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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Sörös sajtleves 
Hozzávalók (4 adaghoz): 
• 2 kis fej vöröshagyma
• 4 gerezd fokhagyma
• 4 db babérlevél (friss, vagy szárított)
• 20 g búzaliszt (BL55)
• 2 csapott kávéskanál cayenne bors (paprika)
• 360 ml sör - világos
• 250 ml víz (meleg)
• 240 ml tejszín
• 300 g vörös cheddar sajt
• 60 g sajt (füstölt)
• só, feketebors (őrölt)
• A tálaláshoz: 100 g szalonna, bacon (nyers)

Elkészítés:
Kisebb szeletekre vágjuk a bacont és serpenyőben megpirítjuk, majd papírtörlőre tesszük.
Apróra vágjuk a hagymát, fokhagymát és kevés olajon üvegesre pirítjuk, vigyázva, nehogy 
megégjen a fokhagyma. 
A hagymákhoz adjuk a babérlevelet, sót, borsot és cayenne borsot és a lisztet, amivel 2 percig 
pirítjuk a hagymás keveréket.
Felöntjük a hagymát a sörrel, majd mikor szépen elkeveredett és pár percig főtt, a vizet és a 
tejszínt is hozzáöntjük és kevergetve 5 percig főzzük a levest.
Feldaraboljuk a sajtokat és belekeverjük a levesbe. Folyamatos keverés mellett várjuk meg míg 
felolvad az összes sajt, és szépen besűrűsödik a levesünk.
Pirított baconnel és kenyérkockákkal tálaljuk!   Jó étvágyat!
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Szekszárd-Csötönyi 
völgyben a buszmegál-
lótól 400 m-re, beton-
út mellett 950 m2 kert 
gyümölcsfákkal, szőlő-
vel eladó. Érdeklődni: 
20/465-3050

Garázs eladó Szek- 
szárdon, újépítésű ház 
alatt, a főiskola mellett 
(automata ajtó, világí-
tás, fűtés van) Ir. ár: 2,6 
M Ft Tel.: 20/5481-281

Szekszárdon, újvárosi, 
100 m2-es, felújítás-
ra szoruló családi ház 
eladó, 750 m2-es tel-
ken, sok melléképület-
tel, 2 db pincével. Tel.: 
74/317-518

Szekszárd Újvárosban 
kis családi ház garáz-
zsal, kis udvarral, beren-
dezéssel együtt eladó. 
Ár: 6,5 M Ft. Illetve csere 
érdekel (Bonyhádon is) 
felújítandó 1,5 szobás 
vagy garzonlakásra 
4,5 M Ft értékig. Tel.: 
20/473-9089

Őcsényben, Szekszárd-
tól 4 km-re 2 családi 
ház egy áráért, 1600 
nm telken eladó. Ir. ár: 
14 M Ft. Érd.: hoffner@
citromail.hu  

Szekszárdon a Kölcsey 
ltp-en, szigetelt házban 
1 + 2 félszobás, 56 m2-
es, erkélyes, 4. emeleti 
lakás tárolóval eladó. 
Ir. ár: 7,6 M Ft. Tel.: 
30/859-6866

Tolnán 3 szobás, 96 
m2-es, összkomfortos, 
vegyes falazatú családi 
ház 200 m2 kerttel eladó. 
Érd.: 30/887-2081

Szekszárdon Nagy-
bödőben téglából épült 
tanya pincével kis  
gyümölcsössel eladó. 
Tel.: 70/427-3687

Szekszárdon a Csötönyi 
völgyben eladó egy 2 
szintes tanya a busz-
megállótól 500 méterre. 
Víz, villany, betonút van. 
Érd.: 30/342-7400 

Szekszárdon központ 
közeli – Bartina utcai 
– 75 m2-es összkom-
fortos családi ház kis 
udvarral, gk. tárolóval, 
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

Tolnán a sétálóutcában 
84 m2-es kitűnő álla-
potú lakás eladó. Tel.: 
30/326-2080

Tolna központjában 42 
m2-es új, földszinti lakás 
alkalmi áron eladó! 
Azonnal beköltözhető! 
Érd.: 30/186-6564

INGATLAN

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

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

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

Szekszárdon a Jobb-
parásztán 600 négy-
szögöl kadarka szőlő 
eladó kétszintes tanyá-
val, pincével. Betonút, 
víz, villany van. Tel.: 
30/557-3626
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Eladó: szőlődaráló, 
prés, kádak, hordók, 
ballonok, töltike, kárpi-
tos sarokgarnitúra asz-
tallal, redőnyös szek-
rény. Tel.: 74/312-846

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

Pillangó heverő ágyne-
műtartóval, világos szür-
ke plüss jellegű huzat-
tal (90x200 cm) mélyen 
áron alul eladó. Ár:  
3 000 Ft. Tel.: 30/618-
5027 (délután) 

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

Gyepszőnyeg gyártás, 
szerződés kötéssel! 
32x64-es méret, pázsit 
féleség választással, 
előleg 40%! Rendvai 
– 30/222-8785

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Háztartási gép javítás! 
Mosógép, villanybojler,  
stb. Rozgonyi Miklós 

30/9699-854, 
74/446-516

Alsótagozatos  
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon. 
20/263-7965

VARRÓGÉPSZERVIZ! 
Rendkívüli  

árengedmény!  
Árainkról bővebben: 

www.varrogepszerviz.net 
06-70/565-2922

EGYÉB

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

Lakókocsit és juhászt 
keresek. Tel.: 30/983-
0894

Ipari varrógépek, műbő-
rök, cérnák, szegecsek, 
zippzárak, hevederek 
eladók. Tel.: 30/557-
3626

Fácánkerten 3 szobás 
gázos ház nagy telek-
kel eladó. Tel.: 70/427-
3687

Harkányban egyszobás 
apartman eladó. Tel.: 
20/964-6642

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

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

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

Keresek Szekszárdon 
„felújítandó” 1 + 2 fél-
szobás vagy 2,5 szobás 
vagy 3 szobás magas-
földszinti lakást. Tel.: 
20/4343-975

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

BÉREL-KIAD

Szekszárdon kiadó 
üzletnek vagy raktárnak 
alkalmas gázfűtéses 
helyiség a Kadarka utca 
elején, a Babits iskolával 
szemben. Érdeklődni: 
20/337-1859

Kiadó Ausztria Murau 
St. Georgen Club-Hotel 
apartman négy fő 
részére március 18-25-
ig. Érdeklődni: 74/314-
451

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

Régi pénzt, pengőt, 
forintot, koronát, kitün-
tetéseket gyűjteményt 
vásárolok! Tel.: 06-
30/291-4012

Előtető (gyári, új) eladó! 
Alumínium/polikarbo-
nát. Érdeklődni: 30/95-
63-815

ÁLLAT

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

Lovat veszek, öreget, 
selejtet is. 06-30/729-
9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

Megbízható férfi ház-
körüli munkát keres. 
Minden megoldás érde-
kel (kerti munka is). Tel.: 
20/595-3615

Nyugdíjas őstermelő  
bérmunkát vállal szőlő-
ben, gyümölcsösben, 
díszkertben Szekszár-
don és vidéken is! János 
30/222-8785

Juhászt keresek. Tel.: 
30/983-0894

213.000 Ft bruttó fize-
tés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra 
betanított munkásokat 
keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-
30/791-0950

Alkalmazottat fel-
vesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). Tel.: 
06-30/334-5262

TÁRSKERESÉS

58 éves/ 166 cm elvált, 
káros szenvedélyektől 
mentes férfi vagyok. 
Társamat keresem 
hölgy személyében. 
Nem gond, ha egyedül 
neveled beteg gyerme-
kedet, vagy magad vagy 
beteg, elváltál vagy 
özvegy vagy. Kor nem 
számít. Tel.: 30/520-
2413

Egyedülálló, 60 éves 
férfi tartós kapcsolatot 
keres. Kor nem számít. 
SMS-t ne! Tel.: 20/595-
3615

OKTATÁS

Dajka és pedagógiai 
asszisztens tanfolyam 

indul Szekszárdon 
részletfizetéssel. 

Telefon: 
30/6374083, 
20/4237877  

Eng.sz.:  
E-000452/2014






