
XII. évfolyam, 7. szám 
2019. április 6.



2

HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

MEGGYES MASCARPONE-S  
SÜTEMÉNY

Hozzávalók:
Piskótához:
• 3 tojás
• 3 ek. liszt
• 3 ek. cukor
Meggyes krémhez:
• 1 üveg magozott meggybefőtt
• fahéj
• 1 ek. cukor
• 1 cs. vaníliás pudingpor (főzős)
• 1 ek. margarin
Mascarpone-s krémhez:
• 250 g mascarpone sajt
• 3 tojás
• 3 ek. cukor
• 1 cs. vaníliás cukor
• 1 ek. rumaroma

Elkészítés:
Piskóta elkészítése:
1. A tojásokat szétválasztjuk, egy 
kisebb tálkába kerül a sárgája, egy 
nagyobb tálba a fehérje.
2. A tepsit sütőpapírral kibéleljük.
3. A sütőt 250 fokra előmelegítjük.
4. A fehérjét gépi habverővel kemény 
habbá verjük. (Az én habverőmmel 
max. fokozaton kb. 2 perc)
5. A sárgájába beletesszük a 3 ek. 
cukrot és a gépi habverővel ezt el jól 
elkeverjük. Ha kissé kifehéredik és 
a cukor már nem kristályos benne, 
akkor jó. (ez is kb. 2 perc alatt 
készen van.)
6. Végül a fehérjehabos nagy tálba 
beleöntjük a cukros sárgáját, hoz-
záadjuk a 3 ek. lisztet és óvatosan 
(fakanál vagy szilikonlapát segítsé-
gével) hogy ne törjük, összekever-
jük.
7. Alufóliából kis tepsit hajtunk, 21 x 
31 cm nagyságút, ebbe beleöntjük 
a piskóta masszát, elegyengetjük, 
majd kb. 8 perc alatt 250 fokon 
készre sütjük. (Vékony, hamar meg-
sül, figyelni kell, nehogy megég-
jen!) Hűtjük, majd a fóliát óvatosan 
lehúzzuk róla.

Meggyes krém elkészítése:
1. A pudingport a meggylé kisebb 
részével csomómentesre kike-
verjük, majd hozzáadjuk a többi 
meggylevet. (Nekem 3,5 dl volt.) 
Ízesítjük egy kis fahéjjal és állandó 
keverés mellett megfőzzük.

2. Hozzáadunk 1 ek. cukrot, 1 ek. 
margarint és a meggyet, és még 
egy kicsit a tűz fölött átkeverjük, 
míg elolvad a ráma és a cukor is.
3. Félretesszük hűlni.

Mascarpone-s krém elkészítése:
1. Tojásokat szétválasztjuk. A fehér-
jéből kemény habot verünk.
2. A sárgájához hozzáadjuk a kris-
tálycukrot, vaníliás cukrot, ruma-
romát és gépi habverővel jól kike-
verjük.
3. A sárga cukros keverékbe bele-
tesszük a mascarpone sajtot és 
azzal is jól kikeverjük.
4. A sajtos krémhez hozzáadjuk 
a tojáshabot, de vigyázva nehogy 
összetörjük. Ezt már csak fakanál-
lal, óvatosan keverjük össze.

Sütemény összeállítása:
1. Alulra kerül a piskóta.
2. Arra ráöntjük a meggyes pudin-
gos krémet, eligazítjuk.
3. Erre került rá a 2 x 10 db babapis-
kóta.
4. A piskótára pedig óvatosan 
rákenjük a mascarpone-s krémet.
5. Végül a tetejét megszórjuk a 
kakaóporral (cukrozatlan, ét kakaó-
por)
6. Egy napot hűtőben állni hagyjuk, 
hogy a babapiskóta jól átpuhuljon.
7. Másnap a piskóták között halad-
va felszeleteljük. 20 szép szeletre 
vágható.  	 			
					 	Jó	étvágyat!

Ezen kívül:
• 20 db babapiskóta
• 1 -2 kk. cukrozatlan kakaópor

10 vasban gazdag 
élelmiszer

A vas fontos nyomelem, szervezetünk-
nek nagy szüksége van rá, többek 
között az oxigénfelvételhez. Ideális 
esetben a nőknek naponta 15 milli-
grammra, a férfiaknak 10 milligramm-
ra van szüksége. Mit fogyasszunk, 
hogy természetes módon pótoljuk a 
hiányt?

A vas lehet állati, vagy növényi erede-
tű, a test az elsőt könnyebben tudja 
felhasználni, ezért aki nem eszik pl. 
húst, nagyobb mennyiségű vastartal-
mú élelmiszert kell bevinnie naponta a 
szervezetbe.

Bizonyos anyagok, mint a kalcium, a 
magnézium, vagy egyes hüvelyesek és 
gabonafélék például gátolják a vas fel-
szívódását a vékonybélben. A C-vita-
min egyidejű szedése viszont nemcsak 
segíti ezt, de közben csökkenti a gátló 
anyagok, az inhibitorok hatását. Ezért 
különösen hasznosak az olyan ételek, 
amelyek mindkettőt tartalmazzák - pap-
rika, burgonya -, vagy érdemes keverni a 
vas- és C-vitamintartalmú ételeket. 

10 étel, ami tele van vassal

A	számok	azt	mutatják,	hogy	100	gramm	
élelmiszer	mennyi	vasat	tartalmaz:

1. Máj

A legnagyobb vastartalmú állati eredetű 
étel, a nyomelem mennyisége a máj 
típusától függ: 

• kacsamáj: 30 milligramm

• sertésmáj: 22,1 milligramm

• borjúmáj: 7,9 milligramm

• májas hurka: 5,2 milligramm

2. Búzakorpa

16 milligramm. Ez a vasban leggaz-
dagabb gabonatermék. A többi ennél 
kevesebbet tartalmaz, az átlagos zab-
pehely például csak 4,6 milligrammot. 
A reggeli gabonapelyhet kombináljuk 
rostokkal és bogyós gyümölcsökkel, 
amelyek C-vitamin tartalma elősegíti a 
vas felszívódását.

3. Tökmag

12,1 milligramm. Nemcsak vasat, de 
számos vitamint is tartalmaz, az íze 
nagyon kellemes, ajánlott müzli, saláta 
vagy leves formájában fogyasztani.

4. Szezámmag

10 milligramm. Nemcsak vasat, de szá-
mos vitamint (A, E, B1, B2) és fontos 
nyomelemet (nátrium, kálium, kalci-
um, foszfor, magnézium) is tartalmaz. 
Fogyasztása müzliben és süteménye-
ken ajánlott.

5. Hüvelyesek

Akár 8,6 milligramm. A szójabab vas-
tartalma ugyan 8,6 milligramm, de 
tartalmaz olyan fehérjét, ami ennek 
felszívódását akadályozza. A szárított 
lencse vastartalma 6,9 milligramm, 
azaz háromszor akkora, mint a kon-
zervlencsének. A fehérbab 6, a borsó 5 
milligramm vasat tartalmaz.

6. Lenmag

8,2 milligramm. Ismert a lenmag rost-
tartalma és jó hatása az emésztésre, 
de magas vastartalma az egészséges 
táplálkozás fontos részévé teszi.

7. Ál-gabonák (pszeudocereáliák)

Quinoa (8 milligramm) amaránt (7,6 
milligramm) és köles (5,9 milligramm). A 
gluténmentes vetőmagfajták köretként 
nagyon jók hús, hal vagy zöldség mellé.

8. Pisztácia

7,5 milligramm. A magvai nemcsak a 
vas miatt fontosak, hanem azért is, 
mert telítetlen zsírsavakat tartalmaz. 
Fogyasztása fagylaltként is ajánlott!

9. Tojássárgája

7,2 milligramm. Különösen akkor érté-
kes a vastartalma, ha nem az egész 
tojást fogyasztjuk el, ugyanis a tojásfe-
hérje a felszívódást gátló inhibitorokat 
tartalmaz.

10. Rókagomba

6,5 milligramm. Szárított formában 
még ennél is több vasat tartalmaz. 
Kiemelkedik a többi gombafajta közül, 
amelyek 100 grammban átlagosan csak 
1 gramm nyomelemet tartalmaznak.

Ezeken kívül vasat tartalmaznak bizonyos fűszer- 
és gyógynövények is, de mivel ezeket csak kis 
mennyiségben fogyasztjuk, jelentőségük vasbevi-
tel szempontjából is elenyésző. Azonban kiemel-
kedik közülük a kardamom (100 milligramm), a 
petrezselyem (97,8 milligramm), a fodormenta 
(87,5 milligramm), a fahéj (38,1 milligramm) és a 
szárított csalánlevél (32,3 milligramm).
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Fejben erős gyerekeket nevelni 
nem könnyű, hiszen ehhez a szülő-
nek is nagyon ott kell lennie mentá-
lisan – nézni, ahogy a gyerek küzd, 
szembesíteni őt a félelmeivel, és 
felelősségre vonni a hibáiért nem 
egyszerű. 

Nem állítják be őket áldozatnak
Kiestek a focicsapatból? Nem jött 
össze egy dolgozat? Ettől még nem 
kell áldozatként tekinteni a gyerek-
re, akit a rendszer próbára tesz. A 
visszautasítás és a kudarc az élet 
része. Nem szabad otthon körbeölel-
ve keseregni és elátkozni mindenkit, 
ehelyett meg kell tanítani őket arra, 
hogy fordítsák hasznukra a küzdel-
meiket. Meg kell találni a lehetősége-
ket, bármennyire is úgy tűnik, hogy a 
körülmények összefogtak ellene.

A bűntudat nem befolyásolja a 
nevelést
Amikor egy szülő bűntudatot érez, 
hajlamos eltérni a nevelési elveitől 
– például ha egyszer nemet mon-
dott valamire, akkor a gyerek elkám-
picsorodását látva inkább beadja a 
derekát. A mentálisan erős szülők 
tudják, hogy bár kellemetlen, de 
elfogadható dolog a bűntudat, és 
ez nem állhat a bölcsebb döntések 
útjába.

Nem állítják be a gyereket a világ 
közepének
Az ember hajlamos mindent alá-
rendelni a gyerekei érdekeinek és 
igényeinek, de ez hosszabb távon 
nem jó stratégia, mert ezekből a 
gyerekekből lesznek később az önző 

felnőttek. A mentáli-
san erős szülők arra 
helyezik a hangsúlyt, 
hogy megtanítsák a 
gyereknek, hogy ő 
mivel járulhat hozzá 
a világ jobbá tételé-
hez, nem pedig azt, 
hogy a világ mivel tar-
tozik neki. Bill Gates 
apja egy interjúban 
azt mondta, a volt 
felesége erősen val-
lásos volt, és az egyik 
legfontosabb vezérel-
vük, amik mentén a 
gyereket nevelték, a 
bibliai Lukács köny-
véből származott:

„Akinek	 sokat	 adtak,	 attól	 sokat	
kívánnak,	és	akire	sokat	bíztak,	attól	
többet	kérnek	számon.”	 A Microsoft 
atyja pedig híres a jótékonykodásról, 
úgyhogy ez nem ment mellé.

Nem féltik túl a gyereket
Ha burokban nevelik, akkor persze 
megspórolják maguknak a plusz 
idegeskedést, viszont lassítják a 
gyerek fejlődését. A mentálisan erős 
szülők nem védelmeznek, hanem 
utat mutatnak, engedik, hogy a gye-
rek maga fedezze fel a világot, még 
akkor is, ha ez szülőként a frászt 
hozza rájuk.

A gyereknek nem lehet hatalma a 
szülő felett
Azok a gyerekek, akik megmond-
ják, hogy mi legyen a vacsora, vagy 
mit csináljon a család a hétvégén, 
túl sok hatalommal bírnak a szülő 
fölött. Egy gyerek számára nem 
egészséges, ha egyenrangú félként 
kezelik– a cikk szerint érdemes 
megtartani a hierarchiát, persze ez 
nem zárja ki azt, hogy meghallgas-
sák a gyerek véleményét.

Nem várják el az, hogy a gyerek 
tökéletes legyen
Az, hogy magasak az elvárások, 
egyáltalán nem baj, de ha azt akar-
ják, hogy minden területen minden-
kinél jobbak legyenek, az vissza fog 
ütni. Arra kell helyezni a hangsúlyt, 
hogy saját magukhoz képest a leg-
jobbak legyenek.

Nem akadályozzák meg azt, hogy a 
gyerek hibázzon
Lehet, hogy valamit elront egy dol-
gozatban, nem pakolja be a cuccait 
rendesen az edzésre – a legna-
gyobb tanítómester az élet, néha 
hagyni kell dolgozni. Engedni kell a 
gyereket hibázni, és aztán nézzen 
szembe a következményekkel is, 
mert ebből fog igazán tanulni.

A mentálisan erős szülők ezeket a  
dolgokat kihagyják a gyereknevelésből



Ehető virágok 
élnek a kertünkben
Az árvácska, orgona, rózsa és 
még sok kerti virág nemcsak 
a kert illatos díszítője, hanem 
a konyha rafinált főzési alap-
anyaga is lehet. 

Megmutatjuk, melyeket lehet 
és érdemes kipróbálni.

Egyes virágok ehetőek, sőt nép-
szerű köretté váltak. Mégsem árt 
tudni, mi is az, amit megeszünk. 
Ugyani nem minden virág ehető 
és sajnos nem minden ven-
déglátós van tisztában egyes 
növények mérgező voltával.  
A legismertebb virágcsemegék a 
sarkantyúvirág, az árvácska, az 
ibolya, a szarvacskás árvácska, 
a körömvirág, a snidling és a 
zsálya. Ezek a virágok ráadásul 
mindenféle kemikália nélkül ter-
meszthetők.

A legtöbb rózsának állítólag 
mesés az íze, de mindegyik 
említett virág alkalmas ételdísz-
nek. Ha biztosra akarunk menni, 
akkor csak olyan virágokat hasz-
náljunk fel, amelyeknek ismer-
jük az eredetét!

ÁRVÁCSKA
A szivárvány minden színében 
pompáznak, így nagyon mutató-
sak a tányéron. Ha már tudjuk, 
mikor lesz a buli, időben elültet-
hetjük a színben hozzá illő árvács-
kákat is. Enyhén mentás ízűek.

SARKANYTYÚVIRÁG
Lehet élettel teli sárga, narancs 
és vörös színű, épp úgy, mint 
halványabb tónusú vagy akár 
kétszínű is. A levelek és a virá-
gok is borsos ízűek. A legjobb 
nyersen fogyasztani. Díszítsük 
salátánkat szirmaival.

RÓZSA
Lehet semleges ízű, édes, par-
fümös és enyhén fűszeres ízű.A 
felaprított szirmokat szórjuk meg 
cukorral, majd áztassuk vízben 
egy hétig. Használjuk főzéshez 
vagy desszertként.

BORÁGÓ
Csillag alakú virágait akkor hul-
lajtja el, mikorra ehetővé válik.
Kellemes, enyhén sárgadinnyé-
re emlékeztető illata jól passzol 
limonádékhoz.

TULIPÁN
Csipsznek kiváló, különösen a 
szirmok töve jó ropogós. Illata a 
borsóra és a babra emlékeztet. 
A tulipánszirmokat nyugodtan 
ropogtathatjuk, nem kell tarta-
nunk a ránk rakodó felesleges 
zsírpárnáktól.

SZEGFŰ
Édes, fahéjra emlékeztető íze 
van. Ha bármilyen növényvédő 
szerrel kezelve volt a virág, ne 
együnk belőle! Főzhetünk belőle 
teát vagy készíthetünk keksz-
sajt-szegfűszirom hamburgert.

ORGONA
Hasonlóan sok más virághoz az 
íze mint a fűé, viszont magá-
val ragadóan kellemes illattal 
rendelkezik. Használjuk csirkés 
ételekhez vagy gyümölcssalá-
tákhoz.

Asztmában, szénanáthában 
vagy allergiában szenvedőknek 
nem ajánlott virágokat fogyasz-
tani! Ne falatozzunk továbbá a 
forgalmas utak mentén termett 
vagy a virágárusnál kapható 
növényekből! Azon kívül, hogy 
szennyezettek lehetnek, általá-
ban permetszerekkel is kezelték 
őket, melyek a virágban felhal-
mozódhatnak.

További ehető virágok:
Pitypang, Ibolya, Levendula, 
Lonc, Mályvarózsa, Kamilla, 
Zsálya, Yukka, Bodza, Akác
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A céklalé jótékony hatása 
szervezetedre

A céklalé jótékony hatása a benne 
lévő hasznos tápanyagok külön-
leges kombinációjából adódik. 
Naponta 2-3 dl céklalé az életedet 
mentheti meg. Óriási segítő társ a 
szervezetednek.
A cékla libatop félék családjába 
tartozó kétnyári növény. Több féle 
gumóval is rendelkezhet, van, ame-
lyik tojásdad alakú, van amelyik 
kerek, és a vörös szín különböző 
árnyalataiban tündököl. Levelei 
kissé hullámosak, virágzata apró 
sárgászöld színűek, és májustól egé-
szen augusztus végégig virágzik.

A céklalé jótékony hatása szerve-
zetedre
Csodafegyverré való kikiáltását 
támasztja alá, hogy mennyi minden-
re jó a cékla: csökkenti a vérnyomást, 
javítja a vérkeringést, a koncentráci-
ót, az agyműködést, méregtelenít, 
védi a csontokat, széppé varázsolja 
a bőröd, segít a daganatos meg-
betegedések elkerülésében. Javítja 
a szervezet vérellátását, megerősíti 
az immunrendszert. Vegyük sorba 
részletesebben.

Az agy karbantartója
A céklalé kitűnő memóriajavító. 
Kitágítja a vérereket, ezáltal javítja a 
vérkeringést az agyszövetekben is, 
így segíti az idegrendszer megfelelő 
működését, csökkenti az Alzheimer-
kór rizikóját és egyéb demenciák 
kialakulását, vagy a már kialakult 
demencia tüneteinek csökkentését.
Vérnyomáscsökkentéssel a daga-
natok ellen
A vérnyomás csökkentésével hozzá-
járul a különböző betegségek elle-
ni küzdelemhez. Számos kutatás 
kimutatta, hogy a céklalében lévő 
antioxidánsok nagyon erős daga-
natellenes hatásúak. Lelassítják a 
daganatok növekedését.
A cékla és a nitrátok kitartást 
adnak
A céklalében található nitrátok kitá-
gítják a vérereket, így javítják a vér-
keringést, ezáltal több oxigén jut a 
sejtekbe. Ennek hatására nő a kon-
centráció. Érdemes egy nagy pohár 
céklalét meginni nagyobb fizikai meg-
terhelés előtt is, hiszen nő az erőnlét, 
az állóképesség és a kitartás is.
A vitaminok hada és a rengeteg 
ásványi anyag
A-, C-, B6 vitamin, kálium, magné-
zium, kalcium, vas, mangán, réz 
sorakozik a céklalében azért, hogy 
a csontjaidat épen tartsa, hogy 
az agyad vérkeringését fokozva a 
memóriád a régi maradjon, a bőröd 
selymes és kisimult legyen. A C-
vitamin és a réz együtt segítik a vas 
felszívódását, ezért igen ajánlatos 
beépíteni az étrendedbe egy kis, sőt 
inkább több cékla alapú ételt, ha 
vérszegény vagy.

Méregtelenítés céklalével
Ha úgy döntöttél itt az ideje egy 
nagyszabású fogyókúrának, akkor 
előbb kezd a méregtelenítéssel. 
Szabadítsd meg a szervezeted a 
méreganyagoktól és a fogyás is 
hamarabb beindul majd. A cékla-
lé nagyszerű segítséged lesz ezen 
az úton. A céklában lévő methio-
nin nevű pigment élénkíti a máj 
sejtjeit, ezzel segíti a méregtelenítő 
folyamat beindulását. Csökkenti a 
zsírmáj kialakulásának rizikóját. A 
fogyókúra ideje alatt is legyen hű 
társad a céklalé, mert a fentebb 
említett vitamintartalma támogat-
ja az immunrendszered megfelelő 
működését a megvonásokkal járó 
diéta ideje alatt.

Jó hatással van a szívre
Magas káliumtartalma miatt a cék-
lalét a szívritmus zavarban szenve-
dők sem hagyhatják ki az életük-
ből. A kálium hiánya a szervezetből, 
enyhébb esetben csak szédülést 
okozhat, de elvezethet komolyabb 
szívbetegséghez is.

A céklalé kiváló a vashiány ellen!
A cékla és a céklalé és igen hatá-
sos zöldség, amelyet legtöbbször, 
mint savanyúság fogyasztunk. Több 
ásványi anyag és vitamin is találha-
tó benne többek között B1, B2, B6 
és C-vitamin, foszfor, magnézium, 
kalcium, és kálium is.
Szabályozza a szervezet sav bázisát, 
méregtelenítő, vízhajtó és tisztító 
hatása is van, épp ezért fogyókúra 
és diéta idején is kiváló. De ezen 
kívül vérképző emésztést serkentő 
és máj valamint veseműködést ser-
kentő hatással is bír. A B vitamin 
tartalom miatt a cékla erősíti az 
idegrendszert, véd a cukorbeteg-
ségtől, szépíti a hajat és a bőrt, és 
erősíti a kötőszövetet.
Mivel nagyon magas a vas tartalma 
vashiányos állapotban kiemelten 
ajánlott a fogyasztása. Főleg a höl-
gyek részére ajánlott pl. terhesség 
idején, amikor a szervezetnek foko-
zottan van szükséges a vasra.
Heti két-három alkalommal fogyas-
szunk el 3 dl friss céklalevet, vagy 
fokozott igénybe vétel esetén akár 
napi 1 dl céklalé is iható. Az ebéd 
mellé kínáljunk rendszeresen cék-
lasalátát, vagy savanyúságnak szol-
gáljuk fel, hiszen nem csak finom, 
de nagyon egészséges is.
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Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú traktor 
eladó. Motorikusan kitű-
nő állapotú, télen nyáron 
könnyen indul. 1,5 ha 
szőlő permetezésére és 
fűnyírására volt használ-
va. 2020. 04.17-ig van 
műszakija, 28 lóerős, 
hátsó kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt eladó. 
Tel.: 30/719-2044

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

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktorcse-
re értékegyeztetéssel! 
Érd.: 0630/9598-707

Nankang Passion CW-
20, 215/60 R16C nyári 
gumiabroncs (2 db) 
eladó. Keveset futott, 
kiváló teherbírású, 
108/106 T, DOT 4416, 
profilmélység: 8 mm. 
Ár: 10.000 Ft/db Tel.: 
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

Sportiva 225/50 R17 
nyári gumiabroncs (2 
db) 5,5 mm-es pro-
filmélységgel eladó. 
Ár: 5.000 Ft/db. Tel.: 
30/9563-815

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 

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 
villany-bojler, stb. 
Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

INGATLANFELÚJÍTÁS! 
Tető átrakást, tető szi-
getelést, kémény javí-
tást, kőműves munká-
kat, festést-szigetelést 
vállalunk. Tel.: 70/354-
7171, 20/402-2535

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

„Redőnyjavítás, redőny 
készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 
06-20/414-9848!”

INGATLAN

Szekszárdon keresek 
lakást 2. emeletig, 
vagy jó állapotú csalá-
di házat. Tel.: 70/439-
8140

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 
260 m2-es, 2 szintes csa-
ládi ház, nagy telekkel 
eladó. Padlófűtés szerel-
ve, nyomáspróbázva. Wc, 
mosókonyha, fürdőszoba 
burkolva. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vakolás 
kész. Akár több szobás 
vendégháznak is alkal-
mas. Képek kérhetőek 
e-mailben: szdm84@
gmail.com. Tel.: 30/262-
0241 (Ingatlanos kérem 
ne hívjon!)

Szekszárd Felsőváros-
ban társasház építésé-
re is alkalmas, déli fek-
vésű, panorámás, 2271 
m2-es telek eladó. Tel.: 
30/576-5813

Siófoki lakások, nya-
ralók 80-120 m2-ig 
eladók. 19,9 millió Ft-
tól. +36-30/9366-600

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

GÉPJÁRMŰ

Hankook Vantra,  LT 
215/60, R16C keveset 
futott,  nyári gumiab-
roncs (2 db), 103/101T, 
DOT 0613, 7 mm-es 
profilmélységgel eladó. 
Ár: 10.000 Ft/db Tel.: 
30/9563-815 
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Akciósan tavasszal ács és 
tetőfedő bádogos munkát, 
palatető bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. (réz, alu, lindab, 
bramac). 06-70/235-6468

EGYÉB

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

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

Gázpalackot vásárolnék 
(oxigén, acetilén, PB, stb.) 
Tel.: 06-20/259-8656

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 700 Ft/db. Tel.: 06-
20/204-2382

TYÚK és KACSA-vásár. 
Gyönyörű, 14 hónapos, 
földön nevelkedett TYÚK 
690 Ft/db. 20 db-ként 2 
db AJÁNDÉK. Fehér, 3-4 
kg-os KACSA 1790 Ft/db, 
20 db-ként 10 db tyúk ráa-
dás. INGYENES szállítás. 
Rendelés: 06-70/776-3007

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segédmunkást 
keresek, illetve csarnoképí-
tésben jártas szakmunkást 
és segédmunkást. Tel.: 
20/398-8855

Azonnali kezdéssel kere-
sünk szobafestőt, mázolót, 
villanyszerelőt. Érdeklődni: 
+36-20/394-7310. Beko 
Sziget Kft.

6 fő AWI hegesztőt csősze-
relőt és lakatost keresünk, 
tartálygyártáshoz. Nettó 
1600-1800 Ft/óra, plusz év 
végi prémium! Utazás szál-
lás munkaruházat biztosí-
tott. Brigádokat is várunk!  
T.: 06-70/3635-321 Szakol 
Iron Hand Kft.

Ausztriába víz-fűtés-légtech-
nika szerelőket felveszek 
heti hazajárással érd: 06-
70/287-0032

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




