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Áprilistól tilos leverni  
a fecskefészkeket!

Áprilistól tilos a telelésből vissza-
térő és a költési időszakot meg-
kezdő fecskepárok fészkeinek 
leverése házátalakítás, felújítás, 
szigetelés, festés miatt. 

A Magyarországon költő fecskefa-
jok egyedeinek természetvédelmi 
értéke 50 ezer forint, a törvény 
már a fészkek és a tojások elpusz-
títását is bünteti! A hazai fecske-
populáció hosszú idő óta csökke-
nő tendenciát mutat, a füsti- és 
a molnárfecskék állománycsökke-
nése 5-7 százalék között mozog 
évente. Mivel a fecskeállományok 
csökkenését okozó élőhely- átala-
kítások és a klímaváltozás negatív 
hatásait az egyes emberek köz-
vetlen beavatkozással nem tudják 
befolyásolni, a legfontosabb cél 
a költési siker, a kirepülő fiókák 
számának növelése.

Éppen ezért különösen fontos, 
hogy védjük a fiókákat, és segít-
sük elő, hogy az állomány növe-
kedésnek induljon, segítsük őket 
a fészekrakásban! A hatályos 
jogszabályok a természetvédelmi 
oltalom alatt álló madarakra a köl-
tési időszak alatt (április-június) 
kiemelt figyelmet fordítanak.

A védett madarak fészkei, tojásai 
és fiókái - a kifejlett madarakhoz 
hasonlóan - a törvény hatálya alá 
esnek, ezért pusztításuk, a fész-
kek és fészkelő helyek engedély 
nélküli bolygatása törvénytelen. 
A megfelelő hatósági engedélyek 
igénylése, majd ezek birtokában 
a fecskefészkek eltávolítása már-
cius 31-éig lehetséges.

Amennyiben valaki törvénytelen 
madárpusztítást tapasztal, vagy 
veszélyeztetett fecskefészkekről 
vagy-telepekről szerez tudomást, 
bejelentést a helyi illetékességű 
kormányablaknál tehet, amely 
minden ilyen bejelentés ügyében 
jogosult és köteles eljárni.
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Keményítő, szalvéta és 
egy óra alatt elkészülnek 
a leggyönyörűbb húsvéti 

tojások!

Rengeteg módon készít-
hetünk különleges húsvéti 
tojásokat, festhetjük tojás-
festékkel, hagymahéjjal és 
még számtalan módon. 

Most egy szokatlan módon 
készülő díszítést mutatunk, 
amelyhez szükségünk lesz 
a következő dolgokra:
  • főtt tojások,
  • 2 teáskanál keményítő,
  • víz,
  • egy kisebb ecset,
  • szalvéta, amelyből
     kivágjuk a mintákat,
  • ételszínező 
     (arany, ezüst színű).

Hogyan készítsük el a 
tojásokat?
Először is válasszunk olyan 
szalvétát, amelyen a minta 
kis méretű, majd vágjuk 
körbe a kiválasztott mintát.

A keményítőből készítsünk 
krémes állagú pépet, bur-
gonya- vagy kukoricakemé-
nyítőt is használhatunk. 
Keverjünk el 50 ml vízben, 
majd lassú tűzőn kevergetve  
melegítsük egy percig. 

Kenjük rá óvatosan a szal-
vétából kivágott mintával 
díszített tojásra. Keményítő 
helyett használhatunk fel-
vert tojásfehérjét is.

Hagyjuk száradni a tojáso-
kat 10-15 percig, majd a 
megmaradt keményítős 
krémbe tegyünk ételszíne-
zéket és vonjuk be a tojáso-
kat vele.

Húsvéti tojások díszítése  
dekupázs technikával
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Stefánia sajttal és baconnel 

Hozzávalók: 
• 70 dkg darált sertéscomb
• 2 cs szeletelt bacon 
   (2x20 dkg)
• 25 dkg (gouda) sajt
• 2 zsemle
• 1 fej vöröshagyma
• 2-3 gerezd fokhagyma
• só
• őrölt fekete bors
• 1 tk ételízesítő
• csipet őrölt szerecsendió
• 1 tojás (nagy)
• 3-4 ek étolaj

Elkészítés:
A vöröshagymát pucoljuk meg, vágjuk fel apróra és egy evő-
kanál olajon pároljuk világos zsemle színűre, majd hűtsük ki 
egészen.
A zsemlét öntsük fel vízzel, majd amikor már megszívta magát, 
alaposan nyomkodjuk ki.
A darált húshoz adjuk hozzá a kinyomkodott zsemlét, a vörös-
hagymát, az összepréselt fokhagymát, majd ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk, szórjuk meg az ételízesítővel és a szerecsendióval, 
majd gyúrjuk össze.
Ezután adjuk hozzá az egész tojást és szintén gyúrjuk alaposan 
össze a masszát.
Egy nagyobb darab folpack fóliát terítsünk el az asztalon, majd 
kb. egy cm vastagságúra lapogassuk el rajta a húsmasszát, 
majd közvetlenül a húsmassza egyik végénél fektessük le a 
bacon szeleteket (a bacon szeletek kicsit fedjék egymást, hogy 
feltekerésnél teljesen befedje a húsmasszát).
Ezután egy nagyobb lyukú reszelőn, reszeljük rá a húsmasszára 
a sajtot, majd a fólia segítségével a kezdjük el feltekerni úgy, 
hogy a bacon szeletekhez érve folytassuk a feltekerést.
Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, majd locsoljuk meg az 
olajjal. Ezután óvatosan helyezzük rá a baconbe tekert hús- 
tekercset, majd fedjük le a tepsit alufóliával.
Helyezzük be előmelegített sütőbe, és közepes hőmérsékleten 
pároljuk kb 45 percig, majd vegyük le a fóliát és süssük szép 
pirosra.
A sütőből kivéve hagyjuk pár percet hűlni, hogy szépen fel  
tudjuk majd szeletelni.
              Jó étvágyat!

Indul a kertészeti szezon, íme 
a legfontosabb kerti munkák!

Véget ért a jól megérdemelt pihenés 
a kertészek számára, indul a tavaszi 
kerti szezon, irány a kert, kezdődhet 
a munka, ébresszük fel a természe-
tet! A hosszú hideg és zord tél után 
a kertbarátok már alig várják, hogy 
gumicsizmát és kesztyűt húzzanak, 
végre ismét a kertészkedés örömének 
hódoljanak.

1. MUNKA: TERVEZZÜNK!
Mielőtt bármilyen munkának nekilátunk, 
gondoljuk át az idei kert tervezését, egy 
füzetbe írjuk össze a kerti munkákat, 
melyiket mikor fogjuk elvégezni, milyen 
növényeket kell esetleg pótolni az idén, 
melyiket szeretnénk áttelepíteni, vagy 
épp milyen új növényt szeretnénk idén 
ültetni. Ha ügyesen beosztjuk a felada-
tokat, nem lesz kapkodás a tavaszi 
kertészkedés, hanem öröm lesz amikor 
egy-egy feladattal végzünk.

2. MUNKA: TÁPLÁLJUK A TALAJT!
Amennyiben ősszel nem trágyáztuk be 
a talajt, most már tavasszal az ültetés 
előtt ne adagoljunk ki istálló trágyát, 
mert már nem fog kellően lebomlani és 
kiégetheti a növényeket. Ám egy alapos 
ásás, talajlazítás, gyomtalanítás, végül 
egy jó adag komposzt szétterítése fon-
tos feladat, mert így kellően előkészítjük 
az ágyásokat a tavaszi ültetésre.
3. munka: Gyep ébresztése
Ha nyáron szép zöld üde pázsitot sze-
retnénk kertünkben látni, most kell 
alaposan megtisztítani, szellőztetni a 
gyepet, és egy tavaszi pázsit műtrágyá-
val tápanyagot juttatni a talajba. Ha 
szükséges újra vetni a fűfelületet, vagy 
pótolni, április végétől ezt is megtehet-
jük, amikor elég meleg az idő, és van 
kellő csapadék mennyiség is.

4. MUNKA: RÓZSÁK ÉS ÉVELŐ 
NÖVÉNYEK ÉBRESZTÉSE!
Március végén, április elején már kibont-
hatjuk a rózsákat a téli takarásból, és az 
évelő növényeket is érdemes átvizsgál-
ni. Az esetleges sérült vagy elszáradt 
ágakat vágjuk le, de most érdemes a  
fagymentes napokon megmetszeni a 
díszcserjéket, gyümölcsfákat, és bokro-

kat is. Ne feledjünk el sebkezelőt hasz-
nálni a metszés után, sőt a szerszámo-
kat is érdemes fertőtleníteni használat 
előtt, így csökkenthetjük a betegségek 
kialakulást.

5. MUNKA: MAGVETÉS PALÁNTÁZÁS
Aki rendelkezik fóliasátorral vagy 
üvegházzal, már vetheti a magokat, 
és beszerezheti az első palántákat. 
Szabadföldbe vethetjük a spenótot, a 
petrezselymet, a borsót, de az elvetett  
paprika vagy paradicsom magokat csak 
fűtött helyiségben érdemes elhelyezni. 
Ha nincs üvegházunk, vagy fóliasátrunk, 
még ne vásároljunk palántákat, mert a 
kertészeti áruházakban kínált 7-10 cm-
es előnevelt palánták éjszaka könnyen 
kifagyhatnak.
A frissen vetett magokat szobahőmér-
sékleten érdemes tovább nevelni, eze-
ket tartsuk állandóan nedvesen, akár 
úgy hogy egy üveglappal lefedjük a cse-
repeket. Amikor megjelennek az első 
sziklevelek vegyük le a takarást, és 
hagyjuk hogy a talaj a két öntözés között 
kissé kiszáradjon, mert ellenkező eset-
ben eldőlnek majd a palánták.

6. MUNKA: PERMETEZÉS!
Tavasszal kell elvégezni a lemosó 
permetezést, amelyet még a rügyek 
kifejlődése előtt érdemes végrehajtani, 
mert a kártevők ekkor már javában 
tevékenykednek. A permetezést nagyon 
körültekintően kell végezni, megfelelő 
szaktudással és védőfelszereléssel. 
Érdemes szakember tanácsát kérni egy 
szakboltban, mert a kellő tudás és hoz-
záértés hiányában könnyű kipusztítani 
a saját, de akár a szomszéd növényál-
lományát is!
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20 dolog, amit tudtunkon 
kívül tovább használunk a 

lejárati idejük után is
Mindenki otthonában vannak olyan dol-
gok, melyeket már évek, sőt akár évti-
zedek óta tárolunk. Sokan úgy véljük, 
akár örökké megtarthatnánk őket, ám 
többségüknek bizony van lejárati ideje, 
ami után használhatatlanná, mi több 
veszélyessé válnak.

Összegyűjtöttük a legáltalánosabb ház-
tartási tárgyakat, amiknek valójában van 
lejárati dátuma. Te vajon tartasz ilyen 
„kincseket” az otthonodban?

HIDROGÉN-PEROXID – 2 HÓNAP
A hidrogén-peroxid mindenki kis gyógy-
szeres dobozában megtalálható, de csak 
nagyon kevesen tudják, hogy 2 hónappal 
a felnyitása után elveszíti oxidáló képes-
ségét, sőt a bontatlan hidrogén-peroxid 
szavatossági ideje is lejár egy év utána.
FŰSZEREK – 2 ÉV
Rossz hír a különleges, ritka fűszerek 
gyűjtői számára! Frissítsd fel a készletet, 
hiszen a fűszerek két év után elveszítik a 
jó tulajdonságaikat, s egy idő után pedig 
ízüket is.
SPORTCIPŐK – 400 KM VAGY 6 HÓNAP
A rendszeresen viselt sportcipők lengés-
csillapító rendszere, talpa és hátsó része 
igen hamar elkopik. A futócipőket körülbe-
lül 400 kilométer után cserélni kell, egyéb 
típusú sportcipőket pedig 6 hónapnyi rend-
szeres használat után.
TEA FILTEREK - 6 HÓNAP
Még a zárt, légmentes tea filterek sem 
használhatók 6 hónap után, mivel a teale-
velek elkezdhetnek erjedni.
NAPSZEMÜVEG – 2 ÉV
Az ultraibolya sugárzás negatív hatással 
van a szemüveglencsékre, így egy idő után 
a lencsék átengedik a sugárzást. A szem-
üvegek pontos használati idejét a gyártók 
határozzák meg, de kétévente ajánlott 
lecserélni a napszemüvegeket.
FOGKRÉM ÉS FOGKEFE 
– 1 ÉV ÉS 3 HÓNAP
A fogkeféket háromhavonta cserélni kelle-
ne, így elkerülheted, hogy valóságos baci 
tanyává váljon. A fogkrémek pedig fel-
bontás után 1 évig használhatók. Ezért 
ellenőrizd a kis utazós tubusod lejárati 
dátumát is.
TÖRÖLKÖZŐK – 3 ÉV
Amellett, hogy a nedves törölközők tökéle-
tes helyül szolgál a baktériumok számára, 
a gyakori mosás egyszerűen elkoptatja 
magát az anyagot is. Sőt, ha magas hőfo-
kon mosod, sokkal hamarabb tönkremegy 
a törölköző. Háromévente ajánlott lecserél-
ni a törölközőket, és így mosni.
FÉSŰ – 1 ÉV
Egy átlagos fésű vagy kefe használati ideje 
mindössze egy év, még akkor is, ha rend-
szeresen tisztítod. Ha tovább használod, 
korpásodást és hajproblémákat okozhat.
SMINKECSETEK ÉS SZIVACSOK 
– 5 ÉV ÉS 6 HÓNAP
Nem elég, ha minden használat után 
kimosod a sminkecseteidet, de 5 évente 
le is kellene cserélned őket. Hidd el, a 
bőröd hálás lesz érte. A sminkszivacsodat 
pedig cseréld le hathavonta.

ME LLTARTÓ – 2 ÉV
Általánosságban, ez a ruhadarab 2 év 
után elveszíti formáját, mivel a betét defor-
málódik, az anyag pedig kinyúlik.
PAPUCS – 6 HÓNAP
A házi papucsok mindössze hat hónapig 
„élnek”, majd igazi gomba paradicsommá 
változik.
PÁRNÁK – 2-3 ÉV
Töltettípustól függetlenül, egy párna 2-3 év 
után elveszíti alakját, s a poratkák is meg-
jelennek. Az egészséges alvás érdekében 
megéri lecserélni a párnánkat, nem?
TAKARÓ – 7 ÉV
A takarókkal ugyanaz a helyzet, mint a 
párnákkal, azonban a takarók egy kicsit 
tovább, 7 évig is „élhetnek.” Ha megfe-
lelően bánsz vele és rendszeresen kiszá-
rítod, akár 10 évig is használhatod ked-
venc takaródat. Ez után azonban jobb, ha 
lecseréled egy újra.
MATRAC – 8-10 ÉV
Ne felejts el új matracot is venni, amikor új 
takarót veszel, hiszen a matracokat is 8-10 
évente cserélni kell. Azt is tartsd észben, 
hogy a matracokat hathavonta forgasd 
meg, így nem használódik el túl hamar.
FÁBÓL KÉSZÜLT VÁGÓDESZKA – 3 ÉV
A fából készült vágódeszkákat ajánlatos 
háromévente lecserélni, máskülönben 
igazi baci tanyává válnak. Mi több, a ned-
vesség és a késvágások miatt a vágódesz-
kák alakjukat is elveszítik.
SPATULA – 2 ÉV
A sült ételek forgatásához használt spatu-
lát, kanalakat és más konyhai eszközöket, 
melyek gyakran érintkeznek ételekkel, két-
évente cseréld le. Rendkívül fontos a fából 
készült eszközök esetében.
KONYHAI SZIVACSOK – 2 HÉT
A szivacsokat hiába próbálod tisztán tar-
tani, mindössze 2 hétig használhatjuk biz-
tonságosan és hatékonyan.
GÁZMASZK – 1 ÉV
Mikor viselünk gázmaszkot? Háborúban, 
tűz esetén vagy épp falfestés során. 
Mindenképp jegyezd meg, mikor vásárol-
tad pontosan! A maszkban található szű-
rők csak a használati időn belül működnek 
megfelelően. Ne tárold egy évnél tovább.
VITAMINOK – 3 ÉV
A vitaminokat ne tárold három évnél 
tovább. Nem lesz belőlük biológiai fegyver 
a lejárati idő után sem, elveszítik azonban 
a jótékony hatásaikat.
OKOS TELEFONOK – 2-3 ÉV
Sajnos még az okos telefonoknak is van 
lejárati dátuma. Az új okos telefonod min-
dössze 2-3 évig fog tökéletesen működni. 
Ez után az időszak után, bizony apránként 
el kezd leállni. Különösen igaz ez a nem 
kivehető akksival rendelkező modellekre.
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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

Szekszárd-Szőlő-
hegyen 400 öl 
szántóföld eladó. 
Érd.: 30/220-7238 
vagy 74/413-907

Őcsényben 1600 
m2 telken 53,5 m2 
és 80 m2 családi 
házak, melléképü-
letekkel, ipari áram-
mal, gyümölcsössel 
eladó. Ir. ár: 12 M 
Ft. Tel.: 70/423-
7504

BÉREL-KIAD

1000 m2 kordonos 
kékfrankos szőlő 
termésért művelés-
re kiadó a Palánki-
hegyen. Betonúton 
megközel í thető. 
Érd.: 20/321-1045

GÉPJÁRMŰ

Suzuki Alto 2004-
es, 36 000 km-
el eladó. Érd.: 
20/290-7564

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

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

Szőlőművelő kis-
traktort keresek 
megvételre. Tel.: 
30/719-2044

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI  
GÉP JAVÍTÁS!  

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

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek  

számára korre-
petálást vállalok 

Szekszárdon. 
20/263-7965

Terhessé vált 
cégét megvásá-

roljuk! Magas tagi 
kölcsön, magas 

házipénztár  
előnyben! Érd.:  

06-30/345-4724

Vizes falak  
utólagos szigete-
lése mérsékelt 

áron, garanciával.  
Tel.: 30/5577-192

EGYÉB

Kombi gyerekágy: 
25 000 Ft, autós-
ülés: 10 000 Ft, 
babahordozó (25 kg-
ig): 3 000 Ft, baba-
kocsi, babaruhák 
(fiú, lány) eladók. 
Érd.: 20/290-7564

Rotakapa: 15 000 
Ft, Hurkatöltő: 3 
000 Ft, kis képer-
nyős TV eladó. Tel.: 
20/290-7564

Eladók: új háti per-
metezőgép, 2 pár 
gumicsizma, lovag-
lócsizmák, 2 db hal-
főző bogrács (25 és 
14 literes), 60 lite-
res szőlőprés, dará-
ló, új vadász zakó. 
Tel.: 20/590-8478

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

INGATLAN

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca 
utolsó háza) szerke-
zetkész, 260 m2-es, 
2 szintes családi 
ház, nagy telekkel 
eladó. Padlófűtés 
szerelve, nyomás-
próbázva. Wc, 
mosókonyha, für-
dőszoba burkolva. 
Villanyszerelés, víz, 
szennyvíz kész. 
Külső-belső vako-
lás kész. Akár több 
szobás vendégház-
nak is alkalmas. 
Képek kérhetőek e-
mailben: szdm84@
gmail.com. Tel.: 
30/262-0241

Tolnán 4 szobás 
családi ház eladó 
a Szedresi utcában 
nagy telken. A fűtés 
gázkonvektor és 
cserépkályha. Érd.: 
20/495-9384

Domboriban eladó 
nyaralót keresek. 
Tel.: 70/439-8140

Elcserélném 60 
m2-es téglaépítésű, 
1. emeleti, légkon-
dicionált, szigetelt 
ablakos lakásom 
földszinti v. liftes 
hasonló méretűre  
(panel is lehet). Tel.: 
74/675-769

Szekszárdon eladó 
házat vagy 2. eme-
letig lakást keresek. 
Tel.: 70/439-8140

Vásárolnék Szek-
szárd sík részén 
(esetleg a hegy 
lábánál) jó állapotú,  
tégla, 1, max. 2 
lakószintes, min. 3 
szobás házat. Tel.: 
30/601-5819

Zombán 2 szin-
tes, 2 garázsos 
családi ház eladó. 
Érdeklődni: 06-
20/413-7040

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

Szekszárdon 3 szo-
bás, étkezős csalá-
di ház üzlethelység-
gel, garázzsal eladó 
vagy cserélhető 
budapesti vagy 
szekszárdi lakásra. 
Érd.: 20/337-1859

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 

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

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

Szekszárd köz-
pontjában 2. eme-
leti, 59 m2-es, 2,5 
szobás lakás, liftes 
házban eladó. Tel.: 
30/848-5237
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Családi ház szige-
teléséhez szám-
laképes szakem-
bert keresek. Tel.: 
30/719-2044 

80 literes villanyboj-
ler (Elnett ENSH) 
újszerű állapotban 
eladó. Ár: 18 000 Ft. 
Tel.: 30/9563-815

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

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

Textima ipari 
varrógép eladó. 
Differenciált továb-
bításra is állítható. 
Ir. ár: 110 000 Ft. 
Tel.: 74/675-769
MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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

Zamárdiban ápri-
lis 15-i kezdéssel 
melegkonyhás büfé-
be pultost és sza-
kácsot felveszünk 
(lehet pályakezdő 
is). Szállást ingye-
nesen biztosítunk. 
06/30/9933-099 
e l o g a b o r 1 9 7 @ 
t-online.hu

ság, talpraesettség. 
Munkaidő: délután 
és az esti órákban, 
illetve hétvégén 
(péntek-szombat-
vasárnap). Amit 
kínálunk: kiemelt 
órabér, étkezési 
kedvezmény, hosszú 
távú munkalehe-
tőség. Jelentkezés 
módja: fényképes 
önéletrajzokat a 
p e c s i . b a r b a r a @
furgediak.hu email 
címre várjuk.

vendégek fogadá-
sa, szendvicsek, 
kávék és fagyik 
készítése, vendég-
tér tisztán tartá-
sa, későbbiekben 
pénztáros feladatok 
ellátása. Elvárások: 
aktív/passzív hall-
gatói jogviszony 
minimum még 1 
évig, jó kommu-
nikációs készség, 
problémamegoldó 
képesség, megbíz-
hatóság, határozott-

CO2 hegesztőket 
(vékony anyagok 
hegesztésére) CNC 
gépkezelőket, fém-
ipari festőket, csi-
szolókat, fényezőket 
és összeszerelőket 
keresünk (fémipari 
bizonyítvány előny). 
Extra magas bejelen-
tett órabér! Szállás, 
utazás biztosított! 
7 0 / 6 0 4 - 1 2 6 5 , 
70/366-5722

Szekszárdi gyorsét-
terembe keresünk 
gyorséttermi aktív/
passzív hallgatói 
jogviszonnyal ren-
delkező diák kiszol-
gálókat. Feladatok: 




