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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Bulgurkoch avagy rizsfelfújt újragondolva 
Hozzávalók: 
• 140 g bulgur
• 1 dl víz
• 3 dl tej
• 50 g eritrit
• 1 csomag Xilites vaníliás cukor
• vanília aroma
• reszelt citromhéj
• 3 kis méretű tojás
• 1 csipet só
• 1 teáskanál zabliszt  
    (vagy dia-wellness liszt,  
    gluténmentes liszt)
• 25 g vaj

Elkészítés:
A bulgurt lábasba tesszük, és kicsit megmelegítjük, majd felöntjük a vízzel, 
és teszünk bele egy csipet sót. Ha megszívta magát a vízzel hozzáöntjük 
a tejet, és alacsony lángon, néha kevergetve, lefedve, addig főzzük, amíg 
felissza a tejet. Utána keverjük hozzá a citromhéjat, az eritritet, vanília aro-
mát. Utána hagyjuk pihenni, addig a maradék tejet is felissza. A tojásokat 
szétválasztjuk. A sárgáját habosra keverjük a vajjal, és a bulgurhoz adjuk. 
A tojásfehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, és óvatosan ezt is a 
bulgurhoz keverjük. Az egészet egy 20*20 cm-es szilikonos tepsibe öntöt-
tem, és előmelegített sütőben 180 fokon 30 perc alatt készre sütöttem.  
A tetejét por eritrittel megszórtam, és lekvárral tálaltam.
	 	 	 	 	 Jó	étvágyat!
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Nyugdíjas őstermelő  
bérmunkát vállal 
szőlőben, gyümöl-
csösben, díszkertben 
Szekszárdon és vidé-
ken is! János 30/222-
8785

Pótkocsik össze-
szereléséhez kere-
sünk betanított 
munkásokat vidéki 
munkahelyre ottlakás-
sal. 06-30/937-

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

Balaton-parton, gye-
nesdiási étterem 
keres éves, illetve 
szezonális munkára 
szakácsokat, közét-
keztetésben jártas 
szakácsokat, főzőas-
szonyokat, konyhai 
kisegítőket, felszol-
gálókat (lehet pálya-
kezdő is)! Bérezés 
200.000 Ft- 400.000 
Ft/hó. Szállás meg-
oldható. Jelentkezni 
fényképes önéletrajz-
zal: zsinkone.livia@ 
freemail.hu, Telefon:  
06-30/9360-907

CO hegesztőket és 
szerkezetlakatoso-
kat keresünk vidéki 
munkahelyre (Győr 
mellé) ottlakással.06-
30/937-4157

Vil lanyszerelőket , 
erősáramú beren-
dezés szerelőket 
automata gépsorok 
karbantartására, ill. 
CNC-gépkeze lőket 
keresünk sárvári mun-
kahelyre, azonnali kez-
déssel. 06-20/370-
5412, 70/384-7636, 
munka1jg@gmail.com

Masszőröket kere-
sünk Svéd masszázs 

tanfolyamok  
gyakorlati oktatására 

Szekszárdon.  
06-30/434-6842,  
www.enterside.hu

Megbízható szerelőt 
keresek Eicher típu-
sú kistraktorhoz. Tel.: 
30/611-7209

Fényezőket keresünk 
ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre 
(Győr mellé) ottlakás-
sal. 06-30/937-4157.

Előadások szervezé-
séhez munkatársat 
keresek (nem termék-
bemutató) Szekszárd 
és Bonyhád környé-
kére. Jelentkezni:  
rozika048@gmail.com

Lépcsőház- és iroda 
takarítást vállalok 
magánszemélyként 
napközben. Tel.: 
70/701-9033

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

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel japán 

kistraktorra.  
Tel.: 0630/9598-707

5140-es Ih Case  
traktor eladó, illetve 
John Deere Fendt 
traktorcsere érték-
egyeztetéssel! 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

VARRÓGÉPSZERVIZ! 
Rendkívüli  

árengedmény!  
Árainkról bővebben:  

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

INGATLAN

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

Tamásiban ,  a 
Szabadság utcában 
hagyatékból származó 
kétszintes, összkomfor-
tos 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 

Szekszárdon családi 
ház szőlővel, kerttel 
eladó v. értékegyez-
tetéssel elcserélhető 
kisebbre. Tel.: 20/447-
3901

Dunaföldváron város-
központban Dunaparti 
panorámás nyaraló 
400 négyszögöl szőlő-
vel és gyümölcsfákkal. 
Tel.: 06-30/911-6636.

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

Tudod, mi az a 
lekaparható rész  
a jogsi hátulján?
Mindenki tudja, hogy a jogosít-
ványán van egy kaparós sorsjegy 
rubrika, de azt csak nagyon keve-
sen, hogy ez pontosan mit is takar. 
Most képbe hozunk.
A vezetői engedélyen található 13. 
rovat, ami egy szürke négyzetet 
jelöl, a külföldi hatóságok bejegyzé-
sei számára fenntartott hely.
Ha valaki uniós tagállamba költözik, 
akkor magával viheti a jogosítványát 
is, amelyre az ottani hatóság még 
plusz adatokat vezethet rá. Ezeket a 
szükséges adatokat az adott ország 
jogszabálya határozza meg. Több 
helyen is olvastuk, hogy ez az egyet-
len rész, amire lehet írni a jogsin, 
oda szokták írni például a nemzet-
közi jogosítvány számát. 

Szóval	célszerű	nem	lekaparni,	nem	
sorsjegy.
Angliába költözés esetén például 
három évig használható a magyar 
jogosítvány, amelyet szabálysértés 
esetén a hatóság csak elkérhet, a 
bevonásához azonban bírói engedély 
szükséges. Majdnem minden uniós 
országban, csak úgy, mint hazánk-
ban, lehetőség nyílik az okmány hono-
sítására is. Az engedély 13-as pontját 
egyébként az  irányelv határozza meg, 
ezért minden EGT (Európai Gazdasági 
Térség) tagállamban kell ilyen rubriká-
nak lenni az okmányon.
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EGYÉB

Szőlőprés (130 l-es), 
daráló, kézi dugózó, 
20 és 50 l-es műanyag 
és üveg ballonok 
Szekszárdon eladók. 
Tel.: 20/3378-675

Terhessé vált cégét 
megvásároljuk!  

Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár 

előnyben! 
30/3454-724

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

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

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

Sony II-es és XBOX 
360-as videojátékok 
eladók (használtak) 
olcsón. Tel.: 20/269-
0180

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

Megbízható szerelőt 
keresek Eicher típusú  
kistraktorhoz. Tel.: 
30/611-7209

ÁLLAT

Gyönyörű, mélyalmos 
barna tyúk 649 Ft/db, 
INGYENES házhoz-
szállítással. 25 db-ra  
2 ajándék. Jegyezhető: 
06-70/776-3007

25 hetes szabadtar-
tartású tojótyúkok 
eladók! Ingyenes 
szállítással. Telefon: 
06/30-748-7634; 06-
70/255-7414

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

TÁRSKERESÉS

58 éves /166 cm 
elvált, káros szenve-
délyektől mentes férfi 
vagyok. Társamat 
keresem hölgy sze-
mélyében. Nem gond, 
ha egyedül neveled 
beteg gyermekedet, 
vagy magad vagy 
beteg, elváltál vagy 
özvegy vagy. Kor nem 
számít. Tel.: 30/520-
2413

OKTATÁS

Dajka és pedagógiai 
asszisztens  

tanfolyam indul 
Szekszárdon 

részletfizetéssel.
Tel.: 30/6374083, 

20/4237877  
Eng.sz.:  

E-000452/2014




