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Véget ért a jól megérdemelt 
pihenés a kertészek számá-
ra, indul a tavaszi kerti sze-
zon, irány a kert, kezdődhet 
a munka, ébresszük fel a ter-
mészetet! A hosszú hideg és 
zord tél után a kertbarátok már 
alig várják, hogy gumicsizmát 
és kesztyűt húzzanak, végre 
ismét a kertészkedés örömé-
nek hódoljanak.

1. munka: tervezzünk!

Mielőtt bármilyen munkának 
nekilátunk, gondoljuk át az idei 
kert tervezését, egy füzetbe 
írjuk össze a kerti munkákat, 
melyiket mikor fogjuk elvégez-
ni, milyen növényeket kell eset-
leg pótolni az idén, melyiket 
szeretnénk áttelepíteni, vagy 
épp milyen új növényt szeret-
nénk idén ültetni. Ha ügyesen 
beosztjuk a feladatokat, nem 
lesz kapkodás a tavaszi ker-
tészkedés, hanem öröm lesz 
amikor egy-egy feladattal vég-
zünk.

2. munka: Tápláljuk a talajt!

Amennyiben ősszel nem trá-
gyáztuk be a talajt, most már 
tavasszal az ültetés előtt ne 
adagoljunk ki istálló trágyát, 
mert már nem fog kellően 
lebomlani és kiégetheti a növé-
nyeket. Ám egy alapos ásás, 
talajlazítás, gyomtalanítás, 
végül egy jó adag komposzt 
szétterítése fontos feladat, 
mert így kellően előkészítjük az 
ágyásokat a tavaszi ültetésre.

3. munka: Gyep ébresztése

Ha nyáron szép zöld üde pázsi-
tot szeretnénk kertünkben 
látni, most kell alaposan meg-
tisztítani, szellőztetni a gyepet, 
és egy tavaszi pázsit műtrágyá-
val tápanyagot juttatni a talaj-
ba. Ha szükséges újra vetni a 
fűfelületet, vagy pótolni, április 
végétől ezt is megtehetjük, ami-
kor elég meleg az idő, és van 
kellő csapadék mennyiség is.

4. munka: Rózsák és évelő 
növények ébresztése!

Március végén, április elején 
már kibonthatjuk a rózsákat 
a téli takarásból, és az évelő 
növényeket is érdemes átvizs-
gálni. Az esetleges sérült vagy 
elszáradt ágakat vágjuk le, de 
most érdemes a  fagymentes 
napokon megmetszeni a dísz-
cserjéket, gyümölcsfákat, és 
bokrokat is. Ne feledjünk el 
sebkezelőt használni a met-
szés után, sőt a szerszámokat 
is érdemes fertőtleníteni hasz-
nálat előtt, így csökkenthetjük 
a betegségek kialakulást.

5. munka: Magvetés, palán-
tázás

Aki rendelkezik fóliasátorral 
vagy üvegházzal, már vetheti 
a magokat, és beszerezheti az 
első palántákat. Szabadföldbe 
vethetjük a spenótot, a petre-
zselymet, a borsót, de az elve-
tett  paprika vagy paradicsom 
magokat csak fűtött helyiség-
ben érdemes elhelyezni. 

Ha nincs üvegházunk, vagy 
fóliasátrunk, még ne vásárol-
junk palántákat, mert a kerté-
szeti áruházakban kínált 7-10 
cm-es előnevelt palánták éjsza-
ka könnyen kifagyhatnak.

A frissen vetett magokat szoba-
hőmérsékleten érdemes tovább 
nevelni, ezeket tartsuk állandó-
an nedvesen, akár úgy hogy 
egy üveglappal lefedjük a cse-
repeket. Amikor megjelennek 
az első sziklevelek vegyük le a 
takarást, és hagyjuk hogy a talaj 
a két öntözés között kissé kiszá-
radjon, mert ellenkező esetben 
eldőlnek majd a palánták.

6. munka: Permetezés!

Tavasszal kell elvégezni a lemo-
só permetezést, amelyet még a 
rügyek kifejlődése előtt érdemes 
végrehajtani, mert a kártevők 
ekkor már javában tevékeny-
kednek. A permetezést nagyon 
körültekintően kell végezni, meg-
felelő szaktudással és védőfel-
szereléssel. Érdemes szakember 
tanácsát kérni egy szakboltban, 
mert a kellő tudás és hozzáértés 
hiányában könnyű kipusztítani 
a saját, de akár a szomszéd 
növényállományát is!

Indul a kertészeti szezon, íme 
a legfontosabb kerti munkák!
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KOS (03.21-04.20.)
Felerősödik a szenvedély és a lendület a párkapcsola-
tában. Ha ön még egyedülálló, akkor minden bolygó 
sürgeti Önt, hogy válasszon minél hamarabb – jelent-
kező lesz bőven, ne aggódjon… Ha teheti, legyen minél 
toleránsabb, hogy a legjobb döntést tudja meghozni.

BIKA (04.21-05.21.)
Ez a belső béke, a párkapcsolati harmónia és az 
egymás iránti figyelem időszaka .  Olyan kérdésekre 
kell keresnie a választ, amelyek már régóta megol-
datlannak tűnnek. Olyan partnert kell választania, 
aki megbízható, segítőkész, türelmes, és reálisan 
is tud gondolkodni. 

IKREK (05.22-06.21.)
Előkerül valaki, akinek sikerül elrabolni az Ön szívét. 
Természetes, hogy kételkedni fog, mégis képes lesz reá-
lisan gondolkodni, kommunikálni, és a lehető legjobb 
megoldást választani, ami viszont tartós elkötelezettsé-
get, szerelmet és együttélést vonhat maga után. 

RÁK (06.22-07.22.)
Lassan konkrét célokat kellene kitűznie, és nem 
csak az álmokat kergetni. Lépjen a megvalósítás 
útjára, amelyben támogatóra lelhet. Most nagyon 
fontos a megfelel kommunikáció! Ha megfelelően 
vázolja a párjának a terveit, akkor ő mindenben 
egyet tud érteni önnel, és nagy összhangban láthat-
nak hozzá a tervek megvalósításához.

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
Jó, ha minden erejét a karrierje építésére fordítja, mert 
ebben a hónapban többet kereshet, mint amennyit 
remélt. Ám nem árt egy kis óvatosság.  Nem baj, ha 
régi terveit valóra váltja, bár nem minden alakulhat az 
Ön elképzelései szerint. Ha teheti, kerülje el a pletykát, 
és azokat az embereket, akik kicsit szélhámosak is.

SZŰZ (08.24-09.22.)
Ha a jelenlegi kapcsolata nem úgy működik, aho-
gyan szeretné, akkor engedje útjára a párját, hogy 
fogadni tudja az újat. Meglepően sokan fognak 
érdeklődni Ön iránt. Adjon esélyt mindenkinek, 
találkozzon velük.

MÉRLEG (09.23-10.23.)
Az élete tele lesz izgalommal, újdonsággal, szen-
vedéllyel. Már régen nem érzett ilyesmit. A fel-
bukkanó új sérelmek könnyedén rendezhetők, 
ám a régi problémákkal már nem ilyen egyszerű 
a helyzet…

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
Nem árt ebben a hónapban az óvatosság, mert 
előfordulhat, hogy rosszindulatú emberekkel 
kell találkoznia. Nagyobb figyelmet kellene for-
dítania a saját egészségére is. Előfordulhatnak 
lázas betegségek, apróbb sérülések, égési 
sebek.

NYILAS (11.23-12.21.)
Próbáljon meg minden pillanatban minél őszin-
tébbnek lenni, ne titkoljon semmit, mert ez örök 
probléma. Mutassa meg a kedvesének milyen az 
igazi Nyilas szülötte! Ha ön egyedülálló, most sok 
hódolója akad!

BAK (12.22-01.20.)
Minden lehetőséget ki kellene használnia, min-
den új dolgot ki kellene próbálnia ahhoz, hogy 
megtudja, melyik az igazi. Ha valami nem úgy 
jön össze, ahogyan eltervezte, akkor sincs semmi 
baj.

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
Mit is hozhatna ez az időszak mást Önnek, mint 
szerelmet! Ezen kívül a Vénusz jelezhet komoly 
anyagi bevételt is. Az összes bolygó Önt segíti az 
előrelépésben. Vonatkozik ez az Ön hivatására 
éppúgy, mint az érzelmi életére. Akár párkap-
csolatban él, akár egyedülálló, a szerelem most 
nem kerüli el.

HALAK (02.19-03.20.)
Most gyengédségre, szolid együttlétre vágyik, 
elégedettség jellemzi a mindennapjait, a vesze-
kedések szerencsére egyelőre elkerülik az ottho-
nát. A kedvese megfelelően tudja kezelni ezt az 
érzékenységet, és az Ön vágyai teljesülhetnek 
majd.

HOROSZKÓP



Sokan döntenek úgy, 
hogy hosszabb-rövidebb 
ideig külföldön próbálnak 
szerencsét. Jó tudni, hogy 
amilyen nehéz döntés a 
külföldi munkavállalás, leg-
alább olyan nehéz befejezni 
a kinntartózkodást.

A külföldre vándorlás okai 
nem elsősorban a valóság-
ban, sokkal inkább a távo-
zást fontolgatók agyában 
és szívében keresendők 
– mondja Tóth Erzsébet 
Fanni szociálpszichológus. 
Hasonló anyagi helyzetben 
lévő emberek lelkében is 
egészen eltérő érzések mun-
kálnak arról, hogy kötődé-
seik fontosabbak-e vagy a 
változás kényszere erősebb.

Inkább hajlanak a kiván-
dorlás latolgatására az 
emberek, ha életük forduló-
ponthoz érkezik. Így tanul-
mányaik befejezésekor, a 
munkavállalás kezdetén, 
családalapításkor – vagy 
ellenkezőleg, ha párkap-
csolatuk felbomlása után 
úgyis újrakezdés esedékes. 
Ritkább a hirtelen felindulás-
ból elkövetett távozás. 

Akik úgy érzik, hogy a szülő-
földjükön nem tudnak érvé-
nyesülni, illetve nem tudnak 
olyan életminőséget elkép-
zelni, amilyet szeretnének, 
jóval a tényleges utazás előtt 
kezdenek gondolkodni.

A külföldi munkavállalás 
pszichológiájának szakértői 
az alábbi tényezőket tart-
ják fontosnak átgondolni a 
helyes döntéshez:

1. Személyes kötődések
Súlyos elégedetlenség 
– jobb esetben nagyon csá-
bító állásajánlat – kell ahhoz, 
hogy valaki hátrahagyja a 
szüleit, rokonait, barátait. 
Már csak ezért is megala-
pozott az a vélemény, hogy 
akármiért senki sem indul 
útnak, elég nagy jövedelem-
különbségre van szükség a 
tényleges távozáshoz. Nem 
ritka eset, hogy a családi, 
baráti kötődés érzése föld-
rajzi tényezővé válik. Főképp 
idős szülőkre gondolva dön-
tenek sokan úgy, hogy kön-
nyen elérhető helyet válasz-
tanak. Még akkor is, ha az 
ingyenes skype segítségével 
egyre több család tartja a 
kapcsolatot az otthon mara-
dottakkal.

2. A kalandvágy
A vállalkozó kedvének, a 
nyitottságának mértékét 
érdemes alaposan fölmér-
nie annak, aki új életet kez-
dene. Ha a mindennapok 
munkahelyi konfliktusai 
megviselik, ha nehezen él 
meg munkahelyváltást, 
érdemes alaposan elgondol-
kodnia, hogy készen áll-e a 
sokkalta nagyobb és tartó-
sabb stresszre, ami az első 
időkben, akár éveken át is 
jelentkezik.

3. A tolerancia
Alapkövetelmény. Aki kimegy, 
automatikusan kisebbség  
tagjává válik, neki kell 
alkalmazkodnia, és nagyon 

melléfog, aki az őt befoga-
dókban keresi saját nehé-
zségeinek okát. Különösen 
kitartóan kell gyakorolnia a 
türelem erényét annak, aki 
az itthonihoz képest egy-
szerűbb munkába, és ezzel 
alacsonyabb társadalmi stá-
tusba kényszerül, márpedig 
az utóbbi években ez meg-
lehetősen gyakori modell 
a Nyugat-Európában pénzt 
kereső magyarok körében.

4. A nyelvtudás
Becsapja magát, aki arra 
számít, hogy valamennyi 
angol nyelvtudással bárme-
lyik országban elboldogul. 
A munkahelyen eleinte ez 
még igaz lehet, amíg a taka-
rító egyetlen társa a felmosó-
rongy, de aztán jobb munkát 
már aligha talál az, aki nem 
képes érintkezni a helyi ügy-
felekkel, és nem tud gyorsan 
reagálni munkatársainak 
szavaira sem. Még fonto-
sabb a nyelvtudás a munka-
helyen kívül. A hátrahagyott 
barátok hiányát nemigen 
tudja enyhíteni az, aki nem 
tud vitatkozni, együttműköd-
ni, szórakozni a kollégáival, 
a szomszédokkal. A külföldi 
kedvéért a helyiek biztosan 
nem fognak tartósan angol-
ra váltani a saját nyelvükről, 
vagy lassabban beszélni. 
Márpedig a kapcsolatok hiá-
nya komoly lelki, közérzeti 
gondokhoz vezethet az ide-
gen környezetben.

Hajlamosak elhanyagolni 
a nyelvtanulást azok, akik 
abban a hitben élnek, hogy 
csak rövid ideig maradnak, 
mondjuk addig, amíg össze-
gyűjtik azt a pénzt, amiért 
kimentek. Még nagyobb 

hiba, ha erre hivatkozva 
nem tartják fontosnak a gye-
rekeik nyelvtanulását. Igaz, a 
szülőknek nem szabad átes-
niük a ló túlsó oldalára sem. 
Ha a két szülő mindenáron 
a fogadó ország nyelvén 
beszél a saját csemetéjével, 
azzal nem sokat segít neki, 
de később, ha hosszabbra 
vagy éppen örökösre nyúlt a 
kintmaradás, a felnőtt gyere-
kek heves szemrehányása-
ira lehet számítani, amiért 
elveszítették, vagy legalábbis 
hibásan, külföldiesen beszé-
lik az anyanyelvüket.

5. A célország
 A sajtóból, internetről, már 
ott élő ismerősöktől szerzett 
információk ma már bőven 
áramlanak, de a távolból 
a legtöbben mégsem tud-
ják elképzelni, mi várhat 
rájuk odakint. Nagyon sok 
a mítosz is, és bár az embe-
rek tudják, hogy Nyugaton 
sincs kolbászból a kerítés, 
pszichológiai okokból mégis 
kapaszkodnak a boldogulás 
ígéretébe. A hozzájuk elérő 
ellentmondásos informáci-
ókból egységes egészet pró-
bálnak alkotni, elvetve azo-
kat a részleteket, amelyek 
a tervüket akadályoznák, és 
túlértékelve azokat, amelyek 
segíthetik őket. Az elképzelt 
világ helyett a valósággal a 
migráns azonnal szembesül, 
mihelyst kivándorol.

(Forrás: hvg.hu)

Külföldön vállalna munkát?  
Ezt az 5 lelki tényezőt vegye figyelembe!
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60 ezres  
a csekk, ha 

ezt a KRESZ-
szabályt  

nem tudja

A Vezess.hu osztotta meg 
egy autós történetét, aki 
harminc éve járkál után-
futóval, de nemrégiben a 
VÉDA rendszer lefotózta, 
amint 120 km/órával 
haladt az M7-esen. 
A „látszólagos” szabá-
lyos tempóért mégis 60 
ezer forintos bírság járt.
A helyzet az, hogy jármű-
szerelvénnyel – utánfutót 
vontató személygépkocsi-
val – autópályán csak 80 
km/órával szabad közle-
kedni. 

A KRESZ szerint egyéb 
gépjárművel – kivéve a 
teherszállításra kialakí-
tott motoros triciklit –, 
valamint gépjárműből és 
pótkocsiból álló jármű-
szerelvénnyel autópályán 
80 km/óra, lakott terüle-
ten kívül egyéb úton 70 
km/óra, lakott területen 
50 km/óra a megenge-
dett legnagyobb sebes-
ség. (Természetesen az, 
hogy a férfi, aki 30 éve 
vontat személyautóval 
nem ismerte a szabá-
lyozást, nem éppen a 
legjobb érv.)



HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Káposztás palacsinta sajtos tejföllel töltve 

Hozzávalók: 
• 1 kisebb fej káposzta
• 4 tojás
• 2 dl tej
• 1 dl olaj
• kb 25 dkg liszt
• 1 ek cukor
• szódavíz
• só, bors ízlés szerint
• 1 kis doboz tejföl
• 20 dkg reszelt sajt  
   + 10 dkg a tetejére

Elkészítés:
A káposztát reszeljük és sóval, borssal megdinszteljük.
A palacsintához a tojásokat a tejjel kikeverjük, majd folyamatosan 
hozzákeverjük a lisztet, olajat, sót, cukrot és kellő mennyiségű  
szódavizet, majd hozzáadjuk a káposztát. Kicsit sűrűbb legyen, 
mint az átlagos palacsinta, majd kisütjük.
A tejfölt összekeverjük a sajttal és ezzel megtöltjük a palacsin-
tákat. Jénaiba elhelyezzük, sajttal jól megszórjuk, és rápirítjuk a 
sajtot a tetejére sütőben.
Tipp: Készíthetjük füstölt sajttal is.  
     Jó étvágyat!
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SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  

Mosógép, villany- 
bojler, stb.  

Rozgonyi Miklós 
30/9699-854, 

74/446-516

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

VARRÓGÉPSZERVIZ! 
Rendkívüli  

árengedmény!  
Árainkról bővebben:  

www.varrogepszerviz.net  
06-70/565-2922

EGYÉB

Energiatakarékos infra 
fűtőtest, 1400 W tel-
jesítményű, új állapot-
ban, áron alul eladó. 
Tel.: 30/9563-815

Szőlőprés (130 l-es), 
daráló, kézi dugózó, 
20 és 50 l-es műanyag 
és üveg ballonok 
Szekszárdon eladók. 
Tel.: 20/3378-675

Plexi eladó! 1-2 m2-es, 
2-7 mm vastag, fehér 
és színes plexi táblák 
eladók.  30/95-63-815

25.000 db hullámo-
sított szőlőnevelő 
pálca áron alul eladó. 
30/9396436

A keszthelyi Tompos 
Étterem éves állás-
ra szakácsot, kony-
halányt keres. 
Szállás megoldható.  
Önéletrajzokat a  
tompos.info@gmail.com 
email címre várjuk, 
érdeklődni a 06-
30/902-8345 telefon-
számon lehet.

Betanított dolgozó-
kat keresünk kiemelt 
bérezéssel moson-
magyaróvári és győri 
m u n k a h e l y ü n k re . 
Szállás, étkezés,  
utazás biztosított. 06-
70/354-9321

CO hegesztőket és 
szerkezetlakatoso-
kat keresünk vidéki 
munkahelyre (Győr 
mellé) ottlakással.06-
30/937-4157.

OKTATÁS

Dajka és pedagógiai 
asszisztens tanfolyam 

indul Szekszárdon 
részletfizetéssel.

Tel.: 30/6374083, 
20/4237877  

Eng.sz.:  
E-000452/2014

Régi pénzt, pengőt, 
forintot, koronát, kitün-
tetéseket gyűjteményt 
vásárolok! Tel.: 06-
30/291-4012

ÁLLAT

Hízók eladók 450 Ft/
kg-os áron, 200-250 
kg közöttiek. Érd.: 
0630/9598-707

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-
2382

Némakacsát, vadka-
csát, kakasokat, sely-
embaromfit és posta-
galambot vásárolok. 
Érd: 06-30/843-3322

TÁRSKERESÉS

58 éves, 166 cm, elvált, 
káros szenvedélyektől 
mentes férfi vagyok. 
Társamat keresem 
hölgy személyében. 
Nem gond, ha egyedül 
neveled beteg gyer-
mekedet, vagy magad 
vagy beteg, elváltál vagy 
özvegy vagy. Kor nem 
számít. Tel.: 30/520-
2413

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Pótkocsik összesze-
reléséhez keresünk 
betanított munkáso-
kat vidéki munkahely-
re ottlakással. 06-
30/937-4157

Nyugdíjas őstermelő  
bérmunkát vállal 
szőlőben, gyümöl-
csösben, díszkertben 
Szekszárdon és vidé-
ken is! János 30/222-
8785

Fényezőket keresünk 
ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre 
(Győr mellé) ottlakás-
sal. 06-30/937-4157.

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

Alkalmazottat fel-
vesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-
30/334-5262

213.000 Ft bruttó 
fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. 
Sárvárra betanított 
munkásokat kere-
sünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-
30/791-0950

INGATLAN

Szekszárdon a Kölcsey 
ltp-en, szigetelt ház-
ban 1 + 2 félszobás, 
56 m2-es, erkélyes, 4. 
emeleti lakás tárolóval 
eladó. Ir. ár: 7,6 M Ft. 
Tel.: 30/859-6866

Decsen a Május 1. 
utcában 4 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 
30/267-9739

Tamásiban, a 
Szabadság utcában 
hagyatékból származó  
kétszintes, összkom-
fortos családi ház 
eladó. I.ár: 14 M Ft. 
Infó: 30/929-3036, 
74/470-264 

Bóni-fokon hétvégi 
ház csónakgarázzsal 
eladó. Érdeklődni: 06-
70/774-25-58 

GÉPJÁRMŰ

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

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktor-
csere értékegyezte-
téssel! Érdeklődni: 
0630/9598-707

Új-használt sport, 
túra, cross, supermoto 
motorgumik eladók! 
06 30 6178593
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