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KOS (03.21-04.20.)
A munkahelyén problémákkal szembesülhet, ezért a 
nyaralásról ezidőtájt nem érdemes álmodoznia. Bár 
ez a hónap a munka terén meglehetősen hektikus 
periódus lesz, viszont a Kos jegy szülöttei új kapcso-
latokra tehetnek szert, sőt, akár még egy potenciális 
partner is színre léphet az életükben.

BIKA (04.21-05.21.)
A komoly érzelmek és egyéb fontos tényezők komoly 
hatással lesznek az általános közérzetére ebben 
az időszakban, és kifejezetten optimista szemlélet 
uralkodik el önön. Fontos viszont, hogy a partnere 
miatt azért ne feledkezzen meg a környezetében 
lévőkről sem.

IKREK (05.22-06.21.)
Júniusban könnyen megbirkózik az ön előtt álló aka-
dályokkal, ezért mindenféleképpen érdemes kellő 
időt és energiát fordítania a munkájára. Ne feledje, 
hogy a siker kulcsa a kemény munkában és a szor-
galomban rejlik. Ha kitartó lesz és, mindent belead, 
akkor egy régóta vágyott nagyszerű lehetőség is az 
ölébe hullhat.

RÁK (06.22-07.22.)
Ebben az időszakban nem kell majd az olyan isme-
retlen dolgok miatt sem aggódnia, amelyekkel koráb-
ban már számos alkalommal meg kellett birkóznia. 
Ha lehetősége nyílik rá, akkor ne féljen belevágni egy 
utazásba, fedezzen fel új országokat, és ismerjen 
meg új embereket.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
Ebben az időszakban kisebb családi problémái 
adódhatnak, és könnyen meglehet, hogy egy önhöz 
közelálló személy a segítségét igényli majd. Egy 
ilyen helyzetben nincs helye a kritikus hozzáállásá-
nak, különben könnyen elveszítheti a szóban forgó  
szerette bizalmát.

SZŰZ (08.24-09.22.)
Ez a hónap rendkívül sikeres periódus lesz az ön 
számára, ami főként a személyes kapcsolatokban 
és az érzelmi életében lesz értékelhető. Vágjon neki 
bátran a nagy világnak, flörtöljön, mosolyogjon és 
nevessen minél többet, de eközben mindig tartsa 
nyitva a szemét, nehogy elszalassza a kínálkozó 
lehetőségeket.

MÉRLEG (09.23-10.23.)
Sikeresen megbirkózik a legkomolyabb problémák-
kal is ebben az időszakban, újra rálel a lelki békéjére 
és visszatér az optimizmusa. A mérleg csillagjegy 
szülöttei sokkal több szabadidővel gazdálkodhatnak 
majd ebben az időszakban, mint a korábbiakban. 
Kedvükre hódolhatnak kedvenc szabadidős tevé-
kenységeiknek is, mivel sikerül úgy beosztaniuk a 
munkájukat, hogy az kellően hatékony legyen. 

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
A június a karrierje szempontjából kifejezetten ked-
vezően fog alakulni, ezért éppen itt lesz majd az 
ideje annak, hogy minden energiájával a munkahelyi 
feladataira koncentráljon. Ha így tesz, akkor az 
ön számára fontos információk nem kerülik el a 
figyelmét.

NYILAS (11.23-12.21.)
Júniusban nagyon hatékony lesz képes beosztani 
az idejét, és kiválóan végzi majd a munkahelyei fel-
adatait, aminek köszönhetően esélye nyílik rá, hogy 
elérje az egyik korábban kitűzött célját. Ugyanakkor 
előfordulhat, hogy ehhez minden tudását latba kell 
majd vetnie, és erőn felül kell teljesítenie.

BAK (12.22-01.20.)
Júniusban megmutathatja a környezetében élőknek, 
hogy milyen fontos tagja a közösségnek. A bak 
csillagjegy szülöttei csakis így érhetik el, hogy végül 
megkaphassák jól megérdemelt jutalmukat. Ne 
legyen túlságosan önző, hagyja, hogy a lelkiismerete 
mutassa az ön számára az utat.

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
Júniusban egy kimondottan kedvező időszak vár a 
Vízöntőre. Folyamatosan pozitív energiát fog kisugá-
rozni magából a környezetében lévők felé, és jelen-
tős mértékben megnő az esélye annak, hogy a sors 
keze összehozza egy potenciális partnerrel.

HALAK (02.19-03.20.)
Júniusban a Halak magánélete kifejezetten jól fog 
alakulni. Olyan remek híreket is kaphat, amelyek 
rendkívüli módon felkeltik az érdeklődését. A tartós 
párkapcsolatban élők számára esély nyílik rá, hogy 
szorosabbra fonják az egymás közötti kötelékeit. 
Fontos, hogy ebben az időszakban a fizikai kondíció-
jára is kellő figyelmet szánjon.

HOROSZKÓP
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5 csodaszép kerti növény, amely bírja a nyári meleget
Egy egész évben tündöklő kert titka, hogy télen örökzöldektől, nyáron pedig színes, vidám virágoktól pompázik. 

Mutatunk 5 olyan kedves virágot, amelyet bátran választhat a nyári szezonra, ugyanis túléli a kánikulát is.

1. Ligeti zsálya
A zsálya vibráló, lila típusa 
a magas hőmérsékletet, a 
szárazságot és a magas 
páratartalmat is jól tűri. 
Nyár végére pedig csodás, 
élénk virágokat hoz.

2. Menyecskeszem
A szépecskének is neve-
zett virág a hőt és a párát 
is állja, és csodás sárga 
virágokat hoz. 

3. Bíbor kasvirág
Ez a vidám, rózsaszín kas-
virág nem csak nyáron 
gyönyörködteti a szemet, 
még az első őszi hideget 
is kibírja.

4. Nílusi liliom
Már a neve is azt sugall-
ja, hogy kiválóan bírja a 
meleget. Ráadásul egész 
nyáron hozza kedves, 
pasztell virágait.

5. Mexikói petúnia
Ez a lila petúnia kertbe 
vagy ládába ültetve is 
egész nyáron boldogítani 
fog, és egyáltalán nem 
bánja a tűző napot sem.
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Húscsíkok ajvármártással 

Hozzávalók: 
• 10 dkg füstölt szalonna
• 1 csokor újhagyma
• 2 gerezd reszelt fokhagyma
• 75 dkg sertéscomb
• só és frissen őrölt bors
• 1 dl semleges ízű olaj
• 1 dl száraz vörösbor

Elkészítés:
A füstölt szalonnát felkockázzuk, a megpucolt fokhagymát finomra 
zúzzuk, az újhagyma fehér szárát apróra vágjuk. A sertéscombot ujjnyi 
csíkokra szeljük, sózzuk-borsozzuk.  
A mártáshoz megreszeljük a sajtot, majd összekeverjük az ajvárral és a 
tejszínnel. 
Az olajból 2 evőkanálnyit mérsékelt lángon megmelegítünk egy kb. 30 
cm átmérőjű, 6 cm magas peremű teflonserpenyőben, és pár perc alatt, 
kevergetve pörcösre pirítjuk rajta a szalonnát. A pörcöket szűrőlapáttal 
kivesszük, félretesszük, és a serpenyőben maradt zsiradékon keverget-
ve megpároljuk az újhagymát. Ezután az újhagymát is kivesszük a serpe-
nyőből, félretesszük, és azonnal hozzávegyítjük a zúzott fokhagymát. 
Az eddig használt serpenyőt papírtörlővel óvatosan szárazra töröljük, és 
nagy lángon megforrósítjuk benne a maradék olajat. Kevergetve meg- 
pirítjuk benne 3 perc alatt a húscsíkok felét, aztán szűrőlapáttal kiszedjük 
őket, félretesszük, és hasonló módon megpirítjuk a többi húscsíkot is.
A serpenyőbe visszapakoljuk az összes húscsíkot, ráöntjük a bort, és az 
egészet nagy lángon 3 percig forraljuk. Ezután mérsékelt tűzön, lefedve 
25 perc alatt puhára pároljuk a húscsíkokat, és közben néha megkever-
jük őket, valamint ha szükséges, kevés meleg vizet is kanalazunk alá, 
nehogy száraz legyen. 
A megpárolt húshoz hozzáadjuk a szalonnapörcöket, az újhagymás- 
fokhagymás keveréket és az ajváros mártást. Az ételt 2-3 perc alatt mér-
sékelt tűzön kevergetve készre főzzük: így a sajt felolvad, a hús átveszi 
a mártás zamatait.
             Jó étvágyat!

A mártáshoz:
• 15 dkg reszelt füstölt sajt
• 2 dl ajvár
• 2 dl tejszín

Igazi házias étel, hétvégi családi ebédekre kiváló. Nagyon finom 
hagymás törtkrumplival, vagy fokhagymás szélesmetélttel tálalva 
illetve nagyon illik hozzá a párolt rizs és a hasábburgonya is.
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Új tantárgy jöhet, ha a kormány 
rábólint az orvosok ötletére

A kötelező egészségtan-oktatás hala-
déktalan bevezetését kéri a kormánytól 
a Magyar Orvosi Kamara. Már csak az a 
kérdés, hogyan tudják majd bepréselni 
a diákok órarendjébe az újabb órát.
A Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra 
hozta az egészségügy jelenét és jövőjét 
illető alapvető kérdésekben a véleményét. 
A pontok közül egy az oktatást is érintené 
– már amennyiben a kormány rábólint a 
kamara kérésére.
„A lakosság egészségtudatosságának és 
képzettségének hiánya nemcsak veszé-
lyeztető, de jelentős gazdasági terhet is 
eredményező negatív társadalmi tényező. 
Ezért haladéktalanul be kell vezetni a 
kötelező, Nemzeti Alaptantervbe illesztett, 
felmenő rendszerű egészségtan oktatást, 
kifejezetten e célra képzett tanárok bevo-
násával” – írják, és még azt is hozzáte-
szik, hogy a lépés eredménye évtizedes 
távon mutatkozik majd meg, és biztosan 
milliárdos nagyságrendű spórolást ered-
ményez, jelentősen csökkentve az egész-
ségügyre háruló terheket.
Az ötlet kiváló, tényleg jó lenne, ha leg-
alább a leggyakoribb betegségekkel, eljá-
rásokkal tisztában lennének a gyerekek, 
hiszen ezt felnőttként remekül tudják 
majd kamatoztatni. Az is hasznos, ha az 
emberek tisztában vannak azzal, hogy a 
sürgősségire sürgős esetben megyünk, 
nem pedig egy hetek óta tartó térdfájás-
sal. Döbbenetes eredményeket lehetne 
elérni, ha lenne valódi egészségtudatos-
ság, prevenció, és még sorolhatnám nap-
estig, mi minden.

Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnö-
ke azt mondja, hogy 12 éve kérik az egészség-
tan oktatását a mindenkori kormányzatoktól. 
Szerinte erre megvannak a megfelelő pedagó-
gus szakemberek is.
Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezetének elnöke szerint is jó ötlet az 
egészségtan, csak egy kicsit másképp.
„Szerintünk ezt nem kell külön órában, külön 
tanárral oktatni, ahogyan a hon- és népisme-
retet is remekül lehetne tanítani a történelem-
óra keretein belül. Az egészségtant is integrál-
ni kellene, mondjuk az osztályfőnöki vagy a 
testnevelésóra alá, vagy lehetne szakkört is 
indítani, de más elnevezéssel. Így tanulnának 
a gyerekek egészségtudatosságot, és több 
órájuk sem lenne”– mondja Mendrey László.

Pénzügyi nevelés is lesz
Szeptembertől a pénzügyi tudatosságot erő-
sítő feladatok is bekerülnek majd az általá-
nos iskola 5. és 6. osztálya számára készült 
matematika munkafüzetekbe.  A feladatok 
célja, hogy a gyerekek a mindennapi döntési  
helyzetekben tudják alkalmazni a mate-
matikai eszköztárat. Mondjuk a zsebpénz 
beosztását, a vásárlást a boltban, a családi 
költségvetés elkészítését.
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Barum 195/65/15-
ös nyári gumi (4 db) 
felnivel eladó. 1 sze-
zont futott. Ár: 55 
000 Ft/4 db. Tel.: 
30/981-9191

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

Eicher ES202 típu-
sú, keskeny nyom-
távú traktor eladó. 
Motorikusan kitű-
nő állapotú, télen 
nyáron könnyen 
indul. 1,5 ha szőlő 
permetezésére és 
fűnyírására volt 
használva. 2020. 
04.17-ig van műsza-
kija, 28 lóerős, hátsó 
kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt 
eladó. Tel.: 30/719-
2044

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

Alsótagozatos gyer-
mekek számára 
korrepetálást vál-
lalok Szekszárdon. 
20/263-7965

TÉRKŐ TISZTÍTÁS! 
Speciális eszkö-
zökkel. Telefon: 
70/385-9900  

www.felulettisztitas-
vizzel.hu

Műanyag 
Nyílászárók, 
Redőnyök, 

Szúnyoghálók 
júliusban 30-50% 
kedvezménnyel. 
Nyugdíjasoknak 

+10% kedvezmény. 
Tel.:70-676-7722

EGYÉB

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

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 max. 
2-es ekét keresek. 
Tel.: 30/719-2044

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

Szigeteléshez (csa-
ládi ház, Őcsény) 
számlaképes szak-
embert keresek. Tel.: 
30/719-2044

2004-es Suzuki friss 
műszakival, baba-
kocsi, babaágy, etető-
szék, autóba gyerek-
ülés, bicikli (Mountain 
Bike) eladó. Tel.: 
20/290-7564

ÁLLAT

TANYASI, fiatal,  
2,2-2,6kg-os 

TYÚK, 450 Ft/kg. 
INGYENES szállítás. 

06-70/776-3007

GÉPJÁRMŰ

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

Eladó 2 db, keveset 
futott, kitűnő minő-
ségű és teherbírású 
Nankang Passion 
CW-20,  215/60 
R16C nyári gumi-
abroncs. 108/106 
T, DOT 4416, profil-
mélység: 8 mm. Ár: 
14.000 Ft/db Tel.: 
30/9563-815

Eladó 2 db keve-
set futott Hankook 
Vantra,  LT 215/60, 
R16C nyári gumiab-
roncs, 103/101T, 
DOT 0613, 7 mm-es 
profilmélységgel. Ár: 
14.000 Ft/db Tel.: 
30/9563-815

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utol-
só háza) szerkezet-
kész, 260 m2-es, 2 
szintes családi ház, 
nagy telekkel eladó. 
Padlófűtés szerelve, 
nyomáspróbázva. 
Wc, mosókonyha, 
fürdőszoba burkol-
va. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vakolás 
kész. Akár több szo-
bás vendégháznak 
is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. 
Telefon: 30/262-
0241

BÉREL-KIAD

Horvátországi  
tengerparton  

apartman kiadó.  
Telefon:  

0620-9567766

INGATLAN

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

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

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

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

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

Szekszárdon a 
Csokonai utcában 
vagy más liftes 
házban 1,5 - 2 szo-
bás lakást vennék. 
Telefon: 20/334-
8923, E-mail:  
horgaszhaz1485@
gmail.com



7

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL 

Megbízható szerelőt  
keresek Eicher és 
Shibaura típusú  
kistraktorokhoz.  

Tel.: 30/719-2044,  
30/611-7209 

Betanított dolgozókat 
keresünk megnövekedett 

gyártásunkba, győri  
és mosonmagyaróvári 

munkahelyünkre.  
Havi átlag kereset nettó 

180-200.000 Ft. Szállást, 
munkába járást, előleget 

biztosítunk. 
Érdeklődni: 

06-70/639-9920 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Nincs munkád? 
Betanított munkakörbe 

keresünk kollégákat 
sopronkövesdi munka-
helyre. Ingyenes szál-
lással és bejárással, 

utazási költségtérítéssel, 
előleggel, 13. havi bérrel. 
Hosszú távú munkalehe-
tőség, havi átlag kereset 

nettó 170-200.000Ft. 
Érd: 06-70/315-8492 

(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Kőművest és  
segédmunkást keresek,  
illetve csarnoképítésben 

jártas szakmunkást  
és segédmunkást.  
Tel.: 20/398-8855




