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10 étel, amit ne fogyassz 
reggelire: népszerűek,  

de nem tesznek jót
A reggelizésnek rengeteg 
előnye van, hiszen támogatja 
az immunrendszer működé-
sét, felpörgeti az anyagcse-
rét, jól megválasztva pedig 
segít az ideális testsúly eléré-
sében is. Néhány élelmiszert 
viszont sokan tévesen gondol-
nak egészségesnek, mivel az 
elvárttal szemben pont ellen-
tétes hatásúak. Megmutatjuk, 
mi az, amit jobb elkerülni.

• A citrusfélék savtartalma 
magas, éhgyomorra fogyasztva 
pedig növelik a gyomorfekély 
és a gyomorhurut kialakulásá-
nak kockázatát.

• Kerülendő a banánt magá-
ban enni reggelire, ilyenkor 
ugyanis a szervezet inzulinér-
zékenysége úgy alakul, hogy 
a gyümölcstől hamarabb meg-
éhezel, és könnyen lecsúsz-
hat egy-két felesleges falat. 
Ha viszont más tápanyaggal is 
kombinálod, akkor reggelire is 
nyugodtan fogyaszthatod.

• Ha éhgyomorra eszel jog-
hurtot, a gyomorsav elpusztítja 
a tejsavbaktériumokat, ezáltal 
a tejtermék elveszíti legjobb 
tulajdonságát.

• Harvardi kutatók szerint min-
den 50 gramm, reggelire elfo-
gyasztott feldolgozott húsféle 
elfogyasztása 42%-kal növeli 
a szívbetegségek kockázatát. 
Ezért a szalonnával tarkított 
reggelit érdemes csak különle-
ges alkalmakra tartogatni.

• A szénsav rombolja a gyomor 
nyálkahártyáját, és csökkenti a 
gyomor vérellátását, ezáltal las-
sítja az anyagcserét. Továbbá 
kutatások szerint a ghrelin, 
vagyis az “éhséghormon” szint-
je többszörösen magas lehet 
azoknál, akik szénsavas frissí-
tővel kezdik a napot.

• Éhgyomorra fogyasztva, az 
arra érzékenyeknél a fűszeres 
ételekben található kapszaicin,  

magyarán a csípős ízért fele-
lős vegyület adott esetben 
gyomorégést, hasmenést okoz-
hat.

• A készen kapható bolti 
szendvicsek kívülről igazán 
csalogatóak, ráadásul sokan 
kényelemből választják őket 
reggelire. A legtöbb viszont 
nátriummal, tartósítószerrel és 
egészségtelen zsírokkal dúsí-
tott, ami hosszú távon szív- és 
érrendszeri problémákat ered-
ményezhet.

• Kardiológusok szerint, ha 
valaki képtelen lemondani a 
reggeli péksüteményről, ami-
ből csak lehet érdemes tel-
jes kiőrlésűt választani, és vaj 
helyett egy kevés házi mogyo-
róvajjal , esetleg avokádókrém-
mel fogyasztani.

• Ha csupa gyorsan felszívó-
dó tápanyagot - cukros fánko-
kat, reggelizőpelyheket - eszel, 
azzal csak az egész napos 
vércukorszint-ingadozást és az 
állandó éhségérzetet alapozod 
meg. Ezért érdemes inkább 
rostdús, egészséges reggelit 
választani.

• A finomított cukorról elő-
állítása során minden rostot 
letisztítanak. Amikor elfogyasz-
tod őket - akár kristálycukor, 
akár egy ezzel édesített étel 
formájában -, akkor az hamar 
felszívódik, és gyorsan meg-
dobja a vércukorszintet. Ez a 
hatás nem tart tovább fél órá-
nál, így hamarosan ismét meg-
éhezel.

HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Farsangi fánk túróval töltve

Hozzávalók:
• 60 dkg liszt
• 5 dl  tej
• 6 dkg vaj
• 5 dkg cukor
• 3 dkg élesztő
• 5 dkg porcukor  
    a hintéshez
• 3 tojás sárgája
• só
• 3 cl rum
A töltelékhez:
• 50 dkg túró
• 2 tojás
• 10-15 dkg cukor
• mazsola
• ízlés szerint  
    reszelt citromhéj

Elkészítés:

Az élesztőt 1 dl cukrozott tejben 
felfuttatom. A liszttel, 4 dl tejjel, a 
cukorral, 3 tojás sárgájával köze-
pesen kemény tésztát keverünk, 
közben hozzáadjuk a rumot és az 
olvasztott vajat is. Addig dagasztjuk, 
amíg a táltól el nem válik a tészta.

Letakarva, langyos helyen duplájára 
kelesztjük.

Ha megkelt, lisztezett deszkára 
borítjuk és fánkszaggatóval kiszag-
gatjuk.

A töltelékhez a túrót, tojást, cukrot, 
mazsolát, citromhéjat összekeverjük.

Teáskanálnyi túrót teszünk a fánkok 
egyik felébe,majd a másik felét rábo-
rítjuk (olyan lesz, mint a félhold).

Nem túl forró olajban sütjük fedő 
alatt. Ha pirul, a másik oldalára fordít-
juk, de azt már fedő nélkül sütjük.

Tálaláskor porcukorral meghintjük.

	 			 					Jó	étvágyat!
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11 olvasmány, amelynek kötelezőnek kellene lennie középiskolában
André Aciman: Szólíts a neveden (2007)
André Aciman olasz riviérán játszódó regénye egy 
kamasz fiú és a családi nyaralóvendég, egy ifjú 
amerikai kutató között váratlanul kibontakozó, 
elsöprő szerelem története. A vonzalom, amely-
nek következményeivel egyelőre képtelenek 
szembenézni, felkészületlenül éri a fiatalokat. 
Az együtt töltött nyári hetek során mindketten 
küzdenek saját érzéseikkel, egyszerre tartva kör-
nyezetüktől és saját maguktól. Vakmerően igye-
keznek elérni azt, amiről sejtik, talán soha többé 
nem adatik meg nekik: a két ember közötti leg-
teljesebb egységet. (Athenaeum Kiadó, 2018)

Dragomán György: Máglya (2014)
Mi történik, amikor egy ország felszabadul? 
Mindenki megkönnyebbül hirtelen, vagy cipeljük 
magunkkal a múltunk súlyát? A diktátort fejbe 
lőtték, rituálisan elégették az elnyomás kellékeit, 
de a titkokra nem derült fény, a régi reflexek 
pedig működnek tovább. Bármikor kitörhet újra 
az erőszak, mert a temetetlen múlt még fájdal-
masan eleven.
A 13 éves Emma erős lány, tele kamaszos 
vadsággal. Egyszerre vesztette el az otthonát és 
a szüleit, de váratlanul felbukkanó nagyanyja 
magához veszi. Új életében mindennek tétje 
van: a gyásznak, a barátságnak és az első nagy 
szerelemnek, bármely pillanat magában hordja 
a katarzis lehetőségét. (Magvető Kiadó, 2014)

Bernhard Schlink: A felolvasó (1995)
Michael Berg tizenöt éves, amikor hazafelé tart 
az iskolából, elesik, és megsérül. Egy Hanna 
nevű nő a segítségére siet, aki később a sze-
retője lesz. A testiség és az irodalom gyönyörű 
élményeit élik át együtt. Hanna hamarosan eltű-
nik, és Michael soha nem heveri ki szerelmüket. 
Legközelebb egyetemista korában látja viszont 
a nőt, egy borzalmas, háborús bűntény gyanúsí-
tottjaként. Hanna nem védekezik a vádak ellen, 
és Michael apránként rádöbben, a nő azon az 
áron is ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze titkát, 
ha az egész világ gyilkosnak tartja. (21. Század 
Kiadó, 2018)

N. H. Kleinbaum: Holt Költők Társasága 
(1988)
Az évszázados múltra visszatekintő, tradícióira 
és eredményeire büszke Welton Akadémia kon-
zervatív világába egy napon új irodalomtanár 
érkezik, aki vibráló személyiségével, egyedi okta-
tási módszereivel, lelkesedésével, humorával és 
a diákok iránti teljes elkötelezettségével egyetlen 
pillanat alatt felkavarja maga körül az állóvizet. 
(Lazi Kiadó, 2008)

Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai (1997)
Elbűvölő, lélegzetelállító történet egy titokzatos 
világról, amely egy letűnt kultúra rejtelmeibe, 
egy japán gésa életébe enged bepillantani, mely 
tele van harccal a férfiak meghódításáért, a gon-
doskodás megszerzéséért. A történet egy sze-
gény halászfaluból elkerülő 9 éves, kék szemű 
kislányról szól, akit eladnak egy gésaházba. 
A hű önéletrajzi leírásból tanúi lehetünk élete 
átalakulásának, miközben beletanul a gésák 
szigorú művészetébe, ahol a szerelem csak illú-
zió, ahol a szüzesség a legmagasabb áron kel el, 
ahol a nő feladata, hogy szolgáljon és tudásával 
elbűvölje a befolyásos férfiakat. Átélhetjük a 
háború okozta változást, mely egy új életforma 
kialakítására kényszeríti a gésákat, nem hoz 
szabadságot, csak kétségbeesést és vívódást. 
(Trivium Kiadó, 2017)

Markus Zusak: A könyvtolvaj (2005)
1939, a náci Németország. A Halálnak sohasem 
volt még ennyi dolga, de ő már tudja, hogy 
ez még csak a kezdet. Mert a Halál bölcs és 
kíváncsi, szeretne mindent tudni az emberekről. 
Együtt is érez velük, ha csak ideje engedi. Ő 
meséli el ezt a történetet, amely egy német 
kislányról, Lieselről, a családjáról és a barátairól 
szól. Meg fanatikus németekről. És egy zsidó 
fiúról, akit a háború alatt egy pincében rejte-
getnek. Liesel imád olvasni, és ha csak teheti, 
könyveket lop. De a legkedvesebb könyve az, 
amit a pincében rejtőzködő zsidó fiú ír neki. 
És egyszer csak hullani kezdenek a bombák… 
(Európa Kiadó, 2016)

Han Kang: Nemes teremtmények (2014)
1980 májusában Dél-Koreában a diktatúra ellen 
tüntetnek a diákok. A hatalom válaszul bejelenti 
a szükségállapotot, kivezényli a hadsereget, és 
a katonák meggyilkolnak több száz fiatalt. A diá-
kok, köztük tizennégy-tizenöt éves gimnazisták 
gyűjtik össze a harcokban elesett társaik holt-
testét, hogy azonosíthassák és eltemethessék 
őket. Ebből a tragédiából bomlik ki az áldozatok 
és a gyászoló túlélők története. Meg egy diktátor 
vezette rezsimé. (Jelenkor Kiadó, 2018)

Daniel Keyes: Virágot Algernonnak (1966)
A harminckét éves Charlie Gordon, aki a szel-
lemileg visszamaradt felnőttek iskolájába jár, 
önként veti alá magát egy veszélyes orvosi 
kísérletnek. Csak homályosan érti, hogy mi is fog 
vele történni, de egyvalamiben biztos: okos akar 
lenni. Úgy véli, ez lesz a kulcs ahhoz, hogy az 
emberek értékeljék és szeressék. De a kísérlet 
egész más eredménnyel jár, mint amire számí-
tott. Charlie előmeneteli jelentéseiből megismer-
hetjük a szinte analfabéta, melegszívű ember 
útját az emberektől elidegenítő zsenialitás ele-
fántcsonttornyáig, majd azon túl is. (Alexandra 
Kiadó, 2014)

J. D. Salinger: Rozsban a fogó (1951)
Ötven évvel az első magyar megjelenése után 
új fordításban kerül az olvasók elé Salinger 
[eddig Zabhegyezőként ismert] regénye. Főhőse, 
Holden Caulfield tizenhét éves amerikai gimna-
zista, akit éppen a negyedik iskolából rúgtak ki. 
Első személyben mondja el a kicsapása utáni 
három napjának történetét, melyet New Yorkban 
éjszakai mulatóhelyeken, kétes hírű szállodában 
s az utcán tölt el. Közben mindent megpróbál, 
hogy a világgal, az emberekkel normális kap-
csolatot alakítson ki, de sikertelenül. Menekül 
az emberek elől, de mindenütt hazug embe-
reket talál. Az egyetlen élőlény, akivel őszintén 
beszélhet, s aki talán meg is érti valamennyire, 
titokban felkeresett tízéves kishúga. (Európa 
Könyvkiadó, 2018)

George Orwell: Állatfarm (1945)
Orwell 1943-44-ben írott műve – amelynek a 
szerző a “Tündérmese” alcímet adta – ténylege-
sen a sztálini korszak szatírája, a Lenin halálától 
a szovjet-német megnemtámadási egyezményig 
terjedő időszakban, de természetesen min-
den elnyomó, totalitárius rendszerre ráillik. Egy 
angol farm – Mr. Jones “Major”-ja – a színhely, 
ahol az állatok a disznók vezetésével megdön-
tik az Ember uralmát, és a maguk igazgatta 
“Állatfarm”-on élik először szabadnak, derűsnek 
látszó, majd egyre jobban elkomoruló életüket. 
(Európa Kiadó, 2016)

Totth Benedek: Holtverseny (2014)
Magyarország valamelyik elhagyatott, vidéki elke-
rülőútján egy kamaszokkal teli sportkocsi száguld 
a koromsötét éjszakában. Éppen elég fenyegető 
kezdet ez egy regényhez, de még így is váratlan, 
ami a folytatásban következik. Totth Benedek nem 
bánik kesztyűs kézzel sem regényalakjaival, sem 
az olvasókkal első könyvében. A kamaszregény, a 
krimi, a lélektani thriller és a fejlődési regény ele-
mei keverednek ebben a különös, nyomasztó és 
olykor mégis humoros, kegyetlen, de nem öncélú 
prózában. Ha valaki a mai Magyarországra, s a 
benne meglehetősen elhagyatottan, néha boldo-
gan, többnyire boldogtalanul, olykor szomorúan, 
de gyakrabban inkább dühösen ténfergő tizen-
évesekre ismer, nem téved nagyot. Mégsem a tár-
sadalomkritikán van a hangsúly, hanem a nagyon 
is személyes szembenézésen azzal a kamasszal, 
aki mi magunk is voltunk, vagy lehettünk volna 
ezen a sivár, nem vénnek való vidéken, ahol 
még a vaddisznók sem azok, amiknek látszanak. 
(Magvető Kiadó, 2014)
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Az influenza ellen is 
véd a D-vitamin

A gyerekek D-vitamin hiánya tetten 
érhető a gyakori hurutos megbetege-
désekben, az elégtelen mentális tel-
jesítőképességben, az emelkedő gyer-
mekkori inzulinfüggő diabéteszben, 
később pedig a súlyos krónikus meg-
betegedésekben. A D-vitamin aktív sze-
repet játszik az immunvédekezésben, 
nem csoda, ha hiányában az év első 3 
hónapjában diagnosztizálják a legtöbb 
légúti betegséget és influenzát.

A D-vitamin hiány megszüntetésével a 
halandóság 7-10%-kal, a csípőtörések 
száma 26%-kal, a rákos megbetege-
dések száma 35%-kal, az inzulinfüggő 
diabétesz aránya 78%.kal csökkenne, 
csakúgy, mint az influenza kockázata. 
Ugyanakkor az átlagéletkor 2-3 évvel 
nőne – hivatkozik egy SOTE-tanulmányra 
dr. Prágau Ágnes házi gyermekorvos.
 
Mennyi D-vitaminra van szüksége egy 
kisgyereknek?
Ha nyáridőben naponta 20-30 percig 
éri napsütés ruhával nem fedett bőrün-
ket, elegendő a termelődött D-vitamin. 
Októbertől április végéig azonban nem, 
ezért szintetikus D3-vitamint kell szedni 
minden életkorban. Mivel a csecsemők 
bőre igen érzékeny, szinte soha nem 
tesszük ki őket, direkt napsütésnek, az 
intenzív súlygyarapodás miatt 1 éves 
korig folyamatosan, az ősszel születtek-
nek pedig 1 éves koron túl a következő 
év tavaszáig kapniuk kell a D-vitamint. 
Az 1 éveseknek javasolt dózis napi 8000 
NE (nemzetközi egység). Későbbi élet-
korban mindenkinek 1000-1500 NE 
naponta ősztől tavaszig. Ha a bölcső-
dés, óvodás, kisiskolás gyakran beteg, 
a későbbi életkorban krónikus betegsé-
gekkel szembesülünk ellenőrizni kell a 
D-vitamin ellátottságot. Ma már tudjuk, 
hogy szerepe van még a fogantatásban 
is. Hiányának az angolkór a legsúlyo-
sabb tünetegyüttese.
 
A D-vitamin-pótlás mellé mindig kell 
K-vitamin?
A K2-vitaminnak is van szerepe a 
csontanyagcserében. Elősegíti a  D-vita-
mint szállító fehérje termelését, ezzel 
segítve elő, hogy a kalcium valóban a 
csontokba épüljön be, ne a lágyszövetek-
be, erek falába, vesébe. A D-vitaminnak 
receptorai vannak a mellékpajzsmirigy-
ben és a hasnyálmirigyben is, a hormo-
nális anyagcsere-folyamatokat nagyban 
befolyásolja. Az agyi receptorai alapján 
szerepe lehet a mentális egészségben. 
Idősebb korban a nemi hormonok csök-
kenő szintje hajlamosít a csontritkulás-
ra. Ilyenkor kiemelt jelentősége van a 
D-vitamin mellett a K2-vitamin és kalci-
um szedésnek, illetve elegendő tej és tej-
termék fogyasztásnak. Gyermekkorban 
még nem szükséges K2-vitamin adása 
a D-vitamin mellé, mert a jól működő 
bélflóra elegendő K-vitamint termel, de 
elképzelhető hogy a jövő kutatásai ezt az 
állítást felülírják.

Lehet-e a D-vitamint túladagolni?
Egyéves korig napi 800 NE, későbbi 
életkorban mindenkinek 1000–1500 
NE a napi adag ősztől tavaszig. A terhes-
ség első harmadában 2000 NE napon-
ta, majd 3000–4000 NE naponta a 
szoptatás befejeződéséig. A D-vitamin 
mennyiségi tolerálhatósága igen széles, 
hosszan adott napi 4000 NE D-vitamin 
sem okoz kimutatható elváltozást.
Azonban az előírt adag sokszorosa hos-
szan adagolva okozhat elmeszesedést a 
lágyrészekben, erekben, vesében követ-
kezményes funkcióromlással. A D-vita-
min zsírban oldódó vitamin. Fő szerepe a 
kalcium és a foszfor belekből való felszí-
vódásának és a csontokba való lerakó-
dásának az elősegítése. Elővitaminja, a 
7-dehydrocholesterol az emberi bőr alko-
tóeleme, mely ultraibolya sugárzás (nap-
fény) hatására cholecalciferollá alakul.  
A májban, majd a vesében történő hidr-
oxiláció révén jön létre az aktív metabo-
lit, a calcitriol. Ennek receptorai számos 
szervben, szervrendszerben megtalálha-
tók, ezért is van a D-vitaminnak rendkívül 
fontos szerepe az egészségvédelemben.  
A SOTE 2013-as reprezentatív vizsgálata 
szerint a magyarok 95%-a a tél végére 
D-vitamin-hiányos lesz.

A vizsgálatok alapját a 25(OH) chole-
calciferol-szint meghatározása adta. Ez 
az érték 20–80 ng/ml között normális.  
A vizsgált populációnak tél végére 10 
ng/ml alá esett a D-vitamin-szintje. 
A gyerekek mozgásigénye hatalmas, 
szerencsére a velük való séta olcsó 
és mindig kéznél lévő, hatékony moz-
gásforma. A felnőttek körül szaladgáló 
kicsik mellett igazán jókat lehet lépdelni!  
A séta segít megelőzni a csontritkulást, 
fogyaszt, átmozgatja az alsó végtag és 
a fenék izmait, az intenzív séta pedig a 
vérkeringésnek is használ. A rövid, de 
gyakori sétálás jól hat a vérnyomásra és 
a koleszterinszintre. Ideális lehet ízületi 
gyulladás esetén, sőt, az egyensúlyérzé-
ket is javítja. Így az idősek könnyebben 
megelőzhetik az eséseket.
 
Miben találunk D-vitamint?
Halak mája (csukamájolaj), tejtermékek, 
tojássárgája, belsőségek tartalmaznak 
D3-vitamint, néhány zöld növényben D2 
található. Azonban nem tudunk annyit 
fogyasztani ezekből a természetes for-
rásokból, amennyi elegendő lenne az 
őszi–téli hónapokban. Ezért fontos ilyen-
kor a szintetikus D3-vitamin adása. A mi 
égövünkön a D-vitamint mindenkinek  
egész életében kapnia kell!
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Szekszárdon az Alisca 
utcában, 57 m2-es, 4. 
emeleti, 2 szobás, fia-
talos, panorámás lakás 
eladó. Ir. ár: 15,3 M 
Ft. Tel.: 30/891-5826 
(Ingatlanos kérem ne 
keressen!)

Pécsi belvárosi lakás 
és parkoló 20,5 millió 
Ft-ért eladó (10 éves 
ingatlan). Tel.: 20/488-
7920

Ingatlan vétel kamat-
mentesen hamarosan! 
Nem banki finanszí-
rozás, aktív BÁR sem 
akadály. Érdeklődjön 
és részesüljön a kez-
deti előnyökből is! Tel.: 
70/3621-164

GÉPJÁRMŰ

Barum 195/65/15-ös 
nyári gumi (4 db) fel-
nivel eladó. 1 szezont 
futott. Ár: 55 000 Ft/4 
db. Tel.: 30/981-9191 

140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktorcse-
re értékegyeztetéssel! 
Érd.: 0630/9598-707

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

INGATLAN

Eladósodás mentesen 
vásárolhat ingatlant új 
generációs fizetőesz-
közzel. Tel.: 70/3621-
164 

Tengelicen, 100 m2-es 
házrész (ikerház) eladó. 
Ir. ár: 11,5 M Ft. Érd.: 
30/521-8069

Kölesd-Borjádon 5 
szoba, konyha, fürdő-
szobás 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, nyomáspróbáz-
va. Wc, mosókonyha, 
fürdőszoba burkolva. 
Villanyszerelés, víz, szen-
nyvíz kész. Külső-belső 
vakolás kész. Akár több 
szobás vendégháznak is 
alkalmas. Képek kérhető-
ek e-mailben: szdm84@
gmail.com. Tel.: 30/262-
0241 (Ingatlanos kérem 
ne hívjon!)

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

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

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

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. 
Tel.: 30/719-2044
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

Burkolást, kőműves 
munkákat, lakásfelújí-
tást, térkövezést, taka-
rítást vállalunk. Tel.: 
30/9733-374

Akciósan februárban, 
márciusban ács és tető-
fedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújí-
tást vállalok.Saját anyag-
ból dolgozunk. (réz, alu, 
lindab, bramac). Tel.: 
06-70/566-4054

EGYÉB

Bentragadt a bitcoinja?  
Esély a megtöbbszö-
röződésre! Telefon: 
70/3621-164

Terménydaráló sok ros-
tával eladó. Ár: 15 000 
Ft. Tel.: 74/311-479

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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

Stuttgartba idős, de 
magát ellátó nagyné-
nim mellé, középkorú, 
gyakorlott, németül is 
beszélő hölgyet kere-
sek, február 20-i kez-
déssel. Hívjon, vissza 
hívom. 06-30/279-
5323 Leirer József

Hegesztő, lakatos 
munkalehetőség! 
Kiemelt bérezés,  

folyamatos munka. 
Tel.: 06-70/7711-654 

 Bogáncs Viktor

Fiatalok figyelem! 
Önálló életkezdés meg-
alapozásának esélye 
(tandíjköltség, lakás-
finanszírozás, stb.)! 
Részesülj Te is az új 
generációs fizetőeszköz 
bevezető kampányá-
ban kínált nagy kedvez-
ményekből. Részletek: 
70/3621-164

Dunai hajózási tár-
saság, hosszú távra, 
hajós végzettséggel 
munkatársakat keres. 
Érdeklődni munkaidő-
ben a 20/420-9400 
telefonszámon vagy 
az info@kavicsker.hu  
e-mail címen. Kavics-
Ker Kft.

Takarító cég szekszár-
di áruházába 8 órás 
takarítókat keresünk 
délelőtti és délutáni 
munkavégzésre. Telefon-
szám:+36-20/329-
9907 PG Holding Zrt.

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-
16 (Pabian&Partners)

ÁLLAT

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

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 700 Ft/db. 
Telefon: 06-20/204-
2382

OKTATÁS

Vadásztanfolyam 
indul február 23-án 

Tamásiban!  
Hétvégi, gyors,  
megbízható,  

vizsgaképes tudás! 
Érdeklődni,  
jelentkezni:  

www.vadasztanfolyam.hu  
06-30-442-8141 

FNYSZ: 00034-2012




