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KOS (03.21-04.20.)

Ne rágódj túl sokat a gondokon, mert nagyobb-
nak fognak tűnni, mint amilyenek valójában. 
Próbáld inkább megtalálni a szépséget a min-
dennapokban, mert rengeteg jó dolog történik 
körülötted. Örülj a napsütésnek!

BIKA (04.21-05.21.)

Most jött el a te időd, hogy megmutasd a világ-
nak, mit is tudsz. Állj készen, mert a megfelelő 
pillanatban kell kamatoztatnod valami olyan 
képességedet, amit már évek óta fejlesztesz.

IKREK (05.22-06.21.)

Nagy terveid vannak, de most már nem a 
szövögetésnek és a gondolkodásnak, hanem 
a cselekvésnek van itt az ideje. Tudd le először 
a kötelességeket, hogy a hónap többi részében 
már csak a jó dolgokra kelljen figyelned.

RÁK (06.22-07.22.)

Meg kell most hoznod néhány áldozatot azért, 
hogy később minden úgy alakuljon, ahogyan 
azt szeretnéd. Ha erre készen állsz, akkor a 
befektetett energia meg fog térülni, és a hónap 
végére elérhetsz valamit, amire régóta vágysz.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)

Még le sem zárult egy életszakasz, te máris a 
következő lépésen gondolkodsz. Jó, ha ennyi 
energiád van, és figyelsz a jövődre, de arra 
is ügyelj, hogy mindig szánj időt arra is, hogy 
kiélvezd, amit már elértél.

SZŰZ (08.24-09.22.)

Valami miatt régóta várod már ezt a hóna-
pot, de nem sejtheted, hogy még ennél is 
nagyobb eseményeket tartogat. Szerencsére 
mind olyasmi lesz, aminek őszintén tudsz 
majd örülni, így van okod bizakodni.

MÉRLEG (09.23-10.23.)

Nagyon sok minden történik egyszerre ebben 
a hónapban, neked pedig mindenhol jelen kell 
lenned. Szerencsére ez egy olyan feladat, amit 
élvezel és örömmel végzel, de május végére 
azért így is lehet, hogy ki fogsz majd merülni.

SKORPIÓ (10.24-11.22.)

Ha egyszer már elkötelezted magadat valami 
mellett, akkor most ne hátrálj meg! Ha tudod mit 
akarsz, cselekedj úgy, hogy az abba az irányba 
lökje a hajódat, amerre menni szeretnél.

NYILAS (11.23-12.21.)

Izgalmas változást tartogat számodra ez a 
hónap, és az is lehet, hogy te még ennél is töb-
bet akarsz. Ha készen állsz a változásra, akkor 
már csak a környezetedet kell meggyőzni arról, 
hogy támogassanak a terveidben.

BAK (12.22-01.20.)

Több dologban is nehezedre esik zöld ágra 
vergődni, de ez a hónap segíteni fog, hogy 
rátalálj a számodra megfelelő útra. Ne félj 
megosztani a kétségeidet az emberekkel, 
mert ők lesznek azok, akik segíteni fognak.

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)

Hallgass a megérzéseidre, és merj szót emel-
ni valami ellen, ha az nem tetszik neked. Ne 
feledd, hogy a te véleményed is fontos, és a 
környezeted is jót akar neked, de nem tudnak 
segíteni, ha nem tudják, mit szeretnél.

HALAK (02.19-03.20.)

Nehezedre esik lezárni valamit, pedig ami egy 
dolognak a vége, az egy másik eseménynek 
a kezdete lehet. Lépj tovább, mert izgalmas 
kalandok várnak, amiktől most csak te tartod 
vissza saját magadat.

HOROSZKÓP
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Pünkösdi szokások és hagyományok
A Pünkösd a tavasz egyik leg-
nagyobb ünnepe, ami nemcsak 
a néphagyományokban, de a 
vallási életben is igen fontos.

Pünkösd története
Kevesen tudják, de nevét a pente-
kotész, vagyis az ötvenedik szóból 
kapta. A magyarázat könnyű, ugyan-
is a Húsvét utáni ötvenedik napon 
ünnepeljük ezt a jeles napot.
Az 50 napnak is van megfele-
lő magyarázata. A zsidók ugyan-
is Pészach utáni ötvenedik napon 
arattak, ekkor szedték le az első 
gyümölcsöket. A magyar pünkösdi 
szokások elsősorban a keresztény 
ünnephez kapcsolódnak, de a szo-
kás egyes elemei (mint például a 
pünkösdi királynéválasztás, vagy a 
zöldágazás) régebbi, pogány időkre 
nyúlnak vissza.
Sok más keresztény ünnephez 
hasonlóan itt is a már meglévő, 
pogány hiedelmekre épült rá a 
keresztény tartalom, s olvadt össze 
egy közös ünneppé. A keresztények 
Pünkösdkor azt ünneplik, hogy 
Jézus mennybemenetele után a 
Szentlélek leszállt az apostolokra. 
A pünkösd az egyház számára az 
öröm ünnepét jelenti, így számos 
népszokás fűződik hozzá.

Pünkösdi királyválasztás
A pünkösdi királyi címet az ekkor 
rendezett ügyességi versenyek 
nyertese érdemelte ki. Így szerez-
hető kiváltságok voltak: a pünkösdi 
király egy évig minden lakodalomba, 
mulatságra, ünnepségre hivatalos 
volt, minden kocsmában ingyen iha-
tott, mert amit elfogyasztott azt a 
község fizette ki később. Általában 
ő lett a legények vezetője is az adott 
évben.

Pünkösdi királyné járás
A pünkösdi királyné járás termé-
kenységvarázsló szokás. A legszebb 
kislányt választották meg kiskirály-
nénak, ami nagy tisztesség volt. 
Mise után házról házra jártak jókí-
vánságokkal, versekkel, énekekkel 
köszöntve a háziakat, virággal szór-
ták be a szobát. A játék végén a 
háziak megkérdezték a lányokat: 
Hadd látom a királynétokat édes-e 
vagy savanyú? Fellebbentve a díszes 
kendőt megcsiklandozzák a kislány 
állát. Ha a királyné mosolyog, de a 
fogát a világért sem villanthatja ki, 
megnyugszanak a háziak, mert jó 
lesz a termés. Ekkor a háziak almát, 
tojást, kolbászt, pénzt ajándékoz-
tak a jó kívánóknak. Menyasszonyi 
ruhába öltöztetve hordozták körbe a 
faluba, és közben verselve köszön-
tötték a pünkösdöt.

Tavaszköszöntés
A Pünkösdhöz szorosan kapcsolód-
nak a virágok. Egyes helyeken például 
már kora hajnalban az ablakokba, 
vagy a ház kerítéslécei közé tűznek 
zöld ágakat, virágokat (bodzát, pün-
kösdi rózsát, jázmint) azért, hogy 
nehogy belecsapjon a házba a villám.

Párválasztó és udvarló szokások
Udvarlással kapcsolatos szokások is 
kapcsolódnak Pünkösd ünnepéhez. 
Egyes helyeken például a legények-
nek be kellett csempészni a kivá-
lasztott lány ablakába egy pünkösdi 
rózsát. A lányoknak viszont koszorút 
kellett fonni, s átadni a legényeknek. 
Ilyenkor szokás volt a mátkázás is.  
A legény annak a lánynak küldött egy 
tálat kaláccsal és borral, aki tetszett 
neki. Ha a lány viszonozta az érzelme-
ket, akkor ő is hasonlóan telerakott 
tálat küldött vissza. Este aztán újabb 
lehetőség nyílt az udvarlásra, ugyan-
is sokfelé ilyenkor pünkösdi bálokat 
tartottak.

Májusfaállítás, zöldághordás
Egyes területeken ilyenkor állították a 
májusfát. Azokon a területeken pedig, 
ahol május 1-jén állították, ott álta-
lában ezeken a napokon döntötték 
ki. Általában a közösségeknek is volt 
egy közös fája, aminek a kidöntését 
ünnepély, és táncmulatság kísérte. 
Más helyeken házakra, kerítésekre 

tűztek ki zöld gallyakat, ágakat. Ezzel 
bizonyos településeken a lányos háza-
kat jelezték, máshol viszont azt, hogy 
az ünnep tiszteletére tették ki.

Mátkálás
Komatál küldés. Általában egynemű, 
ritkábban különnemű fiatalok barátsá-
gának megpecsételése. A mátkatálat 
személyesen illett vinni a megajándé-
kozottnak, aki ha elfogadta a barátsá-
got ugyanezt a tálat kaláccsal, süte- 
ménnyel, gyümölccsel megrakva, hím-
zett kendővel letakarva küldte vissza.

Táncmulatságok
Pünkösd a fiatalságnak jeles ünne-
pe volt, mert háromnapos táncot 
rendeztek ilyenkor. A múlt századi 
adatok szerint a pünkösdi táncmu-
latságok összefüggésben voltak a 
pünkösdi királyválasztással.
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Május 20-tól érvényes az új 
uniós szabályozás, ennek 
értelmében a műszaki vizs-
gálati bizonyítványt is kell 
majd az ellenőrzésnél.
Május 20-án vasárnap meg-
változik az autók műszaki 
vizsgáztatásának szabály-
rendszere. Ennek egyik leg-
fontosabb újítása pedig az, 
hogy innentől kezdve nem 
lesz elég csak a jogosítványt 
és a forgalmi engedélyt fel-
mutatni a rendőröknek: az 
igazoltatáskor ezentúl a leg-
utóbbi vizsgáztatáskor kapott 
bizonyítványra is szükség 
lesz.

A vizsgarendszer átalakításá-
ra vonatkozó új uniós irányelv 
az összes tagországot érinti, 
célja, hogy bármely ország-
ban könnyebben meg lehes-
sen majd állapítani egy adott 
autóról, hogy érvényes-e a 
műszakija vagy sem. Míg a 
forgalmi engedélyek ugyanis 
mindenhol mások, addig a 
műszaki vizsgabizonyítvány 
rovatai nagyon hasonlóak, 
csak más nyelvűek. A doku-
mentumon szerepel többek 
között az érvényességi idő, 
a rendszám, az alvázszám, 

a kilométerszámláló állása, 
illetve a vizsga lejárati dátu-
ma is.
Az új szabályozás értelmé-
ben a Magyarországon forga-
lomban lévő autókat először 
négy-, majd kétévente kell 
újravizsgáztatni. Ennek során 
az autó állapotának felméré-
se mellett olyan környezetvé-
delmi vizsgálatot is végeznek 
majd, amiből kiderül, hogy 
a motor szén-monoxid-, illet-
ve szénhidrogén-kibocsátási, 
valamint lambda értéke, dízel 
autók esetén pedig a füstölés 
mértéke nem haladja-e meg 
a hivatalos határértékeket.
Magyarországon 2015 
decembere óta adnak a 
műszaki vizsga végén vizsga-
bizonyítványt, de vasárnaptól 
csak azoktól kérik majd, akik 
május 20 után vizsgáztatják 
az autójukat.

Vasárnaptól nem elég a forgalmi, 
még egy papírt fel kell mutatni a 

rendőrnek
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Mascarponés - erdei gyümölcsös torta

HOZZÁVALÓK (egy 28 cm-es formához):
Tésztához:
• 6 tojás
• 12 dkg cukor
• 15 dkg rétesliszt
• késhegynyi szódabikarbóna
Gyümölcspüréhez:
• 375 g mirelit erdeigyümölcs
• 150 g porcukor
• 2 tk porzselatin
Gyümölcszseléhez:
• 250 g vegyes bogyós gyümölcs
• 50 g porcukor
• 3 tk porzselatin

ELKÉSZÍTÉS:
Tészta:
• A sütőt 180 fokra előmelegítjük 
alsó-felső sütéssel. A formát kiva-
jazzuk és lisztezzük.
• Az egész tojásokat a cukorral 
kb. 10 perc alatt, a legmagasabb 
fokozaton, felverjük robotgéppel. 
Közben a lisztbe belekeverjük a 
szódabikarbónát, majd a tojáshoz 
forgatjuk óvatosan.
• A masszát belesimítjuk a formá-
ba, majd 30 perc alatt megsütjük. 
Tűpróbát végezzünk, majd résnyi-
re nyitott sütőajtónál hűtsük ki.
Gyümölcspüré:
• A fagyos gyümölcsöt a cukorral 
és egy kortynyi vízzel forraljunk fel, 
majd vegyük takarékra a lángot, 
adjuk hozzá a zselatint és addig 
kevergessük, amíg az teljesen fel 
nem oldódik. Tegyük félre hűlni.
• Közben a kihűlt lapot vágjuk 
ketté. Az alját tegyük vissza a for-
mába (fontos, hogy magas pere-
me legyen!), majd kanalazzuk rá 
a még folyékony, de langyos gyü-
mölcsös pürét, tegyük rá a másik 
lapot és jó alaposan nyomkodjuk 
össze. Tegyük be a hűtőbe.
Krém:
• A mascarponét, joghurtot, por-
cukrot, vaníliát és zselatinfixet 
tegyük egy tálba és robotgéppel 
jól dolgozzuk össze. 

Tegyük bele a gyümölcsöt és 
keverjük el, de figyeljünk rá, hogy 
kissé még márványos maradjon.
• A krémet kanalazzuk a piskó-
ta tetejére, egyengessük el, majd 
tegyük hűtőbe kb. 3 órára.
Zselé:
• A gyümölcsöt és a cukrot mele-
gítsük össze, majd oldjuk fel 
benne a zselatint (fontos, hogy 
nem szabad forralni!), majd tegyük 
félre hűlni.
• Közben vegyünk elő egy kisebb 
tortakarikát, vagy alufóliából haj-
togassunk keretet, majd tegyük 
úgy a joghurtos krémre, hogy a 
peremén kb. 1-1,5 cm-es hely 
maradjon. A körbe kanalazzuk 
bele a kihűlőben lévő gyümölcsös 
zselatint és egy éjszakára tegyük 
hűtőbe.
Díszítés:
• Másnap a tejszínt félig verjük 
fel, adjuk hozzá a habfixálót és 
verjük kemény habbá. A krém 
felével vonjuk be a torta oldalát, 
a másik felét töltsük habzsákba 
és ízlés szerint díszítsük vele a 
tortát. A habrózsákra szórhatunk 
színes dekor cukorkákat, de el is 
maradhat.
A zselés rétegek és a krém miatt 
érdemes forró vízbe mártott kés-
sel szeletelni.
          Jó étvágyat!

Krémhez:
• 500 g mascarpone
• 900 g natúr joghurt
• 300 g porcukor
• 4 csomag zselatinfix
• 3/4-ed üveg vaníliaaroma
• 375 g majdnem teljesen  
    kiolvadt erdei gyümölcs
Díszítéshez:
• 3-4 dl Meggle cukrászhab  
    (habtejszín)
• 1 cs habfixáló
• színes cukorkák (el is maradhat)
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Barum 195/65/15-
ös nyári gumi (4 db) 
FELNIVEL eladó.  
1 szezont futott. Ár: 
55 000 Ft/4 db. Tel.: 
30/981-9191

Nankang Passion CW-
20,  215/60 R16C 
nyári gumiabroncs (2 
db) eladó. 108/106 T, 
DOT 4416, profilmély-
ség: 8 mm. Ár: 14.000 
Ft/db. 30/9563-815

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

Nyílászárók, redő-
nyök, szúnyoghálók 
májusban 30% ked-
vezménnyel, nyug-
díjasoknak +10% 
kedvezmény. Tel.: 70-
676-7722

TÉRKŐ TISZTÍTÁS! 
Speciális  

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

vizzel.hu

S z o b a f e s t é s -
Mázolás, tapétázás, 
külső hőszeigetelés, 
faszerkezetek lazúro-
zása. Tel: 06-30/868-
0250

EGYÉB

25 L-es zománcozott 
lábas, 10-es kézi hús-
daráló, hagyományos 
(ÚJ) lópokróc eladó. 
Tel.: 74/413-907

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

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

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

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

Szigeteléshez (csalá-
di ház, Őcsény) szám-
laképes szakem-
bert KERESEK. Tel.: 
30/719-2044

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

ÁLLAT

TYÚKVÁSÁR! Barna 
tojó  490Ft/db. Földön 
nevelt, NEM ketre-
ces, 14 hónapos tyúk 
690 Ft/db, 20 db-ra 
+ 2 db AJÁNDÉK. 
INGYENES szállítás. 
Összeírót keresünk. 
06-70/776-3007

TÁRSKERESÉS

Rendszerető, sütni-
főzni túl tudó, ker-
tészkedést is kedvelő 
idős hölgy, szekszárdi 
otthonában egyedül 
élő 80-as személy 
hívását várja. Tel.: 
20/5522-654

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

GÉPJÁRMŰ

Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú trak-
tor eladó. Motorikusan 
kitűnő állapotú, télen 
nyáron könnyen indul. 
1,5 ha szőlő permete-
zésére és fűnyírására 
volt használva. 2020. 
04.17-ig van műsza-
kija, 28 lóerős, hátsó 
kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt 
eladó. 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 
traktorcsere érték-
egyeztetéssel! Érd.: 
0630/9598-707

Hankook Vantra,  LT 
215/60, R16C nyári 
gumiabroncs (2 db), 
103/101T, DOT 
0613, 7 mm-es pro-
filmélységgel eladó. 
Ár: 14.000 Ft/db Tel.: 
30/9563-815

INGATLAN

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

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

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 
260 m2-es, 2 szintes 
családi ház, nagy telek-
kel eladó. Padlófűtés 
szerelve, nyomáspró-
bázva. Wc, mosókony-
ha, fürdőszoba bur-
kolva. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vakolás 
kész. Akár több szo-
bás vendégháznak 
is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. 
Tel.: 30/262-0241

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

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

Sióagárdon tanya 
eladó. Tel.: 30/9-
029-029

Mórágyon komfor-
tos, 115 m2-es csa-
ládi ház, kis udvarral 
eladó. Ir. ár: 6 M Ft. 
Érd.: 30/655-4029

BÉREL-KIAD

Horvátországi  
tengerparton  

apartman  kiadó. 
Tel.: 0620-9567766
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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

Ausztriai határközeli bár 
felvesz hölgyeket 19-55 
éves korig. 06/30/534-
4699

Szállásos, betaní-
tott munkalehetőség 
Győrben. Férfiak és nők 
jelentkezését egyaránt 
várjuk, hosszútávú mun-
kára. Kimagasló bére-
zés! Elvárás 8 általános. 
0630/362-4338

Nincs munkád? 
Betanított munkakörbe 
keresünk kollégákat sop-
ronkövesdi munkahelyre. 
Ingyenes szállással és 
bejárással, utazási költ-
ségtérítéssel, előleggel, 
13. havi bérrel. Hosszú 
távú munkalehető-
ség, havi átlag kereset 
nettó 170-200.000 Ft. 
Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Metal Work Quality Kft 
keres Németországba 
azonnali kezdéssel profi 
burkolókat vagy brigá-
dokat. Hosszútávú folya-
matos munkára (télen, 
nyáron) Irodaházak bur-
kolásához (nagy felület) 
14 Euro/nm (4.340 Ft). 
Szállás, utaztatás bizto-
sítva. Minden pénteken 
elszámolás, felmérés és 
fizetés. Tel: 06-20/345-
66-00

Targoncás munkakörbe 
keresünk kiemelt bére-
zéssel munkavállaló-
kat mosonmagyaróvári 
autóipari nagyvállalat-
hoz. Szállást és mun-
kábajárást biztosítunk. 
Érd: 06-70/639-9920  
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

A bajai Véndió étterem 
(Facebook: Vendéglő a 
Véndióhoz) szállás lehe-
tőséggel, akár azonnali 
munkakezdéssel szaká-
csot keres. Érdeklődni: 
06-70/374-0017

KFT. keres azonnali kez-
déssel CO-hegesztőket, 
szerkezet lakatosokat 
Nagykanizsára, nettó: 
1.500 Ft órabérrel. 
Utazás térítve, napi elő-
leg megoldott. 06/30-
681-9655

Fémipari betanított 
munkásokat, hegesztő-
ket, lakatosokat, CNC 
gépkezelőket keresünk 
győri munkahelyünkre.  
Szállást, hazautazást, 
munkába járást, cafe-
tériát, előleget bizto-
sítunk. Érdeklődni: 
0 6 - 7 0 / 3 1 5 - 8 4 9 2  
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Betanított dolgozókat 
keresünk megnöveke-
dett gyártásunkba, győri 
és mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. Havi 
átlag kereset nettó 180-
200.000 Ft. Szállást, 
munkába járást, előleget 
biztosítunk. Érdeklődni: 
0 6 - 7 0 / 6 3 9 - 9 9 2 0 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)
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