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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

OPERA SZELET
Hozzávalók:
Tészta:
• 120 g mandulaliszt
• 100 g porcukor
• 80 g cukor
• 35 g olvasztott vaj
• 35 g finomliszt
• 3 db tojás
• 3 db tojásfehérje
• 1 csipet só
Kávés szirup:
• 100 ml feketekávé
• 100 g cukor
Vajkrém:
• 50 g cukor (1. szirup)
• 1 evőkanál víz (1. szirup)
• 1 db tojásfehérje
• 15 g cukor
• 100 g cukor (2. szirup)
• 40 ml víz (2. szirup)
• 3 db tojássárgája
• 180 g puha vaj

Elkészítés:
Tészta
1. Melegítsük elő a 
sütőt 170 Celsius fokra. 
Válasszunk szét 3 tojást, 
a sárgáját rakjuk félre.  
A tojásfehérjéket a csipet 
sóval verjük fel keményre, 
és kanalanként adjunk 
hozzá 80 g cukrot. 
2. Egy másik tálban  
verjük fel a mandulaliszt-
tel és a 100 g cukorral a 3 
egész tojást. Folyamatos 
keverés mellett csor-
gassuk hozzá a 35 g 
olvasztott vajat, és szi-
táljuk bele a 35 g lisztet.  
A keveréket óvatosan 
csomómentesre kever-
jük.
3. A vajas masszába 
óvatosan belekeverjük a 
tojásfehérjehabot, hogy 
ne törjön össze túlságo-
san, két részletben.
4. Egyenlő három rész-
re osztjuk a tésztát, és 
sütőpapírral kibélelt tep-
sikben egyenként 10-12 
percig sütjük az előme-
legített sütőben, amíg a 
teteje pirulni nem kezd. 
Hagyjuk kihűlni a lapo-
kat. 
Kávés szirup
1. A 100 ml kávét a 100 
g cukorral összekeverjük, 
és addig forraljuk, míg 
bugyogni nem kezd, és 
be nem sűrűsödik (felfor-
rás után kb. 2-3 perc).
2. Utána levesszük a 
tűzről, és hagyjuk hűlni, 
tovább fog sűrűsödni. Ha 
esetleg túl sűrű lett, 1-2 
kanál vízzel újra melegít-
sük fel.

Vajkrém
1. Egy másik edényben 
keverjünk össze 50 g 
cukrot egy evőkanál víz-
zel, és főzzünk belőle 
szirupot úgy, hogy köze-
pes lángon addig mele-
gítjük, amíg teljesen el 
nem olvad a cukor és 
forrni nem kezd. 
2. Közben 1 db tojás-
fehérjét felverünk 15 g 
cukorral, és folyamatos 
keverés mellett az elő-
zőleg elkészített cukor-
szirupot belecsorgatjuk, 
és addig verjük, amíg 
langyosra nem hűl.
3. 100 g cukorból és 40 
ml vízből újabb cukorszi-
rupot készítünk a fentiek 
alapján.
4. 3 tojássárgáját fel-
verünk, és az újabb 
cukorszirupot hozzácsor-
gatva addig verjük, míg 
ez is langyos nem lesz.
5. A 180 g puha vajat 
habverővel elkever-
jük, és a tojássárgájás 
krémhez adjuk, és addig 
keverjük, míg fényes, 
homogén krémet nem 
kapunk.
6. Ekkor belekeverjük a 
felvert tojásfehérjét és 
3 evőkanál kávés cukor-
szirupot.
Csokoládéganache
1. A 60 ml tejszínt, a 20 
g vajat és a 2 evőkanál 
cukrot felforraljuk, és 
lehúzzuk a tűzről.
2. A felkockázott 100 g 
étcsokoládét beledobál-
juk, és kevergetve fel-
oldjuk a tejszínes mas-
szában.

Összeállítás
1. Egy tésztalapot lefek-
tetünk, és megkenjük a 
maradék kávészirup egy-
harmadával. Egyenletes 
rétegben rákenjük a 
vajkrém kétharmadát, 
majd ráborítjuk a követ-
kező tésztalapot.
2. Ezt a tésztalapot is 
megkenjük a maradék 
kávészirup felével, és 
ráöntjük a csokoládéga-
nache-t, és egyenletes 
rétegben elkenjük rajta.
3. A harmadik tésztala-
pot is ráhelyezzük, és 
megkenjük a maradék 
kávésziruppal, és utána 
a maradék vajkrémmel.
4. A süteményt betes-
szük a hűtőbe egy 
órára, hogy meg tudjon 
szilárdulni.
Csokoládémáz
1. A 70 ml tejszínt, a 
75 g vajat és a 150 g 
csokoládét vízgőzön fel-
olvasztjuk, és öt percig 
hagyjuk hűlni.
2. Kivesszük a hűtőből 
a tésztát, és egyenlete-
sen rákenjük a csokolá-
démázat.
3. Visszatesszük a 
hűtőbe, és egy éjszakát 
pihentetjük.
4. Másnap hosszabb 
téglalapokra vágva 
tálaljuk.
	 Jó	étvágyat!

Csokoládéganache:
• 100 g étcsokoládé
• 2 ek cukor
• 60 ml habtejszín
• 20 g vaj
Csokoládémáz:
• 150 g étcsokoládé
• 75 g vaj
• 70 ml habtejszín

A csokoládé és a vörösbor 
segítségével a régi sejtek 

fiatalnak tűnnek
Egy friss kutatás szerint a csoko-
ládé és kis mennyiségű vörösbor 
fogyasztása segíthet újra aktiválni 
a sejtjeinket, hogy még egészsé-
gesebbé és kitartóbbá tegyen min-
ket. Az Exeter és Brightchemical 
Egyetem munkatársai szerint a 
most bizonyított tények felérnek a 
varázslattal.

Egyes anyagok javítják az élet-
minőségünket
Egy olyan világban, ahol néha szinte 
megszállottan igyekszünk kiirtani az 
életünkből a káros vegyi anyago-
kat, sokszor észre sem vesszük az 
úgymond „jó kemikáliák” előnyeit. 
Ez talán azért alakult ki bennünk, 
mert a „vegyi anyagok” szót a nega-
tív dolgokkal társítottuk. Egyszerűen 
úgy gondoljuk, hogy a vegyi anyagok 
mind ártalmasak és megbetegíte-
nek bennünket: rákot okozhatnak, 
és többek között kiszárítják a hajun-
kat, bőrünket is.
Néhány kémiai vegyület azonban 
segítenek abban, hogy jobban 
érezzük magunkat, amikor bete-
gek vagyunk, és károsodás ese-
tén közreműködhetnek a sejtek 
regenerációjában is. Segítenek a 
testünknek lebontani az ételt és 
támogatnak bennünket abban, 
hogy kevésbé aggódjunk az életünk 
esetleges nehéz pillanatai miatt. A 
kutatók szerint ezért is olyan jó hír, 
hogy az egyes italokban és élelmi-
szerekben található vegyi anyagok 
javítják az életminőségünket, miköz-
ben tökéletesítik az egészségünket. 
Ez utóbbira a legjobb példát a cso-
koládé és a vörösbor jelképezi.

Pont olyan volt, mint a varázslat
Bizonyára mindannyian hallottunk 
már arról szóló pletykákat, hogy a 
csokoládé és a vörösbor fogyasz-
tása hosszabb életet ígér, de most 
bebizonyosodott, hogy van iga-
zság a szóbeszédben. Az Exeter és 
Brightchemical Egyetem új tanulmá-
nya szerint az étcsokoládéban és a 
vörösborokban található rezveratrol-
ként ismert vegyület bizonyítottan 
segít bizonyos sejteknek megfiata-
lodni. Míg egyes sejtek természetes 
úton fiatalodnak, úgy más sejtek az 
évek során folyamatosan öreged-
nek. A kutatásból azonban kiderült, 
hogy a csokoládé és egy kis mennyi-
ségű vörösbor fogyasztása segíthet 
újra aktiválni ezeket az „idősödő” 
sejteket, ami által még egészsége-
sebbnek és kitartóbbnak érezhetjük 
magunkat.

A régi sejtek pontosan úgy néztek ki, 
mint a fiatalabb társaik – mutattak 
rá tanulmányukban a kutatók. – Az 
egész olyan volt, mint egy varázslat.
Hozzátették, hogy ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy magunkhoz kell, 
hogy vegyünk egy vörösboros hor-
dót az egészségmegőrzés jegyében, 
hiszen ebben az esetben is fontos 
kritérium a mértékletesség.

Segíthet az idősebbek életmi-
nőségének javításában
Hogyan működnek ezek a kémiai 
vegyületek az egészségünk javítása 
érdekében? A kor előrehaladtával 
bizonyos sejtek a testben elkezde-
nek kevéssé funkcionálni, ám ez 
a normális öregedési folyamat, és 
senkinek sem szabad meglepőd-
nie azon, hogy a bőre már nem 
olyan sima és nem néz olyan jól ki, 
mint egykor. A most végzett kuta-
tás azonban hozott néhány érdekes 
eredményt az életkorhoz kapcsoló-
dó sejtekkel kapcsolatban.

Ezek a sejtek ugyanis ismét „aktívvá 
válhatnak”, egy molekuláról kettőre 
osztódva, és az új sejtek segítenek 
a meglévő sejtek helyettesítésében, 
így kiegészítik azokat, amelyek nem 
annyira aktívak, mint az újabbak. 
A jelenség pedig megadta a kuta-
tóknak az alapötletet arról, hogy 
a rezveratrol fogyasztása hogyan 
segíthet az egészségünk megőrzés-
ében, akik a kozmetikai alkalmazás 
mellett számos hosszú távú hatást 
is feljegyeztek.

A sejtek regenerálásával és a sejtek 
kettéosztásával javíthatók a fizikai 
képességgel, a látással és a koor-
dinációval kapcsolatos feltételek 
– hangsúlyozták a kutatók, akik a 
degeneratív rendellenességek koc-
kázatát is szeretnék ily módon csök-
kenteni. – Ez persze nem az örök 
fiatalság kútja, ám elősegítheti az 
emberek, különösen az idősebbek 
életminőségének javítását.
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Tíz ötlet a tojáshéj 
felhasználására

Ha legközelebb tojást eszel, ne 
dobd ki a héját a kukába. Ha van 
kerted, és kertészkedsz, nagy hasz-
nát veheted, és igazi kincs lehet 
számodra. Összeszedtünk tíz érde-
kes tippet, mire is használhatod a 
tojáshéjat a kertben.

1. A csigák elrettentése
A hideg, nedves idő hatására általá-
ban megjelennek a csigák a kertek-
ben. Sok esetben pont akkor jönnek, 
mikor növényeink már kicsíráztak, így 
gyakran megrágcsálják a leveleket. A 
durvára őrölt tojáshéjjal jól tudunk 
harcolni ellenük, mert irritálják a csi-
gák puha testét. Csak szórjuk meg a 
talajt a tojáshéjjal a veszélyeztetett 
növények körül, és ismételjük ezt 
meg az esőzések után is.

2. A szarvasok elriasztása
A tojásnak van egy tipikus, különle-
ges szaga. A kertészek szerencséjére 
a szarvasok azonban nem szeretik 
ezt jellegzetes szagot. Távoltartásuk 
érdekében érdemes a kert körül 
zúzott tojáshéjat szétszórnunk.

3. Az egészséges paradicsomter-
mesztés elősegítéséhez
A virágzás végi rothadás, amit a kal-
cium egyensúlyhiány okoz, gyakori a 
paradicsomban, a paprikában, és a 
tojásgyümölcsben is. Mivel a tojás-
héj elegendő mennyiségű kalciumot 
tartalmaz, akár műtrágyaként is szol-
gálhat ezeknek a növényeknek. Az 
ültetés idején szórjuk a növény köré 
a talajra a felaprított tojáshéjat, és 
amint lebomlik, a növény majd elkez-
di felvenni a kalciumot a talajból.

4. Ásványokkal látja el a talajt
A tojáshéj nemcsak a paradicsom, 
paprika és tojásgyümölcs növények 
körüli talajon lehet hasznos. A tojás-
héj magasabb ásványi anyag tartal-
ma miatt nagyszerű adalék lehet a 
talaj számára. Az elegendő kalcium-
szint a talajban, biztosítja az egész-
séges növényi sejteket. A tojáshéj 
kalciummal, magnéziummal, és más 
ásványi anyagokkal látja el a talajt. 
Az egyensúly a kulcsa mindennek.

5. Komposzt
A tojáshéj egy nagyon jó összetevője 
lehet a komposztnak. Érdemes meg-
tisztítani, kiszárítani, és összetörni 
használat előtt, mert így gyorsabban 
lebomlik majd.

6. A talaj pH-értékének növelése
A tojáshéj nagyszerű módja lehet 
annak, hogy javítsa a savanyú talaj 
pH-értékét. Habár nem túl gyors 
hatású, de bizonyították, hogy növeli 
a talaj Ph értékét. Mielőtt azonban 
bármit tennénk, érdemes tesztelni a 
talaj pH-ját.

7.Javítsuk a talajvíz elvezetést az 
ültetvényünkben
A tojáshéj nagyszerű módja annak, 
hogy javítsuk a talajvíz elvezetést 
a konténeres ültetvényeinkben. 
Kavicsok helyett, összetört tojáshé-
jat szórjunk a gyökér alá, a növény 
aljára, ezzel lehetővé tesszük a jó víz-
elvezetést. Így nem csak könnyebben 
kezelhető lesz a konténer, de a lég-
áramlás is sokkal jobb lesz benne. 
Ráadásul a tojáshéjak lebomlanak, 
így tápanyagokkal látják majd el a 
növényt. A talajt és a tojáshéjat min-
den szezonban cserélni kell.

8. Tartsuk távol a macskákat
Van a szomszédban egy macska, 
amelyik alomnak használja a kertün-
ket? A tojáshéj a megoldás a helyzet-
re! Ha beszórjuk a kertet tojáshéjjal, 
a macskának biztos nem lesz kedve 
majd ezen lépkedni.

9. Madarak takarmánya
A madarak segítik elpusztítani a rovar 
kártevőket a kertben, ezért jó ötlet 
odacsalogatni őket. A tiszta, szárított 
tojáshéjakat szórjuk szét az udvaron. 
Keverhetjük madaraknak való mag-
keverékkel is. A madarak, különösen 
a nőstények, miután lerakták a tojá-
saikat, igénylik a kalciumellátást.

10. Csíráztassuk benne növénye-
inket
Ne dobjuk ki a tojástartót és a tojás-
héjakat sem. Tisztítsuk meg a tojás-
héjat, majd forrázzuk le. A feltört 
tojáshéj ép alján szúrjunk egy lyukat, 
ez segít majd nekünk a vízelvezetés-
ben. Rakjuk a tojáshéjakat a tartóba, 
szórjunk beléjük földet, és ültessük el 
bennük a vetőmagokat. Ha már elég 
nagyok a növényeink, és átültetésre 
készen állnak, óvatosan törjük fel a 
tojáshéjat a gyökerek körül, és ültes-
sük el növényeinket végleges helyük-
re. Az összetört tojáshéjat érdemes 
az elültetett növény köré szólni, hogy 
tápanyaggal lássa majd el.
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Allergén növények, amelyek környezetünkben élnek!
Az allergiás tünetek javu-
lásáért sokat tehetünk, ha 
közvetlen környezetünkben 
csökkentjük az allergének men-
nyiségét. Ennek első lépése lehet, 
ha jól választjuk meg kerti és 
szobanövényeinket,hiszen ezek 
között is ott vannak az allergén 
növények!

Allergén szobanövények
A betegek gyakran panaszkodnak 
arról, hogy zárt térben tüneteik 
intenzívebben jelentkeznek. Ennek 
egyik oka lehet, ha a páciens pana-
szait beltéri allergének okozzák. 
-magyarázza dr. Balogh Katalin, a 
Budai Allergiaközpont allergológus 
főorvosa. A beltéri allergénekkel 
kapcsolatban leginkább a poratká-
ra és a penészgombára gondolunk, 
azonban számos szobanövény is 
okozhat allergiás tüneteket. Egy 
1985-ben készült belga tanulmány 
szerint a fikuszok családjába tar-
tozó Ficus benjamina, másnéven 
csüngőágú fikusz nedvéből, annak 
száradása után a latex szerkezeté-
hez hasonló, allergén molekulák 
jutnak a lakás légterébe. A kutatók 
által végzett vizsgálatban résztvevő 
59 szénanáthás beteg 78 száza-
léka mutatott allergiás reakciót a 
fikusz, yucca, borostyán, pálma és 
más közismert dísznövények közül 
legalább egyre. A szobanövények 
fajtától függetlenül is képesek 

allergiát okozni, gyakran öntözött, 
nedves földjük ugyanis kedvelt 
táptalaj a penészgombák számá-
ra. A gombatelepek kialakulását 
megelőzendő, javasolt bizonyos 
időközönként fellazítanunk a föld 
felső rétegét és a kelleténél gyak-
rabban cserélnünk a virágföldet. 
Fontos, hogy a cserépbe, a virág-
földre hullott leveleket eltávolítsuk, 
mert ezeken is elszaporodhatnak a 
penészgombák.

Allergénmentes kert
A szép, gondozott kert látványa 
valóban szemet gyönyörködtető. 
Gyakran mégsem a boldogság-
tól lábad könnybe a szemünk, ha 
végignézünk a nagy gonddal kiala-
kított pázsiton, vagy megpihenünk 
a kerti fák árnyékában. A növények 
eltérő allergenitással rendelkeznek. 
A legismertebb allergén a parlagfű, 
de sok más növény is okozhat 
hasonló panaszokat az allergiások 
számára. - hívja fel a figyelmet 
dr. Magyar Donát, aerobiológus.  
A pollenallergiás betegeknek olyan 
növények ültetését javasoljuk, 
melyek pollenkibocsátása alacsony. 
Jó választás lehet számukra a begó-
nia, a dália, százszorszép, a rózsa, 
a petúnia, a tulipán, a nárcisz és az 
írisz és a liliom. Azok a növények, 
melyek pollenkibocsátása magas, 
jelentősen fokozhatják az allergiás 
tüneteket. 

Nem javasoljuk ezért a kőrisfa, 
nyírfa, nyárfa, mogyoró, ciprusfélék 
és fűzfa ültetését. Ezek szélbepor-
zású fajok, míg a rovarbeporzású 
növények kevesebb virágport ter-
melnek, melyek csak ritkán jutnak 
a levegőbe. Általában a színes, 
nagy, tömött virágú növényeket 
rovarok porozzák be. E növényekkel 
is bánjanak óvatosan a rovarcsípés 
allergiások illetve az asztmások 
– ez utóbbiaknál a túl erős illat is 
kiválthatja a tüneteket. Válasszunk 
növénybetegségeknek ellenálló faj-
tákat-ezzel nem csak a permetezés 
költségeit és a környezetünk vegy-
szerterhelést csökkentjük, hanem 
a beteg növényeken élő gombák 
allergén kibocsátását is. A rend-
szeresen lenyírt pázsit nem virág-
zik- erre különösen a pázsitfűfé-
lékre allergiás betegek fordítsanak 
figyelmet.

Kertészkedési tippek allergiá-
soknak
A szépen gondozott kert kialakí-
tása sok munkát és időt igényel. 
Allergiásként nem mindegy azon-
ban, hogy a munkálatokat mikor 
és hogyan végezzük. A kertészke-
dést lehetőleg ne a kora reggeli 
órákban kezdjük, a pollenszám 
ugyanis hajnal 6 és déli 12 óra 
között a legmagasabb. Szeles, 
napos, száraz időben a pollenkon-
centráció magasabb. Szélcsendes, 

felhős időben pedig alacsonyabb. 
Fűnyírás közben viseljünk pollen-
maszkot, vagy védőszemüveget. 
Kertészkedés közben pedig kesz-
tyűt. A manapság közkedvelt talaj-
takaró (mulcs) penészgomba aller-
giások számára nem jó választás, 
mivel a nedves környezetben a 
gombák könnyen megjelenhetnek. 
Ez okból ügyeljünk ősszel az avar 
eltakarítására is. Gondos gyomta-
lanítással is számos allergén leve-
gőbe jutását előzhetjük meg. Ha 
nem szeretnénk megválni a nagy 
allergenitású, magas pollenkibo-
csátású növényeinktől, törekedjünk 
arra, hogy azokat ne a terasz ajtó, 
vagy a hálószoba ablak közelében 
helyezzük el. A munka végeztével 
a kerti öltözéket hagyjuk a laká-
son kívül, ilyen módon is csök-
kentve a bejutó pollenek mennyi-
ségét. Kertészkedés után alapos 
zuhanyozással szabaduljunk meg 
a bőrünkre és a hajunkra tapadt 
pollenektől.
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Eicher ES202 típu-
sú, keskeny nyom-
távú traktor eladó. 
Motorikusan kitűnő 
állapotú, télen nyáron 
könnyen indul. 1,5 ha 
szőlő permetezésére 
és fűnyírására van 
használva. 2020. 
04.17-ig van műsza-
kija, 28 lóerős, hátsó 
kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt 
eladó. Tel.: 30/719-
2044

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

SZOLGÁLTATÁS

Alsótagozatos gyer-
mekek számára  
korrepetálást válla-
lok. 20/263-7965

„ R e d ő n y j a v í t á s , 
redőny készítés! 
Gurtnicsere akár 
még ma! Péter úr! 
06-20/ 414-9848!”

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

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

Akciósan tavasszal 
ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palate-
tő bontást, felújítást 
vállalok.Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, 
alu, lindab, bramac/. 
+36/70-235-6468

Redőnyök, szúnyog-
hálók készítése és 
javítása garanciá-
val, gurtnik cseréje. 
0670/546-47-42

EGYÉB

Hagyaték felvá-
sárlás, régi bútort, 
dunyhát, ócskavasat 
vásárolok, lomtala-
nítást vállalok. 06-
70/310-8045

Gázpalackot vásá-
rolnék (oxigén, ace-
tilén, PB, stb.) Tel.: 
06-20/259-8656

INGATLAN

Szekszárd Felső-
városban társasház 
építésére is alkal-
mas, déli fekvésű, 
panorámás, 2271 
m2-es telek eladó. 
Tel.: 30/576-5813

Szekszárdon Újváros-
ban szintes, 4 szobás, 
összkomfortos csalá-
di ház kedvező áron 
eladó. 1. em-ig lakást 
ill. kisebb családi 
házat beszámítok. 
Érd.: 30/346-2278

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

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!)

GÉPJÁRMŰ

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

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: 10.000 
Ft/db Tel.: 30/9563-
815

Hankook Vantra,  
LT 215/60, R16C 
keveset futott,  nyári 
gumiabroncs (2 db), 
103/101T, DOT 
0613, 7 mm-es pro-
filmélységgel eladó. 
Ár: 10.000 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

5140-es Ih Case 
traktor eladó, illetve 
John Deere Fendt 
traktorcsere érték-
egyeztetéssel! Érd.: 
0630/9598-707 
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Életjáradékot kötnénk, 
minden megoldás érde-
kel. 06/30/434-1448

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

ÁLLAT

TYÚKVÁSÁR! Ingyenes 
szállítással, gyönyörű 14 
hónapos földön nevelt 
tyúk jegyezhető. 20 db-ra 
két darab ajándék. 06-
70/776-3007

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

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

Budapesti autóipari 
gyártó cég keres dolgo-
zókat, elsősorban férfia-
kat azonnali kezdéssel. 
Kereset nettó 190-250e 
Ft/hó. Szállás, uta-
zás, fizetési előleg biz-
tosított. Jelentkezés: 
06-70/7016376,  06-
20/3342129, Ferro Max 
Construct Kft

Dunai hajózási társa-
ság, hosszú távra, hajós 
végzettséggel munkatár-
sakat keres. Érdeklődni 
munkaidőben a 20/420-
9400 telefonszámon 
vagy az info@kavicsker.hu  
e-mail címen. Kavics-Ker 
Kft.




