelnie, hogy az ügyfél esetleges elvesztése, 
a tiltakozása miatti rossz visszhang vagy a 
roaminggal kapcsolatos költségek vállalása 
okoz nagyobb veszteséget.

(forrás: HVG)

A roamingdíjat eltörlik,  
de ráfizethet, ha nem vigyáz

Ideje megismerkednie a méltányos használat fogalmával, mert ha nem köt ezzel 
szoros barátságot, akkor hipp-hopp nagy lesz a mobilszámlája.
Éppen mire véget ér az idei tanév és a család elindul nyaralni, az unióban már 
nem lesznek roamingdíjak. Leautózik a pereputty a horvát tengerpartra, és min-
denki ugyanúgy telefonálgathat, ugyanúgy mobilnetezhet, mintha a Balatonon 
lenne. Legalábbis így él a köztudatban az Európai Unió június 15-től érvényes új 
szabályozása, amelynek bevezetését sok külföldre utazó már régóta várta.
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Pierog – finom lengyel töltött tészta 

Hozzávalók: 
• 75 dkg liszt
• 2 tojás
• 2 dl víz
• 2,5 dkg vaj
• 35 dkg túró
• 80 dkg burgonya
• 2 fej hagyma
• 20 dkg húsos szalonna
• 1 teáskanál só

Elkészítés:
A töltelékhez a meghámozott burgonyát tegyük fel főni. Amikor a 
krumpli puhára főtt, törjük össze minél alaposabban, mintha pürét 
csinálnánk. A hagymát kockázzuk fel, és egy evőkanálnyinál nem 
több olajon pirítsuk üvegesre, szórjuk hozzá a felkockázott szalon-
nát, és azt is pirítsuk meg. A túrót keverjük hozzá a burgonyához, 
majd adjuk hozzá a hagymát és a szalonnát. Bátran öntsünk rá a 
zsírjából is, remek ízt ad a tölteléknek!

A tészta elkészítéséhez egy keverőtálban a liszthez adjuk hozzá 
a tojást, a vajat és a vizet, és addig gyúrjuk, amíg a tészta szép 
egyenletes nem lesz, és már nem ragad a tál falához. Ha túl 
kemény, akkor adhatunk hozzá még egy kis vizet, de csak óvato-
san, mert nem jó, ha nagyon ragadós!

A tésztát nyújtsuk vékonyra, és szaggassunk ki belőle kör alakú 
(10-12 centis) darabokat. Minden darab közepére rakjunk egy 
teáskanálnyit a burgonyás-túrós töltelékből, majd a tésztát hajt-
suk rá, és széleit csippentsük össze. Vigyázzunk az illesztésnél, 
nehogy főzés közben kifakadjon a töltelék! 

Egy nagy fazékban forraljunk fel sós vizet, s mikor már lobogva 
forr, dobáljunk bele néhány pierogot, hogy a lábas alját elfedjék. 
Mikor újra felforr a víz, a pierogok elkezdenek fellebegni a víz 
tetejére. Ezután még 4 percig főzzük, majd halásszuk ki, és egy 
tálon csöpögtessük le őket. Tálaláskor a tetejét szórjuk meg pirított 
szalonnával, és öntsünk rá – vagy mellé – egy kis tejfölt is.

     Jó étvágyat!

Ez a magyar derelyére hasonlító lengyel származású recept főételnek 
is kiváló, de akár köret is lehet. Próbálja ki, nem fogja megbánni!

• A leghosszabb ideje, 65 éve 
trónon lévő brit (angol-skót) ural-
kodó. Csupán öt brit uralkodó ült 
trónon több mint 50 évig. Viktória 
királynő (50 év), III. György (59 év), 
III. Henrik (56 év), III. Edward (50 
év) és I. Jakab (58 év)
• Madame Tussauds panoptiku-
mában 23 viaszszobor is készült 
II. Erzsébetről.
• A királynő igazi fotós, aki imádja 
fényképezni a családját.
• A királynő folyékonyan beszél 
franciául.
• II. Erzsébetnek 4 gyereke szüle-
tett, 8 unokája és 5 dédunokája 
van.
• A királynőnek van 2 lajhárja, 
amit egy Brazíliában tett látogatá-
sakor kapott 1968-ban.
• A világ 117 országában járt 
már, ez a Föld országainak két-
harmada.
• A királynő és férje, Fülöp idén 
70 éve házasok.
• Uralkodása óta a következő 
miniszterelnökei voltak: Winston 
Churchill, Anthony Eden, Harold 
Macmillan, Alec Douglas-Holme, 
Harold Wilson, Ted Heath, James 
Callaghan, Margaret Thatcher, 
John Major, Tony Blair, Gordon 
Brown, David Cameron és Theresa 
May.
• Úgy utazhat a világban, hogy 
nincs szüksége útlevélre.
• Az egyetlen élő államfő, aki  
szolgált a II. világháborúban.
• Uralkodása alatt mindössze két-
szer hiányzott a parlament nyitó 
üléséről, amikor várandós volt.

• II. Erzsébet az első brit uralko-
dó, aki elutazott a Közel-Keletre.
• Harmincszoros keresztanya.
• Az első rádiós beszéde 1940-
ben volt, amikor arról beszélt, 
hogy támogatja a gyerekeket a 
háború ideje alatt.
• A királyi családban ő az egyet-
len, aki ért az autószereléshez, 
ezt még a háború idején tanulta 
meg.
• A királynő már akkor küldött e-
mailt, amikor még nem is létezett 
internet, 1976-ban a hadsereg 
alapbázisáról küldött üzenetet.
• A királynő vezet, de nincs jogo-
sítványa és még rendszámtábla 
sem szükséges az autójára.
• II. Erzsébet és családja volt az 
első brit uralkodói család, akiről 
dokumentum filmet készítettek, 
1969-ben sugározták a tévében.
• A királynőről több mint 130 
hivatalos portré készült, az első 
1933-ban, amikor 7 éves volt.

20 izgalmas tény a 65 éve uralkodó 
II. Erzsébetről
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Egy gyertyával, egy fotóval és egy 
hajszárítóval gyönyörű dolgokat 

készíthetsz!
Szükséged lesz egy A4-es lapra és egy selyempapírra.
 
Szerkeszd meg a képet számítógé-
pen, amit majd a gyertyán szeretnél 
látni. Képszerkesztő programban 
érdemes megfordítani a képet, hogy 
a kinyomtatott papíron tükörképet 
kapjunk.

A képet selyempapírra kell kinyomtatni. Mivel ezt nem tudod egye-
dül beküldeni a nyomtatóba, ragaszd rá egy normál méretű A/4-es 
nyomtató papírra. Fontos, hogy csak a szélein rögzítsd egymáshoz 
(pl. celluxal) a két papírt!

Helyezd be az előkészített papírt a 
nyomtatóba, majd nyomtasd rá a 
képet a selyempapír felére. 

Vágd ki a képet, mert ezután csak 
a selyempapírra lesz szükséged!

Illeszd rá a gyertyára. A kép a gyertya felőli oldalon legyen!

Rögzíts ragasztóval a papírcsík két végét. Jól feszítsd meg a képet, 
hogy szorosan simuljon a gyertyára!

Kezdődhet a hajszárítós hőkezelés. 
A hajszárítót kb. 2 cm-re tartsd a 
gyertyától!

Óvatosan húzd le a papírt, hogy a 
minta ne sérüljön. Ha nem akar 
szépen lejönni, még fújj rá egy kis 
forró levegőt!

Egyedi, kreatív ötlet,  
ajándéknak is 
tökéletes! 
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Szekszárd Újvárosban 
kis családi ház garáz-
zsal, kis udvarral, 
berendezéssel együtt 
eladó. Ár: 6,5 M Ft. 
Illetve csere érdekel 
(Bonyhádon is) fel-
újítandó 1,5 szobás 
vagy garzonlakásra 
4,5 M Ft értékig. Tel.: 
20/473-9089 

Tolnán a sétálóutcá-
ban 84 m2-es kitűnő 
állapotú lakás eladó. 
Tel.: 30/326-2080

Tolna központjában 
42 m2-es új, földszin-
ti lakás alkalmi áron 
eladó! Azonnal beköl-
tözhető! Érdeklődni: 
30/186-6564

Tolnán, főúthoz közel, 
szigetelt, teljesen fel-
újított panel lakás 
eladó. Különálló 
garázs. CSOK igényel-
hető. Tel.: 30/719-
5008

Budapesti kisebb 
lakást vásárolnék 
készpénzért. Lehet 
felújítandó is. Tel:+36-
70/949-0944

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

Decsen a Május 1. 
utcában 4 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 
30/267-9739

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

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

INGATLAN

Szekszárdon, közpon-
ti fekvésű, 1. emeleti 
garzon eladó. Ir. ár: 
6,3 M Ft. Érd. (16-18 
óra között): 20/580-
7507

Szekszárdon a Csö-
tönyi völgyben eladó 
egy 2 szintes tanya a 
buszmegállótól 500 
méterre. Víz, villany, 
betonút van. Érd.: 
30/342-7400 

Szekszárdon központ 
kezeli – Bartina utcai 
– 75 m2-es összkom-
fortos családi ház kis 
udvarral, gk. tároló-
val, szaunával, stb. 
eladó. Ir. ár: 12,5 M 
Ft Tel.: 20/3378-675, 
74/316-008

Tolnán 4 szobás, gáz-
konvektoros, cserép-
kályhás családi ház 1 
800 m2 telken eladó. 
Érd.: 20/495-9384
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Elektromos tolókocsi 
(jobbkezes) eladó. Tel.: 
30/719-5008 

Hajdúszoboszlói 
márciusi félpanziós 

üdülés 19.000Ft/fő/
hét. 30/867-6550

Szén akció 03.31-ig 
nagykereskedőtől 

közvetlen telephelyről 
mérlegelve rendelhető 
szállítással, fekete és 
barna szén. Telefon: 
06-30/505-91-95

RÉGI PÉNZT, pénz-
gyűjteményt, pengőt, 
forintot, koronát, kül-
földi és magyar pén-
zeket, Ferenc József/
Horthy kitüntetést 
VÁSÁROLOK. Hívjon 
bizalommal! 06-
70/306-5352

ÁLLAT

Hízók eladók 450 Ft/
kg-os áron, 200-250 
kg közöttiek. Érd.: 06-
30/9598-707

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650,-Ft/
db. Tel.: 06-20/204-
2382

Bioptron lámpa kiegé-
szítőkkel, Neumann 
varrógép, kerámia- 
és zománc edények 
eladók. Tel.: 20/547-
2417 

Energiatakarékos 
infra fűtőtest, 1400 
W teljesítményű, új 
állapotban, áron alul 
eladó. Tel.: 30/9563-
815

Szekszárdon a 
Remete utcában 150 
literes szőlőprés, vala-
mint kézi- és elekt-
romos meghajtású 
szőlődaráló eladó. Ár 
megegyezés szerint. 
Tel.: 20/3378-675

Eladó: szőlődaráló, 
prés, kádak, hordók, 
ballonok, töltike, kár-
pitos sarokgarnitúra 
asztallal, redőnyös 
szekrény. Tel.: 74/312-
846

Pillangó heverő ágy-
neműtartóval, világos 
szürke plüss jellegű 
huzattal (90x200 
cm) mélyen áron alul 
eladó. Ár: 3 000 Ft. 
Tel.: 30/618-5027 
(délután) 

Előtető (gyári, új) 
eladó! Alumínium/poli-
karbonát. Érd.: 30/95-
63-815

Eladó Szekszárdon 
210 m2-es gázfűtéses 
ikerház üzlethelyiség-
gel, garázzsal a Babits 
iskola közelében. Érd.: 
20/337-1859

Sióagárdon építési  
telek eladó. Telefon: 
20/555-7741

Nagy-Magyarország 
közepétől kb. 20 
méterre (Szarvason) 
lakásnak, üdülőnek, 
befektetésnek csa-
ládi ház eladó. Tel.: 
06/20/4242-612.

Tamásiban, a 
Szabadság utcában 
hagyatékból szárma-
zó kétszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó. I.ár: 14 M Ft. 
Infó: 30/929-3036, 
74/470-264

BÉREL-KIAD

Szekszárdon kiadó 
üzletnek vagy raktár-
nak alkalmas gázfűté-
ses helyiség a Kadarka 
utca elején, a Babits 
iskolával szemben. 
Érdeklődni: 20/337-
1859

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 traktor-
csere értékegyezte-
téssel! Érdeklődni: 
0630/9598-707

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  

Mosógép, villany- 
bojler, stb.  

Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

Ami Önnek is jár! 
www.szolazene.hu

EGYÉB

Plexi eladó! 1-2 m2-es, 
2-7 mm vastag, fehér 
és színes plexi táblák 
eladók. Tel.: 30/95-
63-815 

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 25-ei  
számunkban 

0  Ft!

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

CO-2 hegesztőket 
keresünk Kecskemét 
környéki munka-
helyre. Kiemelt óra-
bér! Szállás-utazás 
biztosított. E-mail: 
munka15@index.hu, 
Tel.: 70/247-6629

Gyenesdiási étterem 
keres éves állásra sza-
kácsokat, felszolgáló-
kat, konyhalányokat 
kiemelt bérezéssel. 
Szállás megoldha-
tó! Jelentkezni: +36-
30/9360-907

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára 
keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top 
keresettel. 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 kere-
sünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-
30/791-0950

Betanított dolgozó-
kat keresünk kiemelt 
bérezéssel moson-
magyaróvári és győri 
m u n k a h e l y ü n k re . 
Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-
70/354-9321

Nemesfém kereske-
delemmel foglalkozó 
piacvezető cégünk az 
egész megye területére 
keres, értékesítő mun-
katársakat, vezetőket, 
uniós kereseti lehető-
séggel. Előny, de nem 
elvárás, kereskedelmi, 
üzletkötői vagy veze-
tői múlt. Az önéletraj-
zot a cs.domonkos@ 
fourgates.hu e-mail 
címre várjuk. +36-
30/398-69-29




