
XI. évfolyam, 7. szám 
2018. április 7.



2

Ha az ember útnak indul, általában 
úgy engedelmeskedik a repülés szi-
gorú szabályainak, hogy a legtöbb-
ször egyáltalán nem érti, miért is 
kell ezt vagy azt csinálnia. Leszállás 
előtt kikapcsoljuk a telefonunkat, 
eltesszük a laptopunkat, és mindet 
kérdés nélkül teljesítünk, amit a 
pilóta, ez a titokzatos lény, a pilóta-
fülkéből kér tőlünk. 

Belecsaphat a repülőgépbe a  
villám?
A legtöbb pilóta gépébe már csapott 
villám. De a gépeket úgy építik, hogy 
ez meg se kottyanjon nekik. Ha az 
utad során már láttál vakító fényt 
beszűrődni a járatod ablakain, amit 
nagy durranás kísér, akkor te is átél-
ted. Mégsem lett semmi baj, látod?
Mikor repüljek, ha félek a gépen?
Jerry Johnson, Los Angeles-i pilóta 
szerint ha félsz a repüléstől, válaszd 
a reggeli órákat az utazásra, így 
nagyobb eséllyel kerülheted el a ziva-
tarokat, és ilyenkor a turbulencia 
esélye is kisebb.

Hova üljek?
„A repülőgép olyan, mint egy mér-
leghinta: ha középen ülsz, nem fog 
billegni alattad.” Ha viszont friss 
levegőre és optimális hőmérsékletre 
vágysz, akkor elöl foglalj helyet, mivel 
a levegő minden járaton az orrból a 
farokba áramlik, ezért a repülőkön 
hátul mindig sokkal melegebb van.
Miért nem telefonálhatok? És a lap-
topomat meg minek tegyem el?
„Mi történhet, ha hirtelen úgy dönt 12 
ember a repülőn, hogy landolás előtt 
felhívja a rokonait?” – kérdi Jim Tilmon, 
nyugdíjazott pilóta. „Például az, hogy 
rossz adatokat érzékelnek a műsze-
reink, amik azt mutatják, hogy maga- 
sabban vagyunk, mint valójában.”
„Nem azért kérünk meg, hogy tedd 
a táskádba a laptopodat, mert ki 
akarunk szúrni veled” – magyaráz-
za Patrick Smith. „Egyszerűen nem 
szeretnénk, hogy vészhelyzet esetén 
a laptopod 300 kilométer per órás 
sebességgel csapódjon az arcodba. 
Vagy valaki máséba.”
Mi a fontosabb: hogy időben indul-
jon a gép, vagy hogy az összes utas 
rajta legyen?
Amerikában a Közlekedési Minisz-
térium nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a repülők időben érkezzenek 

meg, éppen ezért a pilóták nem 
törődhetnek azzal, hogy késik egy 
összekötő járat, és emiatt 20 ember 
marad le a gépről.
A pilóták szoktak hullafáradtan  
dolgozni?
Előfordulhat, hogy egy pilóta egy nap, 
szünet nélkül akár 16 órát is dolgo-
zik. Ez jóval több, mint amennyit egy 
teherautó sofőrje vezethet, ráadásul 
amíg neki van lehetősége megállni 
egy benzinkútnál, a repülő nem par-
kolhat le egy felhőre.
„Mindenki elvárja, hogy a nap elején 
a pilóta kipihent legyen, de arról 
senki sem beszél, hogy a hotelek-
ben, amikben éjszakára megszál-
lunk, általában lehetetlen lazítani. 
Sokszor rossz környéken vannak, az 
utcák hangosak, az ágyak meg polos-
kásak” – panaszolja a pilóta.
Ezért néha tartanak egy rövid, néhány 
perces sziesztát a pilótafülkében.
Létezik, hogy teljesen más lesz az 
időjárás a levegőben, mint a város-
ban ahonnan indulok?
„Előfordult, hogy az időjárás miatt 
késleltetve indultunk Pittsburgh-ből 
Phillybe, persze Pittsburgh-ben gyö-
nyörűen sütött a nap, aztán hallot-
tam, ahogyan az utasok arról panasz-
kodnak, hogy a Phillyben élő barátjuk 

szerint ott is tiszta az idő, biztosan 
valami összeesküvés van a dolog-
ban. Arra nem gondolnak, hogy a két 
város között vihar tombol” – mondja 
Jack Stephan.
Biztonságos-e kisbabával az ölem-
ben utazni?
Nem, nagyon veszélyes! Vész- 
helyzetben könnyen kieshet a karjaid 
közül, de Patrick Smith elárulta, hogy 
a kormány szerint senki sem fog 
drága repjegyet vásárolni egy kis-
babának, ezért inkább az autóutat 
választanák, ahol sokkal nagyobb 
egy baleset kockázata.
Tényleg olyan jó a pilóták élete, 
ahogy gondolom? 
„Ha pilóta vagy, nincs annyi szabad-
időd, ahogy a szomszéd hiszi, nincs 
annyi pénzed, amennyit a rokonok 
gondolnak, és nincs annyi barátnőd, 
amennyit a feleséged sejt” – mondja 
Charlotte.
Akkor is egyenruhát viselnek, ha 
nem látja őket senki? 
„Egyszer egy 747-es teherszállítón 
voltam másodpilóta, amikor az első 
tiszt hátra vonult, és köntösben meg 
papucsban jött vissza. Azt mondta, 
hogy egy rakat doboz miatt nem 
fog nyakkendőt viselni” – meséli egy 
texasi pilóta.

Itt a válasz minden kérdésre, amit valaha feltennél egy pilótának
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KOS (03.21-04.20.)
Lendületed hol vagány hódítóvá tesz, ami sajnos 
átcsaphat szerelmet nem támogató türelmetlen-
ségbe és akaratba is, hol meg földbe gyökerezik a 
lábad pont akkor, amikor nem kéne, mikor elő kéne 
venned legjobb formádat.

BIKA (04.21-05.21.)
Egyik pillanatban ezt akarod, a másikban azt. Ember 
és szerelmes legyen a talpán, aki tud követni, s akinek 
hagyod, hogy kövessen! Szabadságvágyad fokozott, 
szinte biztos, hogy kitörsz, ha be akarnak zárni.  
A szerelemben a különlegeset, a kihívásokat keresed. 
Rosszul jár, aki most akar örök hűséget fogadtatni 
veled, ami meglehet, máskor pedig az álmod lenne!

IKREK (05.22-06.21.)
Hatalmas igény van benned a kihívások, az izgalmak, 
a szabadság után, s aki meg akar kötni, attól szinte 
biztos, hogy búcsúzol, nem viselsz el semmilyen felté-
telszabást. Ha már van párod, meglehet, úgy állja ki a 
próbákat, hogy jobbnál jobb ötletekkel áll elő, mely nem 
csak a kapcsolatotokat, de téged is mozgásba hoz.

RÁK (06.22-07.22.)
Ha már van valakid, akár hosszú távban is el kezd-
hettek gondolkozni. Ha még csak keresésben vagy, 
azok a hódolók a nyerők, akik nem futókalandot 
keresnek, hanem a te kedves, gondoskodó szerete-
tedet igénylik. Egy régebbi kapcsolatod is felújulhat. 
Rálátva az akkori hibákra, önmagatokat meghalad-
va, új vágányon indulhattok.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
Egy munkahelyi szerelem kibontakozása, a munkád 
során adódó kapcsolódás kedvessége, biztató moso-
lya oldani tudja a most benned megbújó félelmeket, 
önbizalomhiányt, elzárkózást. Meglehet, próbálod 
mindezt titkolni, de a legközelebb állók, akik nagyon 
szeretnek, átlátnak rajtad. 

SZŰZ (08.24-09.22.)
Érzel magadban egy nagy lendületet, mely párosul 
nagyon jó kommunikációs képességeddel, s nagy 
hiteddel. Ezekkel megerősítve magad – nyert ügyed 
van! Persze, egy –egy hullámban érkezhetnek vissza-
húzó gondolatok, de látva kitartó és bölcsességgel 
teli hódolóidat, igazi önmagadra találsz, aki nem 
kételkedik magában, aki úgy tökéletes, ahogy van.

MÉRLEG (09.23-10.23.)
Szabadságvágyad óriási. Ezen talán te magad is 
meglepődsz, hisz máskor minden vágyad egy társ. 
Most bezzeg, még az is előfordulhat, hogy ha valaki 
meg akar kötni, visszautasítod, pláne ha még feltéte-
leket is szab neked. Bátran vágsz neki minden újnak, 
minden kihívásnak.

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
Angyali szeretettel veszed körbe párodat, avagy 
angyali szeretettel várod azt, akiről tudod, hogy hoz-
zád tartozik, neked szánták az égiek. Sokan vágynak, 
várnak rád, nem kell messze menned, hogy rátalálj a 
„csodára”. Persze, ez te általad válik azzá, hisz szíve-
det – lelkedet beleteszed a kapcsolatodba. 

NYILAS (11.23-12.21.)
Ne gondold, hogy ha több pénzed lenne, vagy ha több 
pénzt áldoznál a szerelem oltárán, akkor igazabb, 
boldogabb kapcsolatot találnál! A külsőségek helyett 
inkább befelé figyelj, akár választottadat illetően, akár 
magaddal kapcsolatban! Nem a ruha teszi az embert, 
még ha általa fel is lehet kelteni a figyelmet.

BAK (12.22-01.20.)
Mindig a biztonságra, a stabilitásra vágysz, most 
mégis rendesen összekuszálhatod az életedben a 
szerelem területét. Egyszerre vagy gyors és lendületes, 
mindenkit meghódító, ugyanakkor a hiúságától meg-
bénított, talán még megszólalni sem merő hódító is.  
A váratlan fordulatok nem engedik, hogy elbújj, külön-
leges kalandokba keveredhetsz mindezek ellenére.

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
Nem lehet ellenállni annak a szóáradatnak, mely tele van 
lelkesedéssel, hittel, lendülettel, mellyel lukat beszélsz a 
másik nem hasába győzelmet aratva. Igaz, ha elfog a két-
ség, ha beleesel a hiúság csapdájába, akkor nem szólalsz 
meg, pedig kellene. Ha visszahúzódsz, csak az talál rád, 
aki nagyon figyel, aki átlát pillanatnyi hallgatásodon.

HALAK (02.19-03.20.)
Ide szeszélyes április, oda szeszélyes világ – te stabilan 
állsz, tudod, hogy mit szeretnél a szerelemben: érezni. 
Be is vonzod azokat a hódolókat, akik nem csak futó 
kalandot szeretnének, hanem hosszú távban gondol-
koznak, hisz te is erre vágysz! Meglehet, egy régebbi 
kapcsolatod újul most fel, tanulva a régebbi hibákból, 
ismét kapva egy lehetőséget a közös úthoz.

HOROSZKÓP

Egy szakértő szerint többet 
ártunk magunknak azzal, ha 
ignoráljuk az éhséget és korgó 
gyomorral bújunk ágyba.
Gyakran elhangzik a lefekvés  
előtti, valamiért mindig extra élve-
zetes étkezések kapcsán, hogy 
az éjszaka lelassuló anyagcsere 
miatt finoman szólva rizikós húzás 
a későesti habzsi-dőzsi. Egy táp-
lálkozási szakértő szerint ugyan-
akkor sok esetben többet ártunk 
magunknak azzal, ha figyelmen 
kívül hagyjuk a szervezet jelzéseit 
és kihagyunk egy étkezést.

Ne hagyd figyelmen kívül!
A dietetikus Dr. Erin Jennings 
szerint a szervezet a késői étke-
zésekkel is simán képes meg-
birkózni, összességében tehát 
fölöslegesen mondunk ilyenkor 
nemet a testünk jelzéseire. A 
kihagyott vacsikkal az a baj a táp-
lálkozási szakértő szerint, hogy 
még problémásabb szokásokhoz, 
például fékevesztett napközbeni 
zabálásokhoz vagy az ételhez való 
viszonyunk felborulásához vezet-
hetnek.

Az azért nem mindegy, 
hogy mit eszel
Egy kutatás szerint amúgy is inkább 
az ételek tápanyagtartalma, nem 
pedig az étkezések időpontja számít 
ilyenkor. A túlságosan zsíros és fűsze-
res ételek például kerülendők, mert 
megterhelik a gyomrot és emésztési  
zavarokhoz vezethetnek, de az 
anyagcserét lassító cukrok fogyasz-
tásáról is érdemes lemondani, egy 
lencseleves vagy egy fehérjék domi-
nálta kisebb étkezés viszont nem 
árthat a szekértő szerint.

A cukorbetegeknek sem 
ajánlott
A cukorbetegek esetében különö-
sen veszélyes a vacsora kihagyá-
sa, veszélyesen alacsony éjszakai 
vércukorszinthez vezethet ugyanis 
a koplalás. Az túlsúlyos fogyókú-
rázók számára ugyanakkor haté-
konyabb megoldás egy 2016-os 
kutatás szerint, ha szokásosnál 
jóval kisebb intervallumban (mond-
juk reggel nyolc és délután kettő 
között) étkeznek csak, ez ugyanis 
felgyorsíthatja az anyagcseréjüket.

Tényleg halálos 
bűn lefekvés 
előtt enni?



4

A Q10 egy olyan enzim, ami 
alapvető a sejt energiaterme-
lésének folyamatában, egyfajta 
létfontosságú katalizátor, ami 
egyes biokémiai folyamatokat 
felgyorsít vagy valamilyen más 
irányba terel. 

Főleg a sejt energiatermelő gyá-
rában, az ún. “mitokondriumban” 
található, itt történik ugyanis a táp-
anyagok energiává való átalakítá-
sa. Energiára van szükség (amit a 
Q10 szállít) a sejt légzéséhez, táp-
lálkozásához, szaporodásához ill. 
anyagcseréjéhez. A Q10 csökkené-
se esetén energiahiány lép fel, ami 
a sejt működésének megzavarodá-
sát esetleg leállását okozhatja.

A Q10 keletkezése
• külső forrásból (szardínia, lazac, 
makréla, marhaszív, marhamáj, 
tojás) 
• sejtek saját termelése (ehhez 
vitaminokra és nyomelemekre van 
szüksége a sejteknek) 

A Q10 hiány okai
• csökkent képzés: az egyoldalú 
táplálkozás miatt sokszor fordul elő 
vitamin és nyomelem hiány 
• fokozott felhasználás: a stres-
sz és szellemi, fizikai igénybevétel 
megnöveli a Q10 igényt 

• gyógyszerek (pl. ishemiás szív-
betegség visszaszorításában alap-
vető jelentőségű zsírcsökkentők): 
nemcsak a koleszterin szintet csök-
kentik, hanem a hasonló biokémiai 
úton képződő Q10 mennyiségét is.

A Q10 csökkenése
A Q10-et szervezetünk 25-30 éves 
koráig maga állítja elő, de e kor 
után szintje hanyatlani kezd. A nor-
málisnak mondható szint 25%-os 
csökkenése szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásához, magas 
vérnyomáshoz és számos más 
betegséghez vezethet. 

A Q10 hatása
Legnagyobb hatását klinikai 
tesztek alapján a szabadgyökök 
lekötésében fejti ki, ezáltal meg-
akadályozza a rákos sejtek elsza-
porodását. Megfigyelések alapján 
segít a falósejtek aktívabb haté-
konyságának kialakulásában, 
gátolva ezáltal a daganat terjedé-
sét, ill. áttétek képződését. 
Főleg állatkísérletekben és vér és 
nyirokszervi betegségekben figyel-
ték meg ezt a hatást. Másrészt kró-
nikus, és egyben súlyos fertőzések-
ben (pl. AIDS) megfigyelték a Q10 
hatására javuló klinikai állapotot, 
ill. társ-szövődmények kialakulásá-
nak csökkenését.
Kutatások feltárták, hogy a Q10 
koenzinmek jótékony hatása van 
a különféle allergiák, az asztma és 
légúti megbetegedések esetén is. 
Ugyancsak alkalmazzák az agymű-
ködés rendellenességeinek keze-
lésében, ha ezek az anomáliák 
skizofréniával és Alzheimer-kórral 
függnek össze.
Jó eredményeket értek el az öre-

gedés folyamatának lassításában 
is, továbbá elhízás, candídiasis (a 
Candida albicans élesztőgombafaj 
által okozott fertőzés), sclerosis 
multiplex (az idegrendszer legkülön-
bözőbb helyein körülírt gócokban 
jelentkező, a velőshüvely elvesz-
tésével járó kórfolyamat), foggyö-
kérbetegségek, fogínysorvadás és 
cukorbetegség kezelésében.

A Q10 legnagyobb hiányát 
szívbetegségben mutatták ki
A különböző káros behatások és 
magas vérzsír értékek hatására sok 
agresszív szabad gyök szabadul fel 
a szervezetben, amik megbontják 
az érfal-belhártya integritását, elő-
segítik zsír és mész lerakódását az 
érfalon belül, amik aztán nőnek, 
megrepednek, és fokozott vér-alva-
dékonyságot kiváltva helyileg elő-
idézik az éren belüli vérrög képző-
dését. Ha a vérrög teljesen elzárja 
az adott koszorúeret, bizonyos idő 
elteltével szívizominfarktus alakul 
ki. A hiány megszüntetése után 
a betegségből történő felépülési 
folyamat jelentősen lerövidíthető. 
E-vitamin és béta karotin együttes 
szedésével a Coenzyme hatása 
fokozható, hasznosulási folyamata 
jelentősen felgyorsítható. Ellensége 
a túl zsíros étkezés.

Optimális Q10 mennyiség
Minden szervezetnek eltérő men-
nyiségű Coenzymre van szüksé-
ge, ezért ajánljuk, konzultáljon 
orvosával vagy gyógyszerészével. 
Japánban elsősorban szívbetegsé-
gek és magas vérnyomás betegség 
kezelésében folyamodnak a Q10 
koenzimhez, de felhasználják az 
immunrendszer erősítésére is.

• egészséges embereknél napi 
10-30 mg az energiatermelés foko-
zására és a betegségek megelő-
zésére. 
• sportolóknak a Colgan Intézet 
ajánlása alapján napi 30-60 mg 
adható, ami jelentősen növeli telje-
sítményüket. 
• terápiás céllal a szakirodalom 
szerint napi 120-360 mg. 
• Terhes és szoptató anyák ill. vér-
alvadásgátló gyógyszert fogyasztók 
a CoQ10 szedése előtt kérjék ki 
orvosuk véleményét. 
A Q10 koenzim adagolásának jóté-
kony hatása csak lassan, néhány 
hetes szedés után alakul ki. Napi 
60 mg szedése kb. 4 hét múlva 
hozza meg a kívánt eredményt, de 
a Q10 szint a szervezetben csak 8 
hét után stabilizálódik. Onnantól 
kezdve már ez a magasabb stabil 
szint napi 20-30 mg szedésével 
fenntartható. Ha valaki már előbb, 
alig néhány napos alkalmazás után 
is sokkal jobban érzi magát, az arra 
utal, hogy szervezetében nagymér-
tékű volt a Q10 hiánya.

A Q10 mellékhatása nem ismert
A Q10 semmilyen módon nem 
gátolja a szervezetet abban, hogy 
továbbra is előállítsa a saját maga 
által kitermelni képes mennyiséget. 
Nem kell tehát félni attól, hogy a 
Q10 szedése leszoktatja a szerveze-
tet arról, hogy a szedés megkezdése 
után továbbra is Q10-et termeljen.
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Csirkés-gombás pite egyszerűen, 
sajtos töltelékkel 

Hozzávalók: 
• 1 csomag leveles tészta
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 2 csirkemellfilé
• 25 dkg gomba
• 1 dl fehérbor
• 1 teáskanál morzsolt bazsalikom

Elkészítés:
A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. A csirkemellet falatnyi 
darabokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, a gombák tönkvégeit 
levágjuk, majd folyó víz alatt gyorsan leöblítjük, félbevágjuk és 
felszeleteljük.
Serpenyőben 1 evőkanál vajat felolvasztunk, rádobjuk a húst, 
és kevergetve 4-5 perc alatt körbepirítjuk, majd tányérra szed-
jük, félretesszük. A serpenyőbe még 1 evőkanál vajat dobunk, 
hozzáadjuk a hagymát és a gombát, pár percig pirítjuk, amíg 
egy kicsit összeesik, majd hozzáadjuk a húst, meghintjük 
bazsalikommal, oregánóval és római köménnyel, átforgatjuk, 
majd felöntjük a fehérborral, és addig főzzük, amíg a leve elfő.
Közben a tojásokat keverőtálba felütjük, hozzáadjuk a tejet és 
a tejszínt, kézi habverővel simára keverjük.
A leveles tésztával egy pitetálat vagy kisebb tepsit kibélelünk, 
egyenletesen elosztjuk rajta a gombás csirkét, megszórjuk a 
reszelt sajttal, majd rálocsoljuk a tojásos keveréket.
180 fokos sütőbe toljuk, és légkeverés mellett kb. 40 perc alatt 
megsütjük.
Azon melegében tálalhatjuk, szeletelve, egy adag salátával 
kísérve.              Jó étvágyat!

• 1 teáskanál oregánó
• 1 t.kanál őrölt római kömény
• 3 tojás
• 2 dl tej
• 2 dl tejszín
• 15 dkg reszelt sajt
• 2 evőkanál vaj
• só, bors
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INGATLAN

Ófaluban, csendes helyen 
(az utca utolsó háza) szerke-
zetkész, 260 m2-es, 2 szintes 
családi ház, nagy telekkel 
eladó. Padlófűtés szerelve, 
nyomáspróbázva. Wc, mosó-
konyha, fürdőszoba burkolva. 
Villanyszerelés, víz, szenny-
víz kész. Külső-belső vako-
lás kész. Akár több szobás 
vendégháznak is alkalmas. 
Képek kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. Tel.: 
30/262-0241

Szekszárdon eladó házat 
vagy 2. emeletig lakást kere-
sek. Tel.: 70/439-8140

Zombán 2 szintes, 2 gará-
zsos családi ház eladó. Érd.: 
06-20/413-7040

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

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

BÉREL-KIAD

Horvátországi tengerparton 
apartman  kiadó. Tel.: 0620-
9567766

GÉPJÁRMŰ

Eladó egy Eicher ES202 
típusú, keskeny nyomtávú 
traktor. Motorikusan kitű-
nő állapotú, télen nyáron  
könnyen indul. 1,5 ha szőlő 
permetezésére és fűnyírá-
sára volt használva. 2020. 
04.17-ig van műszakija, 28 
lóerős, hátsó kerék meghajtá-
sú. Méretváltás miatt eladó. 
Tel.: 30/719-2044

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

5140-es Ih Case traktor eladó, 
illetve John Deere Fendt trak-
torcsere értékegyeztetéssel! 
Érd.: 0630/9598-707

SZOLGÁLTATÁS

Vizes falak utólagos  
szigetelése mérsékelt áron, 

garanciával.  
Tel.: 30/5577-192 
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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

Villanybojler (Elnett 
ENSH) 80 literes, újsze-
rű állapotban eladó. 
Ár: 18 000 Ft. Tel.: 
30/9563-815

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

ÁLLAT

Tojótyúk (tollas) 699 
Ft/db áron rendelhető 
ingyenes házhoz szállí-
tással.0630/359-1160

TYÚKVÁSÁR! Barna 
tojó 590 Ft/db, 20 db-
ra + 1 db AJÁNDÉK. 
Mélyalmos, 14 hóna-
pos tyúk 690 Ft/db, 20 
db-ra + 2 db AJÁNDÉK. 
INGYENES szállítás. 
70/776-3007

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Fényezőket keresünk 
ipari fényezéshez, vidé-
ki munkahelyre (Győr 
mellé), ottlakással. 
0630/937-4157 

Betanított dolgozókat 
keresünk megnöve-
kedett gyártásunkba,  
havi átlag kereset nettó 
180.000-200.000 Ft. 
Szállást, utazás, mun-
kába járást biztosítunk. 
Győri, mosonmagyaró-
vári munkahelyünkre. 
06-70/639-9920

Kőművest és segéd-
munkást keresek,  
illetve csarnoképítés-
ben jártas szakmun-
kást és segédmunkást. 
Tel.: 20/398-8855

CO2 hegesztőket 
(vékony anyagok 
hegesztésére) CNC 
gépkezelőket, fémipari 
festőket, csiszolókat, 
fényezőket és összesze-
relőket keresünk (fém-
ipari bizonyítvány előny). 
Extra magas bejelentett 
órabér! Szállás, utazás 
biztosított! 70/604-
1265, 70/366-5722, 
munka15@index.hu

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-
Sopron megyei partne-
rünkhöz. Magas bér, 
ingyenes szép szállás, 
utazás térítés. 06/30-
511-4219

CO hegesztőket és 
szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki mun-
kahelyre (Győr mellé), 
ottlakással. 0630/937-
4157

Gyakorlott Hegesztőt, 
lakatost, esztergályost, 
CNC megmunkálót kere-
sünk tatabányai mun-
kavégzéssel INGYEN 
SZÁLLÁS, EXTRA BÉR! 
Tel:06(30)954-1254 
mail: info@zcsolution-
iroda.hu

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

TÉRKŐ TISZTÍTÁS!!! 
Speciális eszközökkel 

Tel.: 70/385-9900 
www.felulettisztitas-

vizzel.hu

EGYÉB

FUJI s3380 (14 MP-es, 
26x zoom) fényképező-
gép 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/polikarbo-
nát. 30/95-63-815

Nemzetközi gépkocsi-
vezető munkakörbe 
várjuk B kategóriás 
jogosítvánnyal rendel-
kező, akár kezdő kol-
légák jelentkezését 
Siófok és 50 km-es 
körzetéből. Elvárás: 
minimum 5 éves jogo-
sítvány! Fényképes 
önéletrajzot kérünk:  
info@ghintersped.hu

Családi ház szigete-
léséhez számlaképes 
szakembert keresek. 
Telefon: 30/719-2044

Fémipari betanított 
munkásokat, hegesztő-
ket, lakatosokat, CNC 
gépkezelőket keresünk 
győri munkahelyünkre. 
Szállást, utazást, mun-
kába járást, cafetériát 
biztosítunk. 06-70/315-
8492

Nincs munkád? Nem 
dolgozol? Betanított 
munkakörbe keresünk 
kollégákat sopron-
kövesdi és ajkai mun-
kahelyre. Ingyenes 
szállással, utazási 
költségtérítéssel, nettó 
170.000Ft havi jöve-
delemmel, cafetéria, 
előleg, bejelentett 
munkaviszony, albérlet 
támogatás, 6 hónap 
után hűségjutalommal. 
Hosszú távú munkale-
hetőség, kiváló mun-
kakörnyezet. Feltétel: 
8 általános iskolai vég-
zettség. 06-70/315-
8492




