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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Gyümölcsös rizstorta

Hozzávalók: 
• 2 db tojás
• 1 evőkanál finomliszt
• 1 ek cukrozatlan kakaópor
• 1 csomag sütőpor
• 5 ek cukor (kristály)
• 1 bögre rizs (2,5 dl-es bögre)
• 1 l tej
• 1 marék mazsola
• 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
A rizsből, 2 evőkanál cukorból, vaníliás cukorból, sóból 1 l tejjel 
tejberizst főzünk. Mikor már majdnem kész, hozzáadjuk a meg-
mosott mazsolát is, és az egészet teljesen kihűtjük.
A tojássárgákat 2 evőkanál cukorral habosra verjük. Ehhez hozzá- 
szitáljuk a lisztben elkevert sütőport és kakaót, majd óvatosan 
beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét. 180°C-on kb. 15 percig 
(tűpróbáig) sütjük, majd kihűtjük.
A tejszínt a zselatinfixszel és 1 evőkanál cukorral felverjük, és a 
kihűlt rizshez keverjük.
A tortaforma aljára tesszük a tésztalapot, erre kanalazzuk a rizs 
felét. A meghámozott, feldarabolt őszibarackot ráhalmozzuk, 
majd kicsit belenyomkodjuk. Erre tesszük a rizs másik felét, jól 
elegyengetjük. Tetejét beborítjuk a piros gyümölcsökkel.
A tortazselét a meggylével folytonos kevergetés közben felforral-
juk, majd 2 perc után a piros gyümölcsökre borítjuk. Legalább fél 
órára tegyük hűtőbe, hogy jól megszilárdulhasson a torta (Minél 
többet áll, annál finomabb.)
             Jó étvágyat!

• 2 dl habtejszín
• 1 csomag zselatinfix
• 1 csipet só
• 3 közepes db őszibarack
• 110 g meggy
• 110 g piros ribizli
• 110 g málna
• 120 g szeder
• 2.5 dl meggylé
• 1 csomag tortazselé (piros)
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HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

TÉRKŐ TISZTÍTÁS! 
Speciális  

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

vizzel.hu

MŰANYAG  
nyílászárók, 
Redőnyök, 

Szúnyoghálók 
júniusban 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

Hűtőszekrény, szek-
rénysor (5 részes), 
gardrób (140 cm, 
bükk színű) eladó 
Szekszárdon. Tel.: 
20/246-3332

Dunnákat, párná-
kat 23.500 Ft/kg-ig, 
hagyatékot, öröksé-
get, bizsukat, éksze-
reket vásárolok. 06-
20/253-7010

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-
2382

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

BÉREL-KIAD

Horvátországi  
tengerparton  

apartman  kiadó. 
Tel.: 0620-9567766

GÉPJÁRMŰ

Eicher ES202 típu-
sú, keskeny nyom-
távú traktor eladó. 
Motorikusan kitűnő 
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

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

Nankang Passion CW-
20,  215/60 R16C 
nyári gumiabroncs (2 
db) eladó.  Keveset 
futott, jó teherbírá-
sú, 108/106 T, DOT 
4416, profilmélység: 
8 mm. Ár: 14.000 
Ft/db. Telefon: 
30/9563-815

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

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

Régi motorokat, autó-
kat keresek gyűjte-
ménybe. Akár hiányo-
sat is, alkatrészeket 
is. 06-30/905-1306

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

SZOLGÁLTATÁS

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vál-
lalok Szekszárdon. 

20/263-7965

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

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

Balparásztán lakható  
tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937

Szekszárdon a 
Csokonai utcában 
vagy más liftes 
házban 1,5-2 szo-
bás lakást vennék. 
Tel.: 20/334-8923, 
E-mail: horgasz-
haz1485@gmail.com

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.  Ir. ár: 
20 M Ft. Képek kér-
hetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. 
Tel.: 30/262-0241

INGATLAN

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

Pakson 2 szobás, 2 
erkélyes, 54 m2-es, 1. 
emeleti, felújított lakás 
eladó. Tel.: 20/5797-
310 

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

Betanított dolgozókat 
keresünk megnöveke-
dett gyártásunkba, győri 
és mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. Havi 
átlag kereset nettó 180-
200.000 Ft. Szállást, mun-
kába járást, előleget biz-
tosítunk.06-70/639-9920  
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Kőművest és segédmun-
kást keresek, illetve csar-
noképítésben jártas szak-
munkást és segédmunkást. 
Tel.: 20/398-8855

Medenceőrt, úszómes-
tert keresünk képzéssel 
Tamásiba. Ha aktív, pas-
szív diák vagy, jelentkezz a  
pecsi.barbara@furgediak.hu  
e-mail címen vagy a 06-70-
450-4671 számon.

Fémipari betanított mun-
kásokat, hegesztőket, laka-
tosokat, CNC gépkezelőket 
keresünk győri munkahe-
lyünkre. Szállást, hazauta-
zást, munkába járást, cafe-
tériát, előleget biztosítunk. 
Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos 

lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.:  

00-43-664-599-96-95,  
06-30-313-35-16.

Targoncás munkakörbe 
keresünk kiemelt bérezés-
sel munkavállalókat moson-
magyaróvári autóipari 
nagyvállalathoz. Szállást és 
munkábajárást biztosítunk. 
Érd: 06-70/639-9920 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Nincs munkád? Betanított 
munkakörbe keresünk 
kollégákat sopronköves-
di munkahelyre. Ingyenes 
szállással 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)

CO2-hegesztőket (vékony 
anyagok hegesztésére), 
CNC-gépkezelőket, fémipari 
festőket, csiszolókat, fénye-
zőket és összeszerelőket 
keresünk (fémipari bizonyít-
vány előny). Extra magas 
bejelentett órabér! Szállás, 
utazás biztosított! 06-
70/604-1265, 06-70/366-
5722, hegeszto2016@
gmail.com




