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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Farsangi fánk egyszerűen 
Hozzávalók: 
• 50 dkg liszt
• 3 dkg élesztő
• 4 db tojássárgája
• 10 dkg margarin
• 10 dkg cukor
• 1 cs. vaníliás cukor
• kb. 3 dl tej
• 1 evőkanál rum
• 1/2 citrom reszelt héja

Elkészítés:
Az élesztőt egy kevés cukorral és kb. fél deci tejjel felfuttatjuk.  
A lisztet, a tojássárgával, a vaníliás cukorral és a maradék 
cukorral összekeverjük, majd a felfuttatott élesztőt is hozzá-
öntjük. Annyi langyos tejjel, amennyit felvesz, összedagasztjuk. 
Amikor már szép hólyagos, az olvasztott margarint is hozzágyúr-
juk. Kevés liszttel meghintjük, aztán meleg helyen a duplájára 
kelesztjük.
Miután megkelt, lisztezett deszkára öntjük, és sodrófával kb. 
hüvelykujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Fánkszaggatóval kiszag-
gatjuk, majd a maradékot újra összegyúrjuk és újraszaggatjuk. 
Amikor elfogyott a tészta, még egy negyed órát kelesztjük a 
nyers fánkokat.
Egy lábasban olajat hevítünk, és amikor már jó meleg, a fán-
kokat beletesszük. Először fedő alatt, kis lángon sütjük, majd 
megforgatjuk, és nagy lángon, de fedő nélkül sütjük tovább - így 
lesz szép szalagos a fánk. Porcukorral és lekvárral kínáljuk!
     Jó étvágyat!
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Előzd meg a hátfájást 2 tornagyakorlattal! 
5 perc reggelente segít, hogy elkerüld a fájdalmat!

Sok ember végez ülőmunkát, a kis-
gyermekes édesanyák pedig sokat 
cipelik ölben a gyermeküket, általá-
ban ezeknél az embereknél gyakori 
tünet a hátfájás.
Minden órában megpróbálhatunk feláll-
ni az íróasztal mellől, eközben kezeinket, 
lábainkat megmozgatjuk, de nem biz-
tos, hogy ez a módszer minden esetben 
hatásos. Nem mindenki szeret tornázni, 
ezért sokan a masszázst választják, 
van olyan ember akinél beválik és van 
olyan akinél csak pillanatnyi javulás ész-
lelhető. Ma bemutatunk nektek néhány 
egyszerű tornagyakorlatot, amelyek 
rendszeres elvégzésével kiküszöbölhető 
a hátfájás.

Hogyan szabaduljunk meg  
a hátfájástól:

Az a legfontosabb, hogy ezt a gyakor-
latot végezzük el reggel, még az ágy-
ban mert ilyenkor a testünk még az 
éjszakai alvás hatása alatt van. Üljünk 
fel kinyújtott lábakkal, majd hajlítsuk 
a törzsünket a lábunk fölé amennyire 
csak tudjuk, üljünk ismét az eredeti 
pozícióba. Ennél az előre – hátra való 
hajlásnál a hát izmai megnyúlnak, ezért 
érezhetünk a torna közben a hátunk 
különböző pontjain fájdalmat. Ha nem 
tudunk annyira előrehajolni, mint aho-
gyan a képen látjuk, nem gond, majd 
idővel belejövünk.

A most bemutatásra kerülő gyakorlat-
nál szintén nagyon fontos, hogy lassan, 
könnyedén végezzük. Üljünk le, érintsük 
a két talpunkat egymáshoz és hajoljunk 
előre úgy, hogy az állunkkal megérintsük 
a talajt. Eleinte ez a gyakorlat is nehéz-
nek tűnhet, de próbáljunk meg minél 
jobban előrehajolni, lassan belejövünk 
és már nem lesz olyan megterhelő.

Próbáljátok meg elvégezni ezeket a gya-
korlatokat reggelente, ha hátfájással 
küszködtök, meglátjátok, hogy sokat fog 
segíteni. 
Fontos! Ha a hátfájás nem az ülőmun-
kától, vagy a cipeléstől van, akkor 
kérd ki az orvosod tanácsát mielőtt 
elkezdenél tornázni!
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segédmun-
kást keresek, illetve csar-
noképítésben jártas szak-
munkást és segédmunkást. 
Tel.: 20/398-8855

Keresünk összeszerelő 
munkára munkatársakat 
Szekszárdra. Fizetés: nettó 
800 Ft+pótlékok. Tel.: 06-
20/217-9979, szervezes@
biztoskesz.hu

Dunántúli munkára beta-
nított dolgozókat keresünk 
azonnali kezdéssel, jó kere-
seti lehetőséggel. Tel:06-
30/709-3150

Berger Szerkezetépítő Kft. 
(Mezőfalva) keres ácsot, 
betanított ácsot, kőművest, 
segédmunkást folyamatos 
munkára. Tel.: 06/20-912-
1146.

Dunaújvárosba keresünk 
kőműveseket és zsaluzás-
ban jártas ácsokat hosszú 
távú munkára. Kiemelt 
bérezés! Szállás megoldha-
tó. Érd.: 06-70/772-6606.

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

INGATLAN

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

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

Decsen 4 szoba + 
étkezős, összkomfor-
tos családi ház kert-
tel, gyümölcsössel 
eladó. Ár: 12 M Ft. 
Tel.: 30/9563-815

Kölesd-Borjádon 5 
szoba, konyha, für-
dőszobás családi ház 
eladó. Érd.: 30/383-
8687

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

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

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

Szekszárd központjá-
ban 2. emeleti, 59 
m2-es, 2,5 szobás 
lakás, liftes házban 
eladó. Tel.: 30/848-
5237

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

GÉPJÁRMŰ

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

5140-es Ih Case 
traktor eladó, illetve 
John Deere Fendt 
traktorcsere érték-
egyeztetéssel! Érd.: 
0630/9598-707
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  
Mosógép,  

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

74/446-516

Megnyitottam 
virág- és koszorú-
kötő műhelyemet 

Szekszárdon a Béri 
B. Á. u. 59-ben. 

Vállalom sírcsokrok 
és temetési  

koszorúk, dekorációk 
készítését megrende-
lésre. Violáné Szilvia 
virágkötő. Telefon: 

30/437-3926  
E-mail: szilvi6605@

gmail.com

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást  
vállalok 

Szekszárdon.  
20/263-7965

EGYÉB

Elnett ENSH 80 lite-
res villanybojler újsze-
rű 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, 
polikarbonát) eladó!  
Érd.: 30/95-63-815

ÁLLAT

Tojótyúk  
előjegyezhető a  

www.facebook.com/
baromfifutar oldalun-
kon. Most 50 Ft/db 
kedvezményt adunk! 
Kupon: baromfi50

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

24 hetes, szabad-
tartású tojótyúkok 
eladók. Ingyenes 
kiszállítás. Tel.: 06-
20/502-2565; 06-
70/269-5905




