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KOS (03.21-04.20.)
Most különösen szükségét fogja érezni annak, 
hogy hódítson, és kalandokat keressen. Hogy 
mi lesz a következménye, az kizárólag az Ön 
döntésén múlik. Aki most az Ön párja lehet, az 
nem csak mély szerelmet, de sírig tartó barát-
ságot is kap…

BIKA (04.21-05.21.)
Nagyon erős kisugárzásával el tudja varázsolni 
az ellenkező nem tagjait. A kalandok nem 
nagyon fogják érdekelni, inkább szilárd kap-
csolat létesítésére törekszik, amit jól is tesz. 
Bármilyen érzelmi válságba is került, most kön-
nyedén túlléphet ezen.

IKREK (05.22-06.21.)
Ha ön egyedülálló, most sikerrel ismerkedhet. 
Újra kedvvel és lelkesedéssel dolgozik: már nem 
érdekli, hogy ki mit mond, tesz, vagy nem tesz 
ön körül, csak a saját munkája, alkotása érdekli. 
Jól teszi: előbb-utóbb le fogja győzni az ön előtt 
tornyosuló akadályokat.

RÁK (06.22-07.22.)
Ön mindig fészket szeretne rakni, ennek a mele-
gét keresi egy-egy kapcsolatban, és ezt az érzést 
a párjának is meg tudja adni. Ezzel azonban 
várnia kell, júniusig, addig nincs sok esélye arra, 
hogy találkozzon ilyen partnerrel.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
Ön életvidám, öntudatos ember, akire a párja 
joggal büszke minden társasági összejövetelen. 
Mi tagadás, ez a nyár álomszerű lesz, és csak a 
szerelemről fog szólni! Májusban párra találhat, 
és a szerelmük tartós lesz.

SZŰZ (08.24-09.22.)
Saját anyagi ügyei letisztulnak, és máshová kerül 
a hangsúly, más dolgok lesznek fontosak. Például 
meg kell próbálnia a saját lábára állni, most ne 
hagyja, hogy mások gondoskodjanak önről.

MÉRLEG (09.23-10.23.)
A Vénusz a Kos jegyében jár, önnel szemben, és 
tenyerén nyújtja önnek a boldogságot – feltéve, 
ha sikerül letisztáznia magában, hogy mire is 
vágyik igazán… A szerelmi élete is úgy alakul, 
ahogy szeretné, ebben a hónapban a legjobb 
lehetőségekkel rendelkezik. Akkor is, ha már 
házas, akkor is, ha egyedülálló.

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
Jó lenne, ha regenerálódna egy kicsit, ezért nem 
lenne baj, ha kivenne pár nap szabadságot, és 
csakis kizárólag pihenne. Igyekezzen mindenből 
a legjobbat kihozni.  Gondolkodjon pozitívan!

NYILAS (11.23-12.21.)
A Vénusz a Kos jegyében jár, és ez szép időszakot 
ígér önnek. Több anyagi juttatást, és több elő-
relépési lehetőséget kínál önnek ez az időszak.  
A Vénusz romantikussá teszi a párkapcsolatát, és 
nagyon kellemessé varázsolja a hétvégéit is.

BAK (12.22-01.20.)
Be kell látnia, hogy önnek is változatosságra 
van szüksége. Próbáljon ki minden újdonságot. 
A Vénusz most nem tud sokat tenni önért a 
szerelemben, ha válaszút előtt áll, halassza el a 
döntést, várjon egy kicsit!

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
Függetlenségre vágyik minden kapcsolatában, 
és ez bizonyos problémákat fel fog vetni ebben 
a hónapban. A bolygók egy nagy szerelem lehe-
tőségét jelzik, de sok múlik az ön hozzáállásán. 
Vajon készen áll arra, hogy beengedje az életé-
be az illetőt?

HALAK (02.19-03.20.)
Ön most elvágyódhat az otthonából, és a mun-
kájával is elégedetlen lehet. Remélhetőleg a 
szerencsések közé tartozik, és lehetősége van 
egy kis utazásra, hogy letisztuljanak a gondo-
latai…

HOROSZKÓP
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Spenótos lasagne 
Hozzávalók: 
• 12 dkg vöröshagyma, megpucolva és  
    lereszelve, megtisztítva
• 4 gerezd reszelt fokhagyma, megpucolva
• 15 dkg sárgarépa
• 1 csomag mélyhűtött, felengedett  
    spenótkrém (45 dkg-os)
• 3 dl tej
• 1,5 evőkanál vaj
• 1,5 evőkanál finomliszt
• só és frissen őrölt bors
• frissen reszelt szerecsendió
• 2 doboz hámozott paradicsomkonzerv  
   (40 dkg-os)
• 1 evőkanál morzsolt oregano
• 1 evőkanál szárított bazsalikom
• 25 dkg mozzarella sajt
• 25 dkg lasagne tészta
• 15 dkg érlelt szárított sonka

Elkészítés:
Előmelegítjük a sütőt 190 fokra (gázsütőn 5-ös fokozat). 
A tejet megmelegítjük a mikróban. Egy kis fazékban takaréklángon felolvasztjuk a vajat, rászór-
juk a lisztet és kézi habverővel kevergetve, apránként felöntjük a meleg tejjel. Kb. 15 perc alatt, 
folyamatosan kevergetve sűrű besamelmártást főzünk belőle. Sózzuk-borsozzuk, ízesítetjük 
frissen reszelt szerecsendióval. 
A paradicsomszószhoz a hámozott paradicsomot a levével együtt egy literes mérőedénybe 
öntjük, hozzáreszeljük a vöröshagymát, 2 fokhagymagerezdet meg a sárgarépát. Botmixerrel 
simára pépesítjük az egészet, majd sózzuk-borsozzuk és oreganóval és bazsalikommal fűsze-
rezzük.
A spenótos töltelékhez a lecsöpögtetett spenóthoz reszeljük a másik 2 fokhagymagerezdet, 
sózzuk-borsozzuk, reszelünk rá szerecsendiót. 
A mozzarellát lecsepegtetjük, és falatnyi darabokra vágjuk.
Jöhet a rétegezés. Előveszünk egy 30x20 centis sütőtálat, és beleöntjük a paradicsomszósz 
negyedét. Arra kerül a tésztalapok harmada, a spenótos töltelék harmada, majd a sonka 
harmada és a sajt negyede. Aztán újra: paradicsom, tészta, spenót, sonka és sajt következik. 
Aztán még egyszer és utoljára ugyanez, végül pedig a záró réteg: először a paradicsomszósz, 
aztán a besamel, végül a maradék mozzarella.
A lasagnét berakjuk a meleg sütőbe, ott kb. 40 perc alatt összesül.
	 	 	 	 	 	 Jó	étvágyat!
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Fűnyírást vállalok. Tel.: 
0630/8344-065

Nyugdíjas őstermelő bér-
munkát vállal szőlőben, 
gyümölcsösben, dísz-
kertben  Szekszárdon 
és vidéken is! János 
30/222-8785

Pótkocsik összeszerelé-
séhez keresünk betaní-
tott munkásokat vidéki 
munkahelyre ottlakás-
sal. 06-30/937-4157.

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

Siófoki munkahelyre 
éves állásra szakácsot 
és konyhai kisegítőt 
felveszek. Szállást biz-
tosítok. Érdeklődni 
06/30/304-8167

Megváltozott mun-
kaképességű munka-
vállalókat felveszünk 
Tolnai telephelyünkre. 
Érdeklődni: movezrt@
movezrt.hu, 06/30/484-
9165, 06/89/511-472, 
06/89/511-483

Betanított dolgozó-
kat keresünk kiemelt 
bérezéssel győri, sop-
ronkövesdi, ajkai és 
mosonmagyaróvári mun-
kahelyünkre. Szállást, 
étkezést, utazást biztosí-
tunk. 06-70/354-9321 

CO2 hegesztőket kere-
sünk Kiskunmajsára, 
kiemelten magas bére-
zés (nettó 240-280 
EFt), túlóra lehetőség. 
Díjmentes szállás, uta-
zási költségtérítés. 
0 6 - 7 0 / 5 27 - 2 5 - 5 4 ,  
femmunka.eu@gmail.com

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

CO-2 hegesztőket kere-
sünk (fémipari bizo-
nyítvány szükséges), 
továbbá szerszámké-
szítőket fröccsöntő 
gépre. Autóval rendel-
kező hegesztő brigádok 
jelentkezését is várjuk. 
Kiemelt órabér. Szállás-
utazás biztosított. E-mail: 
majsamunka@index.hu, 
Tel.: 70/245-3955
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INGATLAN

Keresek Szekszárdon 
tégla építésű, jó álla-
potú családi házat. 
Telefon: 30/343-
9031

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

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 

Kakasdon családi 
ház sürgősen eladó. 
Telefon: 20/2612-
435

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

Balparásztán lakha-
tó tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937

GÉPJÁRMŰ

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

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktor-
csere értékegyezte-
téssel! Érdeklődni: 
0630/9598-707

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfelújítás, 
kéményfelújítás, 

hőszigetelés, 
kőműves munkák, 
teljeskörű ingatlan 

felújítás.  
Hétvégén is.  

Tel.: 70/553-6639, 
20/376-3555 

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  
Mosógép, 

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

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálás:  
20/263-7965

EGYÉB

Szekszárdon olcsó 
hullámpala eladó. 
Tel.: 30/2097-956 

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

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

Tűzifa nagy válasz-
tékban akác, tölgy 
stb. megrendelhető 
0630/675-80-37

Energiatakarékos 
infra fűtőtest áron alul 
eladó. 30/9563-815

ÁLLAT

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

25 hetes, szabadtar-
tású, vörös tollazatú 
tojótyúkok eladók. 
Ingyenes szállítás.  
06-30/288-7099; 
06-70/309-3459.

T Y Ú K V Á S Á R ! 
Mélyalmos, 80%-ban 
termelő, barna tojó-
tyúk 649 Ft/db-áron 
INGYENES szállítás-
sal. 06-70/776-3007

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

25 hetes, mélyal-
mos, vörös tojótyú-
kok eladók, ingyenes 
kiszállítással! Tel.: 
06-30/313-1015.




