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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Fitness almás-mákos sütemény 
Hozzávalók: 
• 150 g mák
• 50 g zabpehely
• 2 teáskanál szódabikarbóna
• 1 reszelt citromhéj
• 4 alma (reszelt)
• 6 aszalt szilva (apróbbra vágva)
• 2 teáskanál őrölt fahéj
• 2 teáskanál édesítőszer (vagy méz)
• 2 tojás
• 1 teáskanál édesítőszer (vagy méz)
• tej (ha szükséges)

Elkészítés:
Az almákat lereszeljük, megszórjuk fahéjjal és 2 teáskanál 
édesítőszerrel, állni hagyjuk. A tojásokat kézi habverővel kicsit 
felverjük, hozzáadunk az 1 teáskanál édesítőszert.
Ledaráljuk a mákot és a zabpelyhet, hozzákeverjük a szóda-
bikarbónát, a reszelt citromhéjat és hozzákeverjük a felvert 
tojásokhoz. A reszelt almát összekeverjük a tésztával, (ha szük-
séges, egy kicsi tejjel lazítunk a tésztán), majd belekeverjük az 
aszalt szilvát.
Egy őzgerincformát (vagy püspökkenyér) enyhén kiolajozunk, 
vagy sütőpapírral bélelt kisebb méretű tepsibe tesszük, és lég-
keverésen, 180 fokon kb. 35 percig sütjük.
Hagyjuk alaposan kihűlni, majd felszeleteljük.
              Jó étvágyat!
Tápérték tartalom (100 grammban):
Kalória: 196 kcal, Fehérje: 6.8 g, Szénhidrát: 22.5 g, Zsír: 9 g
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Az orrfolyás nagyon gyakori 
és bosszantó probléma. Akkor 
fordul elő, ha fokozott vála-
déktermelés indul meg az 
arcüregekben és az orrjára-
tokban.
A jelenség oka a hideg, a 
megfázás, illetve az influen-
zavírusok, az irritáló szerek 
és az allergének kiürülése a 
szervezetből. Az orrfolyás egyik 
leggyakoribb oka az általános 
hideg környezet, az allergiás 
reakció, az arcüregifertőzésés 
az időjárás hirtelen változása. 
Íme 5 tipp a csepegő vagy  
eldugult orr ellen:
1. Sós víz
A sós víz a legjobb otthoni 
gyógymód az enyhe orrnyál-
kahártya-irritáció enyhítésére. 
A sós víz folyósabbá teszi az 
orrváladékot, ami megkönnyíti  
a kifújását, és segít az irritált 
orrjáratok kitisztításában. 
Keverjünk el fél teáskanál asz-
tali sót két pohár desztillált 
meleg vízben! Cseppentsünk 
néhány csepp oldatot mind-
egyik orrlyukba a fejet hátrafelé 
döntve. A folyadékot nagyon 
óvatosan kell felszívni, hogy 
a feloldó hatást kifejthesse.  
Ezután jöhet az orrfújás. Ezt kell 
ismételni többször is naponta 
mindaddig, amíg állapotunk 
javulni nem kezd.
2. Gőz
A gőz is hatékony otthoni 
gyógymód orrfolyás ellen. Segít 
eltüntetni a felesleges váladé-
kot, amely az orrfolyás és a 
tüsszögés okozója. Tartsa arcát 
egy tál meleg víz fölé, egy törül-

közővel borítsa be a fejét és az 
edényt is a gőz belül tartására! 
Maradjon a gőzben mintegy 10 
percig, majd fújja ki az orrát! 
Napi három-négy alkalommal 
a művelet megismételhető. 
Néhány csepp eukaliptuszola-
jat vagy mentolt is hozzáad-
hatunk a forró vízhez a gőz 
belélegzése előtt. Alternatív 
megoldásként forró zuhany 
vagy fürdő is szóba jöhet.
3. Mustárolaj
Antibiotikus, vírusellenes és 
antihisztaminszerű tulajdonsá-
ga van; azonnali hatást gya-
korol a csepegő orr különböző 
tüneteire. Az enyhén felmelegí-
tett, kis mennyiségű mustárola-
jat az orrlyukakba kell csepeg-
tetni. Ez segít felszabadítani az 
orrjáratokat. A művelet kétszer 
vagy háromszor is megismé-
telhető naponta. Az inhalálás 
is hatásos kevés mustárolajjal 
és egy evőkanál köménymag-
gal fűszerezett forróvíz gőzével. 
Az erős aromák felfrissítik a 
légzőrendszert, ezáltal azonna-
li hatást gyakorolnak az orrfo-
lyásra. A műveletet érdemes 
naponta kétszer elvégezni.
4. Kurkuma
A kurkumának erős antioxi-
dáns, gyulladáscsökkentő, 
antibakteriális és vírusellenes 
tulajdonságai vannak, amelyek 
nagyon hatásosak az orrfo-
lyás és a megfázás kezelésé-
re. Töltsön bele fél teáskanál 
száraz, őrölt kurkumát egy csé-
sze lenmagolajba! Melegítse a 
keveréket, amíg füstölni nem 
kezd. Lassan lélegezze be a 

füstöt egyik orrlyukába, majd a 
másikba! Naponta kétszer kell 
elvégezni.
Másik módszer, hogy keverjünk 
bele egy teáskanál kurkuma-
port egy pohár meleg tejbe, 
és igyuk meg lefekvés előtt. 
Ez gyors enyhülést jelent az 
orrnak köhögésre, megfázásra,  
torokfájásra és asztmára is. 
5. Gyömbér
A gyömbérnek számos antio-
xidáns, valamint vírusellenes, 
antitoxikus és gombaellenes 
tulajdonsága van, amely segíti 
a gyors megszabadulást a cse-
pegő orr különböző tüneteitől. 
A nyers, megsózott gyömbér 
rágása (naponta többször) segít 
az orrfolyás megállításában. 
Vágja a gyömbért vékony sze-
letekre, tegye egy csésze vízbe, 
és forralja egy ideig! Ebbe a 
teába tegyen egy kis mézet, 
és fogyassza három-négy alka-
lommal naponta. Választhatja 
azt a megoldást is, hogy egy 
teáskanál gyömbérport beleke-
ver kétpohárnyi vízbe, amelyet 
felforral: ennek gőzével inha-
lálva szintén jó hatást érhet el. 
Gyömbéres cukorkák is kapha-
tóak, amelyek szintén segíte-
nek a csepegő orron.

Otthoni megoldások orrfolyásra
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Tévhitek a munkavállalói készségekkel kapcsolatban

A készségek felsorolása 
általában nem sikerül túl 
jól az önéletrajzokban, 
mert ez a legsablonosabb 
rész.
Mindenki precíz, mindenki 
megbízható (de előfordul, 
hogy nem jön el a lebe-
szélt állásinterjúra, és nem 
is elérhető soha többé). 
Ha a megjelölt készségek 
valósak, lehet rájuk igazoló 
példákat írni, így valameny-
nyire oldható a sablonosság. 
Vannak viszont kifejezetten 
tilos, kerülendő tulajdon-
ságok, amivel csak ártasz 
magadnak – persze lehet, 
hogy megkapnád az állást 
ezekkel, csak nem lesz jó 
neked.
Terhelhetőség, jó munka-
bírás
Ez annyira szubjektív, hogy 
ha ezt állítod magadról, és 
nekik más fogalmaik van-
nak erről, akkor mellémehet 
a választásod. Látni okos, 
értelmes, értékes szakem-
bert, aki nem tudta, hogy 
ami az előző munkahelyén 
jó munkabírásnak minősült, 
az most kevés lesz. 

Nyilván a munkáltató is 
hibázott, mert az állandó 
túlterheltséget tette normá-
vá, nem tudván, hogy az 
emberek nem terhelhetők 
a végsőkig (a gépek sem…). 
Ezért ne kínáld fel magad 
túlterhelésre, kihasználásra! 
Az állásinterjún viszont mérd 
fel jól irányzott kérdésekkel, 
mennyire pörgős, milyen 
terheléssel jár a munka! A 
terhelhetőség helyett inkább 
a hatékony munkavégzéssel 
jellemezd magad!
Maximalista, tökéletesség-
re törekvő, minőségi mun-
kára törekvő, alapos
A maximalista kellően pejo-
ratív ahhoz, hogy ne írja le 
senki, ellenben a másikat 
sokszor látni önéletrajzok-
ban. Pedig ezek szinonimák, 
és egyenlőek a halogató, 
molyolgató, idegesítő ember-
rel. Ezt nem szokták kérni a 
munkáltatók. Egy vezetőben 
is idegesítő, hogy nem tud 
gyorsan dönteni, egy beosz-
tottnál még rosszabb: amíg 
ő rajzolgatja a csodaszép 
kereteket az excel táblára, 
addig mások rá várnak. 
Az ilyen „minőségi munkára 
törekvők” szoktak nagyon 
szép, ám teljesen használ-
hatatlan nyilvántartásokat 
gyártani. Sosem készül el 
semmivel időre, mert egy 
kicsit mindig csiszol még a 
munkán. Sosem dönt időre, 
mert még megvizsgál két-

három szempontot. Azt hiszi, 
hogy alapos, és tudatában 
sincs annak, hogy kicsit sem 
hatékony. Ha ilyennek érzed 
magad, válassz egy komoly 
kihívást: irodai munka 
helyett, ahol belecsúsznál a 
halogatás hibájába, válassz 
„terepmunkát”. Ügyfélhez 
kijárós, sokat utazós, pör-
gős munkát. Ezzel eléred, 
hogy nem lesz alkalmad 
molyolgatni, és közben nem 
stresszelsz a tökéletességre 
törekvéssel.
Rugalmasság
Feltétlen rugalmasság nincs. 
Általában a szabadság és a 
munkaidő, ill. a tervezhetet-
len túlóra azok a tényezők, 
ahol feszegetik a határokat a 
munkáltatók a rugalmasság 
tekintetében. Jó-e ez neked? 
Nem kell mindenáron rugal-
masnak lenni. Értelmes, fel-
nőtt gondolkodású emberrel 
lehet dolgokról egyeztetni, 
és a helyzet függvényében 
majd rugalmas lesz.
Konfliktuskerülő
Főleg ügyfelezős munkák-
nál szokták ezt önéletrajzba 
írni, de nem jó ötlet. Még 
az állást sem kapod így 
meg biztosan: a konfliktus 
az ügyféllel elkerülhetetlen, 
és neked meg kell tudnod 
védeni a cég érdekeit, vagy 
úgy elismerni a hibáit, hogy 
az elismerés ne okozzon 
nagyobb kárt, mint maga a 
hiba.
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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 Szerkesztőség • 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. I. em./115.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉSI KUPON

2018.  
március 10-ei 

és 24-ei 
számunkban 

0 Ft!
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GÉPJÁRMŰ

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

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

EGYÉB

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

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

KFT. keres azonnali 
kezdéssel  

CO-hegesztőket  
szerkezet-lakatoso-
kat bajai munka-

helyre. Utazás, napi 
előleg megoldott. 

Nettó: 1400-1500 Ft 
órabér.  

T.: 06/20-334-2129

Kőművest és segéd-
munkást keresek, 

illetve csarnok-
építésben jártas 
szakmunkást és 
segédmunkást.  

Telefon:  
20/398-8855

Ausztriába határ-
közelbe táncos 

lányokat felveszünk 
18 éves kortól. 

06/30/534-4699, 
0043/664-2366335

CSOPORTVEZETŐT, 
CO-hegesztőket, 

lakatosokat, villany-
szerelőket felveszünk 
Abdára. Szállást biz-
tosítunk. Érdeklődni: 

06/70-942-8927

INGATLAN

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

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 

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

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

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

Szekszárd-S z ő l ő -
hegyen 400 öl 
szántóföld eladó. 
Érdeklődni: 30/220-
7238 vagy 74/413-
907

BÉREL-KIAD

1000 m2 kordonos 
kékfrankos szőlő 
termésért művelés-
re kiadó a Palánki-
hegyen. Betonúton 
m e g k ö z e l í t h e t ő . 
Érdeklődni: 20/321-
1045

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI  
GÉP JAVÍTÁS!  

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

74/446-516

ÁLLAT

TYÚK, 14 hónapos, 
tollas, NEM ketreces, 
NEM kitojt 690 Ft/db. 
KACSA, fehér, hápo-
gós, 3kg-os. 690 Ft/
kg. INGYENES szállí-
tás. 0670/776-3007




