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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Csirkés-gombás bulgur 
Hozzávalók: 
• 2 csirkemellfilé
• 1 fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 25 dkg csiperkegomba
• 2 közepes paradicsom
• 30 dkg bulgur
• 1 evőkanál vaj
• 1 evőkanál olívaolaj
• teáskanál morzsolt kakukkfű
• 2 dl fehérbor
• 6 dl víz + 1 tyúkhúsleveskocka vagy alaplé

Elkészítés:
A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, finomra vágjuk.  
A csirkemellfilét és a paradicsomot kockára vágjuk, a gombák 
szárvégeit levágjuk, folyó víz alatt leöblítjük, a gombák méreté-
től függően szeleteljük vagy négybe vágjuk.
A vajat és az olívaolajat egy edénybe tesszük, felforrósítjuk, 
hozzáadjuk a hagymát, 3-4 perc alatt megdinszteljük, majd a 
húst rádobjuk, 4-5 perc alatt kifehérítjük, és kicsit lepirítjuk, 
hozzáadjuk a kakukkfüvet, sózzuk, borsot őrölünk rá, hozzáad-
juk a gombát és a paradicsomot, összeforgatjuk, majd pár perc 
múlva a bulgur is mehet bele. Meglocsoljuk a borral, megvárjuk, 
míg teljesen elfő, majd felöntjük az alaplével vagy a vízzel, és 
hozzámorzsoljuk a leveskockát.
Félig lefedve takarékon főzzük 20-25 percig, időnként meg-
keverve, amíg felszívja a folyadékot és megpuhul a bulgur.
     Jó étvágyat!
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Kutyapuszi – nem is  
gondolnád, milyen  

veszélyes!
A legtöbb család a kutyát inkább 
családtagként kezeli, mintsem 
háziállatként, aminek a legfőbb 
oka, hogy mostanában egyre több 
háztartásban a kutya helye már 
nem a kertben, hanem a ház fala-
in belül van. Mivel ő is velünk tölti 
mindennapjait, így egyre inkább 
úgy kezeljük őt, mint a mi nyelvün-
ket nem beszélő embertársunkat. 
Engedjük neki, hogy örömében 
megnyalja arcunkat, mi pedig 
ölelgetjük és puszilgatjuk őt, 
nem is gondolva bele, hogy ezzel 
mekkora veszélynek tesszük ki 
magunkat.
A kutyák a legtöbb információt 
szaglás során gyűjtik össze. Szinte 
mindent megszagolnak, amit a föl-
dön találnak, legyen az épp egy 
másik kutya ürüléke vagy egy eldo-
bott papír zsebkendő. Ennek során 
sok baktériumot gyűjtenek össze, 
melyet akaratlanul, de könnyen 
átadnak gazdájuknak.
Milyen betegségeket kaphatunk el 
szeretett háziállatunktól? Szüleink 
kiskorunkban nem hiába szajkóz-
ták nekünk folyamatosan, hogy ne 
puszilgasd a kutyát, mert beteg 
leszel és mehetünk a kórházba. A 
parazitáktól kívántak minket megóv-
ni. Lehet, hogy házi kedvencük tel-
jesen egészségesnek látszik, mégis 
hordozhat számos, szabad szemmel 
nem látható baktériumot. Vannak 
olyan betegségek, amelyek a bél-
rendszerünkbe kerülve láthatatla-
nok maradnak, de számos későbbi 
betegség kialakulásáért felelősek.
A veszettség a kötelező védőol-
tásnak hála, mára már elég ritka 
betegségnek számít, mégsem 
szabad megfeledkezni róla, hiszen 
ez is azon vírusok közé tartozik, 
melyek könnyedén, egy kisebb 
harapás útján átterjedhet az állatról 
az emberre.
Egy háziállat segítheti a gyerek 
szocializációját, hiszen vele is kom-
munikál, játszik, és kapcsolatot 
teremt. Elég, ha csak megtanítjuk 
neki, hogyan játszhat a családi ked-
venccel, mi pedig betartunk pár 
szabályt, hogy még biztonságosabb 
legyen a játék.

Mit tegyünk, hogy megelőzzük 
ezeket a betegségeket?
• Vigyük kedvencünket rendsze-
resen állatorvoshoz átvizsgálásra! 
Egészséges kutyától kevésbé kap-
hatunk el bármit is.
• Rendszeresen adassunk be 
kutyusunknak féreghajtó készít-
ményt!
• Használjunk bolha és kullancs-
irtó készítményt, mely a bundájá-
ban megtapadó parazitáktól véd 
minket és kedvencünket!
• A védőoltásokról sose feledkez-
zünk meg. Adassuk be mindegyi-
ket mindig időben!
• Tanítsd meg a kutyust, hogy nem 
szabad nyalogatnia az embert!
• Rendszeresen mosd ki tálkáját, 
törölközőjét, fekhelyét!
• Fürdesd meg legalább 2-3 
hetente!
• Tartsd távol idegen állatoktól! 
Lehet, hogy egészségesnek tűn-
nek, de bármilyen gombát és 
egyéb parazitát elkaphat tőle!
• Ne engedd, hogy a kutyád bár-
mit felegyen a földről vagy meg-
szagoljon!

De nem csak a kutyusra kell oda-
figyelnünk, hanem a saját higi-
éniánkra is fokozottabban kell 
ügyelnünk. A kutyával történő 
érintkezés után, ne felejtsük a 
kézmosást! Különösen étkezés 
előtt. Tartsunk magunknál kéz-
fertőtlenítő gélt vagy kendőt, hogy 
minden helyzetben tisztán tudjuk 
tartani a kezünket.

Ha ezekre odafigyelünk, biztosak 
lehetünk benne, hogy nem kell 
tartanunk attól, hogy a család-
ban bármilyen problémát okoz az 
állattartás.
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Az idei évben is számos válto-
zás elé nézünk, melyek meg-
határozhatják hétköznapjain-
kat. Jó, ha ezekkel tisztában 
vagyunk. 
Nézzük, mi változik a munka 
világában 2018-ban!
1. Az egészségi állapothoz 
igazodó munkavégzés
Azt már eddig is törvénybe 
foglalták, hogy a munkavál-
lalót csak olyan munkára 
lehet alkalmazni, amely testi 
alkatára vagy fejlettségére, 
és 2018. január 1-től az új 
szabályozás szerint már az 
egészségi állapotára sem jár 
hátrányos következmények-
kel.
2018-tól most ez a rendel-
kezés az egészségi állapotra 
történő utaláson kívül azzal 
egészült ki, hogy a munkálta-
tó a munkavállaló egészségi 
állapotának változására való 
tekintettel köteles a munkafel-
tételeket, a munkaidő-beosz-
tást megfelelően módosítani.
Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Ha például az a helyzet áll elő, 
hogy a várandósság megál-
lapításától a gyermek 1 éves 
koráig az illető hölgy egészsé-
gi állapota nem teszi lehetővé, 
hogy korábbi munkakörében 

foglalkoztassák, akkor a mun-
káltató köteles a számára egy 
másik munkakört felajánlani, 
amely megfelel egészségi 
állapotának. A munkaköri 
alkalmasságot vagy alkalmat-
lanságot természetesen a 
munkavállalónak orvosi igazo-
lással kell alátámasztani.
Mi a helyzet akkor, ha olyan 
munkát végez, hogy sem a 
munkafeltételek, sem a mun-
kaidő nem módosítható? 
Ebben az esetben az illetőt 
a munkavégzés alól fel kell 
menteni.
2. Egyértelműbbé válik a 
garantált bérminimum
Január 1-jétől alapbérként 
a kormány a munkavállalók 
egyes csoportjaira nézve elté-
rő összegű kötelező legkisebb 
munkabért és garantált bér-
minimumot állapíthat meg.  
A törvénymódosítás alap-
ján az összegnél és annak 
hatályánál figyelembe veszik 
majd a munkakör ellátásá-
hoz szükséges követelménye-
ket, a nemzeti munkaerőpiac 
jellemzőit, a nemzetgazdaság 
helyzetét, az egyes nemzet-
gazdasági ágazatok és az 
egyes földrajzi területek mun-
kaerőpiaci sajátosságait.

3. Megváltozott munkaké-
pességű munkavállaló defi-
niálása
Az eddigi szabályozás alap-
ján egy munkavállalónak, ha 
legalább ötven százalékos 
mértékű egészségkárosodása 
volt, évenként öt munkanap 
pótszabadság járt számára.  
A jövőben az 5 munkanap 
pótszabadság – a fogyatékos-
sági támogatásra és a vakok 
személyi járadékára jogosul-
takon kívül – az úgynevezett 
megváltozott munkaképessé-
gű munkavállalót is illeti meg. 
Azt, hogy ki tartozik ebbe a 
kategóriába, azt a törvény a 
következőképpen definiálja:
- akinek az egészségi állapo-
ta 60 százalékos vagy kisebb 
mértékű,
- aki legalább 40 százalékos 
egészségkárosodással rendel-
kezik,
- akinek a munkaképesség-
csökkenése 50-100 százalé-
kos mértékű,
- aki rokkantsági ellátásban 
részesül.

Munkajogi változások 2018-ban
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segéd-
munkást keresek, illetve 
csarnoképítésben jártas 
szakmunkást és segéd-
munkást. Tel.: 20/398-
8855

Baja központjában a 
Táncsics M. u. 15 szám 
alatti volt Áfész irodaház 
eladó. Telefon: 06-30/677- 
5789

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

CO2 hegesztőket (vékony 
anyagok hegesztésére), 
CNC gépkezelőket, fém-
ipari összeszerelőket (fém-
ipari bizonyítvány előny), 
fémipari csiszolókat, 
ipari festőket és fénye-
zőket keresünk. Extra 
magas bejelentett órabér! 
Szállás, utazás biztosított! 
06-70/366- 5722, 06-
70/941- 0994, munka15@
index.hu

Megbízható szerelőt kere-
sek Eicher és Shibaura 
típusú kistraktorokhoz. 
Telefon: 30/719-2044, 
30/611-7209
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INGATLAN

Építési telek 
Sióagárdon sür-
gősen eladó. Tel.: 
20/555-7741

Decsen 4 szoba 
+ étkezős, össz-
komfortos családi 
ház kerttel, gyü-
mölcsössel eladó. 
Ár: 12 M Ft. Tel.: 
30/9563-815

Szegeden belváro-
si 84 nm-es tégla-
lakás eladó. Teljes 
felújításra szorul. 
Irányár: 17 M Ft. 
Érd.: 06-20/265-
0115

Kölesd-Borjádon 
5 szoba, konyha, 
fürdőszobás csalá-
di ház eladó. Érd.: 
30/383-8687

Bóni-fokon hét-
végi ház csónak-
garázzsal eladó. 
Érdeklődni: 06-
70/774-25-58

Szekszárdon, az 
Alkotmány utcában 
3 szobás, étkező+ 
nappalis, 83 nm, 
jó állapotú, 3. eme-
leti, erkélyes, klí-
más, riasztós lakás 
eladó! Ár. 20,7 
millió forint. Tel.: 
70/511-42-49

Tamásiban, a 
Szabadság utcá-
ban hagyatékból 
származó kétszin-
tes, összkomfortos 
családi ház eladó. 
I.ár: 14 M Ft. Infó: 
3 0 / 9 2 9 - 3 0 3 6 , 
74/470-264 

Balparásztán lak-
ható tanya eladó. 
Tel.: 30/434-3937

GÉPJÁRMŰ

5140-es Ih Case 
traktor eladó, illet-
ve John Deere 
Fendt traktorcsere 
ér tékegyeztetés-
sel! Érdeklődni: 
0630/9598-707

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

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

A l s ó t a g o z a t o s  
gyermekek számára  
korrepetálást válla-
lok. 20/263-7965

M e g n y i t o t t a m 
virág- és koszorú-
kötő műhelyemet 
Szekszárdon a Béri 
B. Á. u. 59-ben. 
Vállalom sírcsokrok 
és temetési koszo-
rúk, dekorációk 
készítését megren-
delésre. Violáné 
Szilvia virágkötő. 
Tel.: 30/437-3926 
E-mail: szilvi6605@
gmail.com

EGYÉB

Elnett ENSH 80 
literes villanybojler 
újszerű állapotban 
eladó. Ár: 18 000 Ft. 
Tel.: 30/9563-815 

FUJI s3380 (14 MP-
es, 26x zoom) fény-
képezőgép eladó. 
Ár: 20 000 Ft. Tel.: 
30/534-0796

Kistraktorhoz (28 
LE-s) 1-es vagy 2-es 
ekét keresek. Tel.: 
30/719-2044

Előtető (gyári, új) 
eladó! Alumínium/
polikarbonát. Érd.: 
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 Szerkesztősége • 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. I. emelet/115.

APRÓHIRDETÉSI KUPON Lakos-
sági  1x

600  
Ft

1 600 
Ft

2 000 
Ft

2 600 
Ft

5 600 
Ft

2 000 
Ft

4 500 
Ft

1 200 
Ft

1 500 
Ft

Üzlet i
1x

Lakos- 
sági  3x

Üzlet i
3x

3 200 
Ft

1 000 
Ft

800 
Ft




