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KÖNNYŰ NYÁRI RECEPTA JÁNLATUNK:

Sonkás-mozzarellás cukkinitekercs 
paradicsomsalátával 

Hozzávalók: 
• 2 db cukkini 
• 10 dkg fekete-erdei sonka 
• 12 dkg mozzarella sajt 
• 1 marék rukkola 
• 4 evőkanál reszelt  
    parmezán sajt 
• só 
• bors

Elkészítés:
1. A cukkinitekercshez a cukkinit mindkét 
végét levágjuk, majd egy zöldség hámozó 
segítségével, hosszában egybefüggő szele-
teket húzunk le vele. Az így kapott egységes 
szeleteket, forró serpenyőben olívaolajon 
meggrillezzük.
2. Sütés után egy nagyobb darab durva 
borssal meghintett fóliára fektetjük a szele-
teket úgy, hogy kissé átfedésben legyenek, 
így kapunk egy cukkinivel borított lapot.
3. Ezt a téglalap alakú felületet hasonlókép-
pen beborítjuk sonkával, majd rukkolával.
4. A mozzarella sajtot ujjnyi csíkokra felszeleteljük, és a rukkolára helyezzük hos-
szában, egymás mellé. Amikor ezzel is elkészültünk, a fólia segítségével elkezdjük 
szorosan feltekerni. Feltekerés után, mindkét oldalán visszahajtjuk a fóliát, és 
hűtőbe helyezzük 1 órára.
5. A salátához a paradicsomot a lehető legvékonyabb szeletekre szeljük, egy 
edényben egymásra fektetjük, fűszerezzük ízlés szerint. Ezután olívaolajjal és 
balzsamecettel meglocsoljuk, hűtőben tároljuk kb. 30 percig, míg jól összeérnek 
az ízek.
6. A cukkinitekercsről a fóliát leszedjük, és kb. 5 cm széles szeleteket vágunk 
belőle, és a paradicsomsalátával, valamint rukkolával tálaljuk.
	 	 	 	 	 	 Jó	étvágyat!

A paradicsomsalátához: 
• 30 dkg paradicsom 
• olívaolaj 
• só 
• cukor 
• őrölt bors 
• 3 ek. balzsamecet 
• 1 marék friss bazsalikomlevél 
• 2 marék rukkola
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Apák napja a világ legtöbb 
országában más-más hétvé-
gére esik. Nálunk ez hagyo-
mányosan június harmadik 
vasárnapja, ami 2017-ben 
június 18-án lesz. Ekkor lehet 
készülni, vicces, kedves vagy 
megható ajándékokkal, hogy 
felköszöntsük apukánkat, 
nagypapánkat.

Apák napja, de mikor is?
Az apák napja alapvetően világi 
ünnep, de a katolikus ünnep-
naptárban március 19-én, Szent 
József napján tartják az apák 
napját, és persze vannak vicces 
gyermekek, akik pedig május 
19-én, Ivó névnapján köszöntik 
fel apukájukat.

Apa születik
Felesleges arról diskurzust nyitni, 
hogy az anyák vagy az apák gye-
rekek körüli teendői fontosab-
bak-e, a lényeg, hogy mindkét 
szülő meghatározó egy gyerek 
életében, és míg anya a gyermek 
megszületésével és a babavá-
rás 9 hónapjában lesz valaki, 
addig az apáknak, mindenfé-
le hormonális rásegítés nélkül 
kell beletanulni, és tudatosan 
készülni a szerepre. Köszöntsük 
hát apukánkat, egy igazán ötle-
tes ajándékkal apák napján vagy 
készítsünk egy igazi, full extrás 
apák napi reggelit is.

APÁK NAPJA
2017. június 18.
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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

CO2 hegesztőket, fényező-
ket keresünk Kiskunmajsára 
hosszú távra, kiemelten 
magas bérezés, (nettó 240-
280 EFt), túlóra lehető-
ség. Igényes és díjmentes  
szállás, utazási költség-
térítés. 06-70/527-25-54,  
femmunka.eu@gmail.com

Ipari szigetelőket, bádogoso-
kat, állványzókat felveszünk. 
Tel.: 06-20/322-3978.

KFT. keres Balatonfüred és 
környékére azonnali kezdés-
sel gyakorlattal rendelkező 
CO hegesztőket, rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatoso-
kat, 1400-1500 Ft/óra bére-
zéssel, szállás, heti előleg 
megoldott. 06-20/230-1103

DUNÁNTÚLI munkára kere-
sünk AWI-hegesztőket szé-
nacél és saválló csövek 
hegesztésére. Szállás, rezsi 
biztosított + havi egyszeri úti-
költség. 1.700 Ft/nettó óra-
bér. T: +3630244-6556.

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
győri, sopronkövesdi, ajkai 
és mosonmagyaróvári mun-
kahelyünkre. Szállást, étke-
zést, utazást biztosítunk. 06-
70/354-9321

Nyugdíjas őstermelő bér-
munkát vállal szőlőben,  
gyümölcsösben, díszkertben 
Szekszárdon és vidéken is! 
János 30/222-8785
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Bóni-fokon hétvégi ház 
csónakgarázzsal eladó. 
06-70/774-25-58 

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

Balparásztán lakható  
tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937

Miskolc belvárosi gáz-
cirkofűtéses, 75 m2-es, 
3 szobás, nagy kony-
hás, nagy fürdőszobás, 
klímás lakás eladó a 
2. emeleten, ami 10 
éve épült. Kiváló lakó-
közösségben, a Pláza 
és Szinvapark között 
a Búza tér mellett. 
Ár: 12,9 MFt. Érd.: 
30/470-63-96

INGATLAN

Decsen az Őcsényi u. 
55. szám alatt családi 
ház eladó. Ir. ár: 5 M Ft 
Tel.: 30/949-8143

Fácánkertben 90%-
os készültséggel új 
családi ház, áron alul 
eladó. Ár: 2,8 M Ft. 
Tel.: 30/508-6187

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

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

Budapesten kisebb 
lakást vásárolnék 
készpénzzel, lehet 
felújítandó is. Tel.: 
70/949-0944
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GÉPJÁRMŰ

Suzuki Wagon R+ 1.3-
as, 2003-as évjára-
tú, benzines, 5 ajtós, 
megkímélt állapotban, 
plusz téligumi felnivel, 
eladó. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-
30/391-3320 

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 értékegyeztetés-
sel! 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

P-KLÍMA 
Klíma karbantartás-, 

telepítés-,  
forgalmazás.  

Tel.: 20/408-4712

Teljeskörű kőműves 
munkák, víz-, villany-
szerelés és további 
építőipari munkák 
garanciával. Tel.: 

70/502-7366

EGYÉB

Tolnán kőműves fel-
szerelések, disznóvá-
gási dolgok (hastok, 
töltő, stb.) eladók. Tel.: 
74/675-014 

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/poli-
karbonát. Érd.: 30/95-
63-815

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

ÁLLAT

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




