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Mit árul el a kisujjad 
a személyiségedről?

Hiszed vagy sem, de a kisujjad hos-
sza árulkodik a személyiségedről és 
megmutatja milyen típusú ember 
vagy. De bizony lehetséges! A híres 
tenyérjósok szerint a kisujjad hossza 
valójában megmutatja, hogy milyen 
embertípus vagy és milyen személyi-
ségvonásokkal rendelkezel. 
Három alapvető embertípus létezik, A 
típus, B típus, és C típus. Most nézd 
meg jól a kisujjad és válaszd ki annak 
megfelelően, hogy te melyik típusba 
tartozol és olvass tovább, hogy még 
többet megtudj a személyiségedről a 
kisujjad hosszának megfelelően!

„A” TÍPUS
• Csodálatos szíved van és mindig 
kész vagy segíteni a bajba jutotta-
kon..
•  Gyűlöld a hazugságot, a tisztesség-
telenséget és a kétszínűséget, mert 
ezek mind az ellen vannak, amiben 
hiszel.
• Óvatosan bánsz az érzelmeiddel, 
nem nyílsz meg könnyen idegenek 
számára. 
• Néha erősebbnek és nyitottabb-
nak mutatod magad, mint amilyen 
vagy valójában. Azonban, ha valaki 
a bizalmi körödbe kerül, vele sokkal 
nyíltabbá válsz és könnyebben kifeje-
zed érzéseid.
• A szemeid nagyon kifejezőek, ami a 
szíveden az a szádon.
• Nem szereted a hülye embereket 
és néha ezért furcsán, arrogánsan 
viselkedhetsz.
• Nagyon keményen dolgozol, min-
dig elvégzed a rád bízott feladatokat, 
még azokat is, amelyek unalmasak 
és nem tűnnek ígéretesnek.

„B” TÍPUS
• Könnyedén megőrzöd a hidegvéred 
a legnagyobb káosz közepén is.
• Nem nyitsz könnyedén új emberek 
felé. Kezdetben szégyenlős és vissza-
húzódó vagy.. 

• Nagyon finom lelkű vagy, bár ezt 
nem mindig mutatod ki..
• Romantikus kapcsolataidban rend-
kívül elkötelezett és hűséges partner 
vagy. Mindig 100%-os a szereteted és 
odaadásod a szeretett személyek irá-
nyába és folyton rájuk gondolsz.
• Ha valamit a fejedbe veszel, akkor 
azt véghez is viszed.
• Mindenki tudja rólad, hogy megbíz-
hatóan őrzöd a titkokat. Még abban az 
esetben is, ha éppen ismered az iga-
zságot, de inkább megjátszod a hülyét 
csak, hogy megóvd mások érzéseit. 
• Rettegsz attól, hogy megbántanak. 
Lehet, hogy azt mondod, nincs szük-
séged senkire, de a szíved mélyén 
azt reméled, hogy egyszer majd te is 
megtalálod a lelki társad.

„C” TÍPUS
• Soha nem neheztelsz azokra, akik 
megbántottak téged.
• Gyakran laza arcnak tartanak, aki 
könnyedén kijön másokkal. 
• Tiszteletben tartod mások vélemé-
nyét még akkor is, ha nem értesz 
velük egyet.
• Nem szereted a meglepetéseket. 
Nagyon kellemetlenül érint, ha nem 
tudod mi történik éppen körülötted.
• A lehető legjobban igyekszel az 
aggodalmaidat és a problémáidat 
magadban tartani. Ez okozhat némi 
zavart a párkapcsolatodban, hiszen 
partnered gyakran nem érti, hogy mi 
a problémád. 
• Nyíltan kimondod a dolgokat úgy, 
ahogy vannak. Nem szereted cukor-
mázzal leönteni a mondanivalód és a 
hasonló habitusú emberek társaságát 
preferálod. Őszinte és hiteles embe-
rekkel akarod körülvenni magad. 
• Erőteljes egóval bírsz, ha vitára 
kerül a sor könnyen meggyőzöd a 
másik felet az igazadról. Ugyanakkor 
te vagy az első, aki bocsánatot kér a 
vitát követően.

HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Kólaszószos burger chilis  
camembert sajttal turbózva

Hozzávalók:
A kólás BBQ szószhoz:
• 2 ek olaj
• 1 kis fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 250 ml kóla
• 2 db babérlevél
• só, bors
• 4-5 ek ketchup
• 2-3 ek sriracha szósz
• 1 ek Worcester szósz
• 2-3 ek szójaszósz

A rántott sajthoz:
• 1 db kb. 125 g-os 
    camembert sajt
• tojás, liszt, zsemle- 
    morzsa a panírozáshoz
• 3-4 db kisebb színes     
    chili paprika
• 1 ek olaj
• bő olaj a sütéshez

A húspogácsához:
• 400 g darált marhahús
• só, bors
• 1 nagy csipet őrölt 
    koriander
• 1 nagy csipet őrölt 
    füstölt pirospaprika
• 1 ek olaj

Az összeszereléshez:
• 2 db hamburgerbuci
• 4 levél saláta
• 3-4 szelet lilahagyma

Elkészítés:

A kólás barbecue szószhoz egy 
lábasban az olajon aranybarnára 
pirítjuk a finomra vágott hagymát és 
a felszeletelt fokhagymát. Ráöntjük 
a kólát és addig forraljuk, amíg a 
felére nem redukálódik. Sózzuk, 
borsozzuk, beledobjuk a babérle-
veleket is. Ha megvan a redukció, 
leszűrjük és visszaöntjük a lábasba, 
majd az összes többi hozzávalóval 
alaposan elkeverjük. Addig forraljuk 
amíg sűrű mártást nem kapunk.

A rántott sajthoz egy serpenyőben 
az olajon, magas hőmérsékleten 
lepirítjuk a chiliket, után kis dara-
bokra vágjuk. A camembert sajtot 
lapjával elfelezzük és a vágott felébe 
belenyomkodjuk a szárától megsza-
badított és kisebb darabokra vágott 
sült chilit. Bepanírozzuk klasszikus 
módon: liszt-tojás-zsemlemorzsa, 
majd újra tojás és zsemlemorzsa, 
hogy jó ropogós legyen, és ne folyjon 
ki a sajt. Bő olajban, aranybarnára 
sütjük, majd lecsepegtetjük.

	 			 					Jó	étvágyat!
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A humusz nem más, mint csicseriborsó- 
krém, amit az arab világban szinte 
minden nap fogyasztanak. Ennek oka 
egyrészt az, hogy rendkívül sokoldalú 
a felhasználhatósága, másrészt pedig 
rengeteg jótékony hatással is bír.

Ha eddig nem szerepelt a bevásárló listá-
don a csicseriborsó vagy a humusz, itt az 
ideje, hogy közelebbről is megismerkedj 
vele, és rendszeres fogyasztójává válj.

Jót tesz az emésztésnek

A csicseriborsó gazdag élelmi rostok-
ban, ami nagyban hozzájárul a megfelelő 
emésztéshez. Ezzel pedig nem csak egész-
ségi állapotodon javíthatsz, de a közérze-
teden is. Nem mellesleg a rostban gazdag 
táplálkozás a bélfalakon lerakódott salak-
anyagot is kisöpri a szervezetből, még 
mielőtt azok galibát okozhatnának.

Normalizálja a vérnyomást

Szintén gazdag rosttartalmának köszön-
hető a csicseriborsónak az a tulajdonsága 
is, hogy a vérnyomás értékét a normál 
tartományon belül tartja. Ezért akár ala-
csony, akár magas vérnyomásban szen-
vedsz, fogyassz minél több humuszt, és 
a vérnyomásmérő is kedvezőbb értéket 
mutat majd a korábbiaknál.

Csökkenti az szív- és érrendszeri beteg-
ségek kockázatát

A vérnyomás normalizálása mellett a 
humusz a koleszterin kiürülésével is 
segít a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulása elleni harcban. Lehet, hogy 
azt gondolod, fiatal vagy még az efféle 
megelőzésekhez, de nagyon tévedsz: ne 
hagyj esélyt a betegségek kialakulására, 
inkább előzd meg őket.

Szinten tartja a vércukrot

Lassú felszívódása miatt a csicseribor-
só mérsékli a vércukorszint hirtelen 
megemelkedését és ingadozását. Ez az 
egészség mellett a fogyókúra egyik leg-
fontosabb kulcsa is, hiszen csak akkor 
lesz tartós a súlyvesztés, ha a vércukor-
szinted nem ugrik meg, de nem is esik le 
drasztikus módon.

Magas vitamin- és ásványianyag-forrás

A humusz amellett, hogy isteni finom ízű, 
még tartalmaz olyan szuper vitaminokat, 
mint a B1-, B6- és E-vitamin, ásványi 
anyagok közül pedig vasat, magnéziu-
mot és cinket. Sőt, magas folsavtartalma 
miatt a kismamáknak receptre kellene 
kiírni a csicseriborsó rendszeres fogyasz-
tását.

Kimerültség ellen is hatásos

Magas triptofán tartalma miatt a csicse-
riborsót ajánlott mindenkinek fogyaszta-
nia, aki kóros fáradtságban, kimerültség-
ben szenved. Sőt, még a szülésé utáni 
depresszió tüneteit is képes enyhíteni ez 
a csodás növény.

Egyél humuszt rendszeresen!
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A településnevek hosszúságából 
és hangzásából a világ számos 
pontján üzletet csinálnak, de 
ennek Magyarországon egyelőre 
nincs keletje. Sőt, valószínűleg 
sokan azt sem tudják, hogy egyál-
talán melyik hazánk leghosszabb 
nevű települése. 
Michalkó Gábor Magyarország 
modern turizmusföldrajza című 
könyvében azt írja, hogy a Nyugat-
Dunántúlon, Vas megyében fekvő 
Chernelházadamonya a leghos-
szabb településnév, de ezzel lehet 
vitatkozni.

A Csámborgó riportjában arról írt 
korábban, hogy a település két falu, 
Csernelháza és Damonya egyesí-
téséből jött létre 1925-ben, és ha 
innen nézzük, nem 17, hanem csak 
16 betűből áll a neve.

16 betűs önálló település azon-
ban van másik is Magyarországon, 
mégpedig Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében, a Jászberényhez közeli 
Jászfelsőszentgyörgy.

További érdekesség, hogy a 
19 betűből álló Békés megyei 
Reformátuskovácsháza, a 18 betűs 
Péliföldszentkereszt és a szintén 18 
betűs, Keszthely közelében találha-
tó Nemesboldogasszonyfa is joggal 

pályázhatna a leghosszabb nevű 
település címre, csakhogy már egyik 
sem önálló falu.

Ha a nagy Magyarországot 
vesszük, a 19 betűs erdélyi 
Szépkenyerűszentmárton lenne 
a rekorder. Ennél is hosszabb, 22 
betűből leírható a Brassó megyei 
Nyugotifelsőszombatfalva, de köz-
igazgatásilag már ez sem önálló. 

Jászfelsőszentgyörgy Gyömrőn és 
Sülysápon keresztül 67 kilométerre 
fekszik Budapesttől, és nem csak a 
névtábla hosszúság miatt érdemes 
ide ellátogatni.

A falu központjában áll sárkányölő 
Szent György szobra, de 2007-ben 
kerültek itt már elő mamut csont- és 
agyarmaradványok is. Ez volt az első 
teljes mamutcsontváz, amelyet az 
Alföldön találtak.

Ez Magyarország leghosszabb 
nevű települése
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Az újszülött látogatás 
kötelezően betartandó 

szabályai
Aki újszülötthöz megy látoga-
tóba, legyen tisztába az alábbi 
szabályokkal:

1. Soha ne érkezz váratlanul!

Lehetőleg ne az apukával egyez-
tess, hanem az anyukával. Ő 
tudja pontosan, hogy a napi 
menetrendbe hová illeszthető 
be egy látogatás. Nem szabad 
megsértődni, ha nemet mond az 
anyuka! Ezeregy oka lehet!

2. Ne te diktálj, hogy mikor a 
legjobb neked a látogatás.

3. Érkezz pontosan a megbeszélt 
időre! Itt tényleg nem illik késni, 
főleg nem korábban menni.

4. Alaposan mossunk kezet, 
mielőtt a babához közelítenénk! 
Ha bementünk a lakásba, ez 
legyen az első kérésünk.

5. Ha beteg vagy, köhögsz, akkor 
semmiképpen ne látogass kis-
babát.

6. Ne vidd magaddal a gyereke-
det, mert könnyen megfertőzheti 
a kicsit. Pár hét múlva is ugyan-
olyan aranyos lesz a pici, majd 
akkor megnézitek együtt.

7. Ha engedélyt kapunk a baba 
kézben tartására, ne kezdjük 
puszilgatni a kezét, arcát.

8. Ne felejtsd: nem enni-inni 
mentél. Ne sértődj meg, ha 
más vendégségben természetes 
gesztusok elmaradnak.

9. Ne adjunk kéretlen tanácso-
kat az újdonsült édesanya szá-
mára. Ha szüksége lesz ezekre a 
tanácsokra, akkor ő maga fogja 
kérni tőlünk.

10. Ne tegyünk kellemetlen meg-
jegyzéseket sem az anyukára, 
sem a gyerekre. Ennél nagyobb 
sértés nem létezik!

+1 Ha ajándékot akarsz vinni, 
kérdezd meg az anyukától, mi 
legyen az. Ha azt kéri, hogy sem-
mit ne vigyél, akkor válogass 
össze egy gyümölcskosarat, vagy 
vigyél olyan kész ételt, amiről 
tudod, hogy az anyuka szereti.

+2 Ne fotózd kéretlenül a gyere-
ket, főleg ne villogtass vakut. És 
nem kell szelfit sem készíteni! 
A gyerek képei felett az anyuka 
rendelkezik, ne felejtsd el!
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Eicher ES202 típu-
sú, keskeny nyom-
távú traktor eladó. 
Motorikusan kitűnő 
állapotú, télen nyáron 
könnyen indul. 1,5 
ha szőlő permete-
zésére és fűnyírá-
sára volt használva. 
2020. 04.17-ig van 
műszakija, 28 lóerős, 
hátsó kerék meghaj-
tású. Méretváltás 
miatt eladó. Telefon: 
30/719-2044

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

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

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

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 
(Ingatlanos kérem ne 
hívjon!)

Szekszárdon kere-
sek lakást 2. emele-
tig, vagy jó állapotú 
családi házat. Tel.: 
70/439-8140

GÉPJÁRMŰ

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

Alsótagozatos gyer-
mekek számára kor-
repetálást vállalok. 
20/263-7965

Burkolást, kőműves 
munkákat, lakásfel-
újítást, térkövezést, 
takarítást vállalunk. 
Tel.: 30/9733-374

Autókölcsönzés! 
Keresse megbízható 
bérautóinkat, rövid 
vagy hosszú távra. 
Korrekt áron kedvező  
feltételekkel. Telefon: 
06-70/945-9211

INGATLAN

Szekszárdon az 
Alisca utcában, 57 
m2-es, 4. emeleti, 
2 szobás, fiatalos, 
panorámás lakás 
eladó. Ir. ár: 15,3 M 
Ft. Tel.: 30/891-5826 
(Ingatlanos kérem ne 
keressen!) 

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

Kölesd-Borjádon 5 
szoba, konyha, für-
dőszobás családi ház 
eladó. Érd.: 30/383-
8687
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Akciósan februárban, 
márciusban ács és tető-
fedő bádogos munkát, 
palatető bontást, fel-
újítást vállalok. Saját 
anyagból dolgozunk. (réz, 
alu, lindab, bramac). 06-
70/566-4054

EGYÉB

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

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

K ö n y v f e l v á s á r l á s ! 
Továbbá zenei CD-k, bake-
litlemezek, papírrégiség 
és minden katonai jelvény, 
fotó stb. gyűjteménybe. 
06-70/600-6251

RÉGI PÉNZT, pénzgyűj-
teményt, pengőt, forin-
tot, koronát, külföldi és 
magyar pénzeket, Ferenc 
József/Horthy kitünte-
tést VÁSÁROLOK. Hívjon 
bizalommal! 06-70/306-
5352

ÁLLAT

TYÚK- ÉS KACSAVÁSÁR! 
Földön nevelt, NEM ket-
reces, gyönyörű tollas, 
14-hónapos tyúk 690 
Ft/db, 20db-ra +2db 
AJÁNDÉK. Magyar, hápo-
gós, 3-4kg-os kacsa 1790 
Ft/db. Csak ellenőrzött, 
tenyészetkóddal rendel-
kező helyről rendeljen. 
INGYENES szállítás. Tel.: 
06-70/776-3007

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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)

Kislődi Sobri Jóska 
Élménypark kollégákat 
keres: pultos, szakács, 
konyhai kisegítő, takarító, 
udvaros, animátor munka-
körökbe, áprilisi kezdéssel. 
Igény esetén szállást bizto-
sítunk! Infó: Adonyi Regina 
+36/20/397-1093

Dunai hajózási társaság, 
hosszú távra, hajós vég-
zettséggel munkatársakat 
keres. Érdeklődni munka-
időben a 20/420-9400 
telefonszámon vagy az 
info@kavicsker.hu e-mail 
címen. Kavics-Ker Kft.

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

Takarító cég szekszárdi 
áruházába 8 órás takarí-
tókat keresünk délelőtti és 
délutáni munkavégzésre. 
Telefonszám:+36-20/329-
9907 PG Holding Zrt.

Az Adapt Kft. 
TARGONCÁSOKAT és 
VONTATÓSOKAT, vala-
mint RAKTÁRI KISEGÍTŐ 
KOMISSZIÓSOKAT keres 
Győrbe, Tatabányára, 
Oroszlányba, 2-3 műsza-
kos munkarendbe, ver-
senyképes fizetéssel, 
szállással és heti haza-
utaztatással. Tel: 06-
70/882-2105




