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H E T I R E C E P TA J Á N L AT U N K :

Házi májkrém
Hozzávalók:
• 500 g csirkemáj
• 150 g hideg vaj
• 50 g olvasztott vaj
a májkrém tetejére
• 1 fej közepes vöröshagyma
finomra vágva
• 4 gerezd fokhagyma
• 1 mk fűszerpaprika
• 1 tk só
• 1 reszelésnyi szerecsendió
• bors
• 1 mk szárított majoránna
• 2 db jégkocka
Elkészítés:
A finomra vágott vöröshagymát egy evőkanálnyi vajon (amit
a hideg vajból veszünk el) puhára pároljuk, hozzáadjuk a szeletekre vágott fokhagymát és a megtisztított csirkemájat. Az
egészet magas hőmérsékleten gyorsan lepirítjuk, ügyelve arra,
hogy szaftos maradjon a máj. Sóval, borssal, szerecsendióval,
majoránnával és pirospaprikával ízesítjük. Levesszük a tűzről,
hűlni hagyjuk kicsit, majd az egészet aprítógépbe (vagy turmixgépbe) dobjuk. Hozzáadjuk a többi hideg vajat, és pár percen
keresztül mixelve teljesen simára és krémesre dolgozzuk. Végül
beledobunk két jégkockát, ezzel tovább turmixoljuk, hogy extrán habos legyen a végeredmény. Egy kisebb tálkába simítjuk
a májkrémet, végül leöntjük olvasztott vajjal, hogy kb. 3 mm
vastagon befedje azt. Az egészet 2 órán keresztül dermesztjük
hűtőszekrényben.
					
Jó étvágyat!
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Ahogyan a karácsonyhoz viszonyulsz - csillagjegyed alapján
KOS: Pozitív energia és jókedv
A társaságkedvelő és szenvedélyes
Kos akkor érzi jól magát, ha történnek
körülötte az események és az környezete jó hangulatban van.
A levegőben ilyenkor pozitív energia
és az optimizmus van, ami téged jóérzéssel tölt el.
Szereted a karácsony meleg, meghitt
atmoszféráját és azt, hogy a problémákat végre mindenki egy kicsit
félreteszi és arra koncentrál, hogy jól
érezze magát.
Téged ez a jókedv feltölt, ezért várod
a karácsonyt.
BIKA: Finom sütemények
és kényeztetés
A Bika az a jegy, akinek a legfontosabb az, hogy kényeztessék, így alig
várja, hogy eljöjjön a karácsony.
Ez ugyanis remek alkalom arra, hogy
megajándékozza magát és hódoljon a
földi élvezeteknek.
Az év vége nem az az időszak, amikor
visszafogod magad, minden családi
vagy baráti összejövetel alkalmával
bátran fogyasztod az ínycsiklandó
karácsonyi nyalánkságokat.
Mivel ilyenkor sok olyan finomsághoz
jutsz, amihez évközben nem, kihasználod a lehetőségeket.
IKREK: Ajándékot adni és kapni
Mindenki szeret ajándékot kapni vagy
adni, de az Ikrek kettőssége abban is
megmutatkozik, hogy ők mindkettőt
ugyanúgy élvezik.
Fontosak számodra a barátaid és igazi
társasági ember vagy, így jól ismered
őket, aminek az az eredménye, hogy
mindig olyan ajándékot veszel, aminek örülnek.
Neked már az nagy öröm, ha látod

a mosolyt szeretteid arcán, mikor
kibontják az ajándékukat, de ha te is
olyan meglepetést kapsz, ami siker, a
boldogságod határtalan.
RÁK: Boldog esték a családdal
A Rák egy olyan jegy, mely a boldogságra törekszik és nemcsak a sajátja,
de környezete jóléte is fontos számára.
Akikhez közel állnak, azokkal bátran
osztják meg legmélyebb érzéseiket és
ezt visszafelé is örömmel fogadják.
Ők azok, akiknek kiemelten fontos,
hogy az ünnepek alatt együtt legyen a
család, olyan rokonok is, akikkel csak
ritkán van alkalmuk találkozni.
A pihenés és kellemes társaság kombinációja élvezetessé tesz számukra
az ünnepeket.
OROSZLÁN: Karácsonyi
csillogás és figyelem
Az Oroszlán nagylelkű, és olyan személyiség, aki szereti, ha mindenki rá
figyel.
Emiatt mindent imád, ami a karácsonyi szezonnal kapcsolatod: a fényeket,
a díszeket, a csillogást és a figyelmet.
Társasági emberként előszeretettel
veszel részt céges, családi és baráti
összejöveteleken és az utolsó cseppig
kihasználod az ünnepek adta lehetőségeket.
Szeretsz adni és kapni, szereted a
pörgést és a felhajtást, így ezt az időszakot mondhatni neked találták ki.
SZŰZ: Ünnepi díszítés és esztétika
A maximalista Szűz nem az a fajta, aki
csak úgy rádobálja a karácsonyfára a
húsz éve használt kopott díszeket.
Ha valaki, te aztán tudod, hogy az
ördög a részletekben lakozik, ezért
sok energiát fektetsz abba, hogy

minden karácsonyi dísz tökéletes
legyen.
Mézeskalácsod és az ajándékok csomagolása ugyanolyan részletgazdag
és hibátlan, mint az ünnepi dekorációd.
Mivel tudod, hogy évente csak egyszer
van alkalmad a karácsonyra készülődni, te igazán megadod a módját.
MÉRLEG: Karácsonyi dalok és
harmónia
A Mérleg barátságos és mindig a
békés egyensúlyra törekszik, amire
karácsonykor remélhetőleg rá is talál.
Te vagy az az ember, aki már november elsejétől előszeretettel hallgat
karácsonyi zenét, hogy ünnepi hangulatba kerüljön és környezetét is erre
sarkallja.
A karácsonyi készülődés olykor megerőltető lehet számodra, de amint
elkészültél mindennel, helyreáll lelkedben a rend és gond nélkül átadod
magad a családi összejövetel meghittségének.
SKORPIÓ: Összebújás
a kandalló előtt
A Skorpió az a csillagjegy, amelyik
imádja a karácsonyt, de nem meri
bevallani.

Morcoskodsz és úgy teszel, mintha
a hátad közepére sem kívánnád az
egész felfordulást, pedig a szíved
mélyén nagyon is örülsz annak, hogy
együtt van a család és mindenki jól
érzi magát.
Fogod a meleg kakaót, egy tányér
sütit, betakarózol és letelepedsz a
kandalló elé, de akármilyen antiszociálisnak mutatod is magad, örülsz,
mikor látod, hogy a többiek is melléd
heverednek, hiszen tulajdonképpen
ez volt a célod.
NYILAS: Ronda karácsonyi pulcsik
A Nyilas szeret mindent kiélvezni az
utolsó cseppig és ez a karácsonyi
időszakkal sincsen másképp.
Szeretetteljes személyiséged szárnyal az ünnepi időszakban és lelkesedésed másokra is átragad.
Ha van nagy rajongója a ronda karácsonyi pulcsi versenynek, akkor az
te vagy.
Előszeretettel választasz magadnak egy förtelmes darabot minden
évben – minél csúnyább annál jobb
- melyben büszkén feszíthetsz.
Azért is kedveled ezt a hagyományt,
mert így személyiséged olyan részét
mutathatod meg, melyet évközben
nem szoktál.
BAK: Karácsonyi filmek századjára
A munkamániás Bak az ünnepek
alatt is szeret dolgozni, így nehezen
lehet ünnepi hangulatba hozni.
Azonban szereti a következetességet
és az állandóságot is az életében.
Bizonyára ezért van, hogy sokadjára
is előszeretettel ül le a tévé elé
megnézni az unalomig ismételt karácsonyi filmeket.

Fontosnak tartod a hagyományokat
és a Reszkessetek betörők, vagy az
Igazából szerelem megtekintése számodra már-már karácsonyi tradíció.
Amennyiben ráveszel egy-egy családtagot is, hogy veled tartson, teljes a
boldogságod.
VÍZONTŐ: A karácsonyfa
mindenek felett
A Vízöntő imádja a természetet és
egész évben arra törekszik, hogy otthonába becsempésszen valami zöldet.
Nem csoda, ha emiatt te vagy az, aki
számára nincs ünnep egy csodálatosan gazdagon feldíszített karácsonyfa
nélkül.
Szereted a fenyő illatát, hiszen számodra ez az, ami igazán a szentestét
jelképezi.
A fát mindig te díszíted, pár lelkes
segítővel és mindig tökéletesnek kell
lennie.
A finomságok, az ajándékok a fa alatt,
a család közelsége és a meghitt hangulat téged mindig feltölt energiával.
HALAK: Pihenés és együttlét
A Halak előszeretettel tölti az idejét
ábrándozással és odavan a karácsonyi időszakért, hiszen végre kiszakadhat a szürke hétköznapokból és a mindennapi kötelezettségek béklyójából.
Neked időnként szükséged van arra,
hogy pihenőt tarts és feltöltődj érzelmileg, és erre a karácsony tökéletes
alkalom.
Az év végén a szeretteid közelsége és
a pihenés maximálisan feltölt energiával, így az újévet mindig jó érzéssel
kezded.
A család, a barátok, a finom falatok és
ajándékok számodra, az örök álmodozó számára már csak hab a tortán.
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APRÓHIRDETÉSI KUPON

L a ko s sági 1x

Ü z le t i
1x

L a ko s sági 3x

Ü z le t i
3x

600
Ft

1 200
Ft

1 500
Ft

3 200
Ft

800
Ft

1 600
Ft

2 000
Ft

4 500
Ft

1 000
Ft

2 000
Ft

2 600
Ft

5 600
Ft

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.
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INGATLAN
Szedresen a Sárvíz és a
Siócsatorna között 3 hektár rét eladó. Ár: 1,8 millió forint/hektár. Tel: 0620/921-4866
Tengelicen, 100 m2-es
házrész (ikerház) eladó.
Ir. ár: 11,5 M Ft. Érd.:
30/521-8069
Szekszárdon, a Pollack
lakótelepen, felújított 1.
emeleti, 2 szobás, gázos
lakás erkéllyel, alagsori
tárolóval eladó. Irányár:
17,1 M Ft. Tel.: 0630/7974-751
Szekszárdon a kórház
mellett, a Béri B. Á. utcában, 4. emeleti lakás
eladó. Tel.: 30/910-8301

BÉREL-KIAD
Tolnán igényes, sorházi
lakás 80.000 Ft + rezsi
költséggel, 2 havi kaucióval kiadó! Bejelentett,
leinformálható
munkaviszony feltétel! Tel.:
20/2080-270

GÉPJÁRMŰ
Fulda Kristall Control HP2
215/60R16 99H téli gumi
(4 db), 2 éves, 7 mm-es
profillal, kitűnő állapotban
eladó. Ár: 15.000 Ft/db.
Tel.: 30/956-3815

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

SZOLGÁLTATÁS
Ács, tetőfedő, bádogos
munkát, szigetelést vállalunk. Akár azonnali kezdéssel. 06-70/9466-511,
06-70/624-6764

EGYÉB
Gázpalackot vásárolnék
(oxigén, acetilén, PB, stb.)
Tel.: 06-20/259-8656
3+2+1
ülőgarnitúra
újszerű, megkímélt, tiszta állapotban eladó. Tel.:
20/9784-926
Száraz tűzifa eladó!
Kályhakészre aprítva, 9000
Ft/m3-től. Ingyenes házhozszállítással. 06-20/3726373 (AA8627531)

MUNKÁT KERES-KÍNÁL
Kőművest és segédmunkást keresek, illetve csarnoképítésben jártas szakmunkást és segédmunkást.
Tel.: 20/398-8855

Szekszárdi hipermarketbe 6 illetve 8 órás munkaidőre takarító munkatársakat
keresünk.
Tel:+06-20/329-9907 PGHolding Zrt.
CO2-hegesztőket, fényezőket, fémipari gépkezelőket
keresünk kiskunmajsai
munkahelyre. Kiemelten
magas bérezés, 2-3 műszakos munkarend, utazási
költségtérítés vagy igényes,
díjmentes szállás biztosított. 06-70/384-7636,
ífemmunka.eu@gmail.com
(ExctracktProKft)
Cégcsoportunk
2021
január közepe kezdéssel
Ausztriába
(Voralberg)
gyakorlott, érvényes minősítéssel rendelkező CO2/
MAG hegesztőket lakatos
összeállítórajz ismeretekkel
keres, ipari daruk gyártásához (próbamunka a helyszínen). Német nyelv és autó
szükséges, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezés e-mailen: l.kmetti@eurojobs.eu,
Tel.: +4369913771999
Eurojobs

