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KOS (03.21-04.20.)

Bármerre mégy, örömmel fogadnak, ráa-
dásul úgy tűnik, magánéleted jó irányba 
halad, váratlan anyagi lehetőségekre buk-
kansz, használd ki ezeket bátran. 

BIKA (04.21-05.21.)
Gyakran tapasztalhatsz akadályokat 
magad előtt, amelyeket a barátok, köze-
li hozzátartozók segítségével könnyen 
és gyorsan meg tudsz szüntetni, ezért 
érdemes kimondanod, mi bánt, milyen 
kételyeid vannak.

IKREK (05.22-06.21.)
Ha most adnál el vagy vennél meg valamit, 
azt vagy nagyon járd körbe, vagy halaszd el 
pár hétig a végső döntést. Bár a közérzeted 
lényegesen javul februárhoz képest, ám 
csak áprilisban érsz ismét csúcsra.

RÁK (06.22-07.22.)
Az aktuális feladatok a szokottnál jobban 
lekötik idődet. Légy a kelleténél óvato-
sabb, mert nem csak érzelmi szinten 
inoghatsz meg, hanem akár több kiadá-
sod is lehet a tervezettnél. 

OROSZLÁN (07.23-08.23.)
Adódhatnak olyan helyzetek és körülmé-
nyek, melyek erős kettősséget mutatnak, 
s az ezek által kialakuló végletességek 
nehéz pillanatokat hozhatnak életedbe. 

SZŰZ (08.24-09.22.)
A rossz szokásaidról való lemondások 
óriási előnyt kínálnak számodra, vajon 
lesz bátorságod búcsút inteni valaminek? 
Fontos, hogy legyél kellően türelmes 
önmagaddal és környezeteddel, a vitákat 
messzire kerüld el. 

MÉRLEG (09.23-10.23.)
Járj nyitott szemmel, figyeld a jeleket, ne 
utasíts vissza senkit, mert nem tudhatod, 
hogy egy esetleges zord külső mögött mi 
is bújik meg valójában. Március második 
felétől fellélegezhetsz a munka és egyéb 
kötelezettségek terhei alól, mert minden 
sokkal könnyedebben megy majd.

SKORPIÓ (10.24-11.22.)
Ez a Te időd, március hava a lehetősé-
gek tárházát kínálja fel számodra. Kiváló 
hónap, bármit megvalósíthatsz, bármit le is 
rombolhatsz, csak tedd ezeket a dolgokat 
tudatosan, ne kapkodva és logikátlanul.

NYILAS (11.23-12.21.)
Úgy érezheted, többet mondasz mindig és 
mindenkinek a kelleténél. Később jössz 
majd rá arra, hogy fontos volt ez a többlet 
kommunikáció és segítette a jobb és 
könnyebb megértést. 

BAK (12.22-01.20.)
Figyelj önmagadra, cselekedeteidre, kör-
nyezeted tagjaira, a kapott információkra, 
mert ezeket folyamatosan rendszerezned 
kell ahhoz, hogy helyt állj mindenhol a 
tavasz közeledtével. 

VÍZÖNTŐ (01.21-02.18.)
Itt az ideje, hogy alaposan átértékeld a 
függetlenséghez kapcsolódó viszonyodat, 
s változtass pár dolgon. Használj ki min-
den adandó alkalmat az ismerkedésre, 
nagy meglepetésben lehet részed. 

HALAK (02.19-03.20.)
Komoly feladat lesz megtalálni az egyen-
súlyt a családod, a barátaid és a munkád 
vagy az iskola között. Próbálj több időt 
társaságban tölteni, ez sok hasznot hoz-
hat neked.

HOROSZKÓP
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Az édesburgonya (batáta) vetése, 
gondozása, szaporítása, igényei

Az édesburgonya (batáta – Ipomoea 
batata) Amerika felfedezése után 
jelent meg Európában is. A burgonyá-
val és csicsókával szemben gumója 
igazi gyökérgumó. Magyarországon 
az utóbbi években terjedt el nagyobb 
mértékben a termesztése.

A batáta vetése, szaporítása
Az édesburgonya termesztése nem 
igényel különleges szakértelmet, bárki 
megpróbálkozhat termesztésével. Első 
alkalommal beszerezzük ültetéséhez a 
palántát, és később már saját batáta 
gumó meghagyásával és felhasználásá-
val oldhatjuk meg az ültetést. Azonban 
ha egyetlen gumót megvásárolunk, 
olcsóbban előállíthatjuk az ültetéshez 
szükséges palántát.
Február végén a batáta gumót kettévág-
juk, a vágott felével lefelé fordítva vízbe 
állítjuk. Figyeljünk arra, hogy a víz ne 
fogyjon le róla. A gumókon megindul a 
hajtás növekedése, amelyből később a 
palánták lesznek. Ezeket a hajtásokat, 
amikor elérik a húsz centiméteres hos-
szúságot, levágjuk és vízben gyökerez-
tetjük. Egy-egy gumó akár tizenöt-húsz 
darab hajtást is hozhat, tehát nem kerül 
sokba a szaporítás. Amikor ezek a hajtá-
sok gyökeret eresztettek, megtörténhet 
az édesburgonya elültetése.
Először ültessük cserépbe, hogy még 
a tavaszi fagyok ne ártsanak a gyenge 
hajtásoknak, hagyjuk, hogy a cserépben 
megerősödjenek a palánták. A tavaszi 
fagyok elmúlása után, május környékén 
a megerősödött gyökérzetű hajtásokat 
kiültethetjük a kertbe az eredeti helyére.

A batáta gondozása
A batáta szereti a napos, meleg helyet és 
igényli az intenzív öntözést, bár jól tűri a 
szárazságot is, de az öntözéssel nagyobb, 
szebb terméseket takaríthatunk be.
Az ültetés egy méteres sortávolságra és 
harminc centiméter tőtávolságra történjen, 
mivel helyigényes növény. Úgy ültessük a 
palántákat, hogy a föld felszín felett csak a 
két első levél legyen, a többi kerüljön a föld 
alá. Több métert is elérhet a futása,ezért 
növekedéskor nyugodtan tépjük fel az indá-
kat, hogy ne tudjanak gyökeret ereszteni, így 
nagyobb gumókat érhetünk el.

A batáta betakarítása
Az édesburgonyát az őszi fagyok előtt kezd-
jük el betakarítani. Kicsit munkaigényes 
a betakarítása, mivel a föld alatt a tőtől, 
akár 80-100 cm távolságra is találhatunk 
gumókat. A gumókat felszedés után kézzel 
megtisztítva mossuk meg és rakjuk száraz 
helyre, hogy lehetőség szerint ne érjenek 
egymáshoz. A helyiség, ahol tároljuk ne 
legyen húsz fokos hőmérsékletnél alacso-
nyabb, mert a gumó nem bírja el a hidegen 
történő tárolást.

A batáta betegségei
A batátának egyelőre még nincs ismert 
betegsége, ezért különösebb vegyszeres 
beavatkozást nem igényel, és más egyéb 
kémiai beavatkozást sem szükséges.
Kártevői lehetnek a rágcsálók, ami más 
egyéb gumós növényekkel szemben is elő-
fordulhatnak.

A batáta felhasználása
A batáta egy nagyon egészséges, nagy táp-
értékű növény, melynek felhasználása sokol-
dalúan történhet. Zöld leveleit konyhánkban 
használhatjuk salátaként, de alkalmazzák 
állatok takarmányozására is.
A gumó fogyasztását ajánlják cukor-
betegeknek burgonyafogyasztás helyett, 
sokkal egészségesebb. Sokrétűen hasz-
nálhatjuk olyan módon, mint az egyéb 
burgonyafajtákat.
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A legjobb vitatémák, ha álláskeresésről van szó
Az álláskeresés egy nehéz játsz-
ma. Sokakat összezavar, hiszen 
egy nagyon bonyolult és komplex 
folyamat, ami szinte mindig kiszá-
míthatatlan. Mindenki szokott 
tanácsot adni barátainak, isme-
rőseinek, rokonainak az alapján, 
hogy ő hogy talált állást. A helyzet 
azonban az, hogy nincs két egy-
forma álláskeresési folyamat. Ami 
nekem bevált, az nem biztos, hogy 
másnak is be fog. Ezért nem lehet 
általánosítani, és bombabiztos 
módszereket mondani.

A számítógép és az internet korá-
ban az állásokat egy sor külön-
böző módon, különböző stratégi-
ákkal kereshetjük. Azonban kinek 
a tanácsát érdemes megfogadni, 
amikor az egyik ember azt mondja, 
hogy írjunk megköszönő e-mailt az 
állásinterjú után, a másik meg azt 
állítja, hogy ez butaság? Vagy az 
egyik szerint jó a CV fotónk, a másik 
szerint pedig le kéne cserélnünk? 
Nézzünk most meg öt olyan témát, 
ami a legtöbb ellentmondást szokta 
szülni!

Az önéletrajz hossza
Biztosan hallottunk már ezerféle 
véleményt arról, hogy milyen hos-
szú legyen a CV. Vannak akik azt 
állítják, hogy mindent bele kell írni, 
és minél hosszabb annál jobb. Mert 
akkor fog látszani, hogy már men-
nyi mindent letettünk az asztalra. 
Van aki szerint viszont rövidnek és 
tömörnek kell lennie, és csak a 
releváns dolgokat kell tartalmaz-
nia. (Szakértőként mi inkább ezt 
javasoljuk!) Ne legyen hosszabb két 
oldalnál. Ha ennél többet írunk, 
azt hamar meg fogja unni a HR-es.  

Azonban sokkal kevesebb se 
legyen, nehogy az járjon az eszük-
ben majd, hogy „na de hol a többi 
része…?”

Folyamatos telefonálás
Sokaknak nehezére esik megállni, 
hogy ne érdeklődjenek folyamato-
san telefonon álláspályázatuk stá-
tuszáról. Persze, borzasztó, hogy 
szinte sehonnan nem jeleznek 
vissza, de nézzük meg az érme 
másik oldalát. Mi is megunnánk, ha 
naponta 500-szor kéne a telefonba 
azt mondani, hogy „szíves türelmét 
kérjük, még tart a kiválasztási folya-
mat!” Ha megadták a határidőt a 
jelentkezésig, és utána sem hallunk 
pályázatunk mibenléte felől, akkor 
érdeklődhetünk egyet telefonon. 
Ezen kívül nem érdemes sokszor 
zaklatni őket, mert ettől nem úgy 
fognak ránk tekinteni, mint aki 
szívvel-lélekkel elkötelezett az állás 
megszerzése iránt, hanem, mint aki 
borzasztóan idegesítő.

Személyes bemutatkozás
Álláskeresők, de HR-esek is 
esküsznek a személyes bemutat-
kozásra. Ám valaki szerint nem 
szükséges ezt leírni. Általában az 
önéletrajzba nem is szokás leírni, 
inkább a motivációs levél szol-
gálja ezt a szerepet. Viszont, ha 
mondjuk e-mailben jelentkezünk, 
néhány sort írhatunk magunkról 
a levél szövegébe, amihez önélet-
rajzunkat csatoljuk. Azonban ne 
ismételjük magunkat, és ne is 
engedjük bő lére a bemutatko-
zást. Az önéletrajzunkból sok min-
den kiderül, ne kelljen többször is 
elolvasni a HR-esnek ugyanazokat 
az információkat!

„Szóval enyém az állás?” 
A magabiztosság nagyon fontos 
egy állásinterjún. Tehetünk fel kér-
déseket a végén, de ezzel a konk-
rét kérdéssel vigyázzunk. Inkább 
azt kérdezzük, hogy körülbelül 
mikorra várható eredmény, milyen 
módon fognak majd értesíteni. Ha 
abba a ritka és szerencsés hely-
zetbe kerülünk, hogy már az inter-
jún biztosan tudják, hogy minket 
akarnak választani, akkor arról 
tájékoztatni is fognak minket.

Kitűnni vagy elvegyülni? 
Van, aki szerint ki kell emelkedni 
a tömegből, és feltűnőnek kell 
lenni a többi pályázó között. Van, 
aki viszont azt javasolja, hogy 
ne legyünk túlzottan hivalkodó-
ak, és igénytelenül feltűnőek. 
Kétség kívül jó, ha egyedinek 
tűnünk álláspályázatunk alapján. 
A megadott szabályokat, normá-
kat minden esetben kövessük. 
Ne trükközzünk, és ne akarjunk 
vicceskedni. Nyűgözzük le a tudá-
sunkkal, stílusunkkal, a lehető 
legjobb CV-vel és kísérőlevéllel a 
leendő munkáltatónkat! Sok pél-
dát láttunk már arra, hogy valaki 
nagyon egyedi akart lenni, de ez 
az ízlésesség rovására ment.
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EGYÉB

Elnett ENSH 80 lite-
res villanybojler újsze-
rű állapotban eladó. 
Ár: 18 000 Ft. Tel.: 
30/9563-815 

Kistraktorhoz (28 LE-
s) 1-es vagy 2-es ekét 
keresek. Tel.: 30/719-
2044

Gyerekágy, babakocsi, 
autósülés, babaruhák, 
fa hintaló, babahordo-
zó. Érd.: 20/290-75-64

Rotakapa: 15 000 
Ft, Hurkatöltő: 3 000 
Ft, kis képernyős TV 
eladó. Tel.: 20/290-
7564

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

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

ÁLLAT

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Kőművest és segéd-
munkást keresek, 
illetve csarnoképí-
tésben jártas szak-
munkást és segéd-
munkást. Telefon: 
20/398-8855

KFT. keres azonnali 
kezdéssel CO-hegesz-
tőket szerkezet-laka-
tosokat bajai munka-
helyre. Utazás, napi 
előleg megoldott. 
Nettó: 1400-1500 Ft 
órabér. Tel.: 06/20-
334-2129. 

CO2 hegesztőket 
(vékony anyagok 
hegesztésére), CNC 
gépkezelőket, fém-
ipari festőket, csi-
szolókat, fényezőket 
és összeszerelőket 
keresünk (fémipari 
bizonyítvány előny). 
Extra magas bejelen-
tett órabér! Szállás, 
utazás biztosított! 
06 -70/366 -5722, 
06 -70/941 -0994, 
munka15@index.hu

Megbízható  
szerelőt keresek 

Eicher és Shibaura 
típusú  

kistraktorokhoz. 
Tel.: 30/719-2044, 

30/611-7209

INGATLAN

Szekszárd központjá-
ban 2. emeleti, 59 m2-
es, 2,5 szobás lakás, 
liftes házban eladó. 
Tel.: 30/848-5237

S z e k s z á r d - S z ő l ő -
hegyen 400 öl szán-
tóföld eladó. Érd.: 
30/220-7238 vagy 
74/413-907

Zombán 2 szintes, 2 
garázsos családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06-
20/413-7040

Szekszárdon 3 szo-
bás, étkezős családi 
ház üzlethelységgel, 
garázzsal eladó vagy 
cserélhető budapesti 
vagy szekszárdi lakás-
ra. Érd.: 20/337-1859

Kölesd-Borjádon 5 
szoba, konyha, fürdő-
szobás családi ház 
eladó. Érd.: 30/383-
8687

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

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS!  
Mosógép,  

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

74/446-516

Vizes falak utólagos 
szigetelése mérsékelt 
áron, garanciával. Tel.: 

30/5577-192 

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

Tamásiban, a 
Szabadság utcában 
hagyatékból szárma-
zó kétszintes, össz-
komfortos 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 

Balparásztán lakható  
tanya eladó. Telefon: 
30/434-3937

BÉREL-KIAD

1000 m2 kordonos 
kékfrankos szőlő 
termésért művelés-
re kiadó a Palánki-
hegyen. Betonúton 
megközelíthető. Érd.: 
20/321-1045

GÉPJÁRMŰ

Suzuki Alto 2004-es, 
36 000 km-el eladó. 
Érd.: 20/290-7564

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 Szerkesztőség • 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. I. em./115.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉSI KUPON

2018.  
március 24-ei 
számunkban 

0 Ft!
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából




