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Miért nem virágzik gyakrabban  
és dúsabban a muskátlim?

Miért van az, hogy a 
szomszéd muskátlija 
mindig látványosabb? 
Itt a titok nyitja!
A két leggyakoribb oka 
annak, ha a muskátli 
nem virágzik elég gyak-
ran vagy nem hoz elég 
virágot, a túl kevés 
fény vagy a túl sok 
tápanyag. A muskátli 
fényigényes növény, 
amelynek naponta 4-
6 óra napfényre van 
szüksége, illetve indi-
rekt, szűrt fény esetén 
ennél hosszabb ideig 
tartó természetes meg-
világításra. Általában 

a déli vagy a nyugati 
fekvés a legideálisabb 
a számára.
Ha a növényt a kelleté-
nél kevesebb napfény 
éri, növekszik ugyan, 
de a szokásosnál 
magasabbra nyúlik, 
megnyurgul, elvéko-
nyodik, mivel a fény 
felé törekszik, emiatt 
pedig biztosan elma-
rad a dús virágzás. A 
virágok száma nagy-
ban összefügg tehát 
a növényt érő napfény 
mennyiségével.
Ami a tápanyagellá-
tást illeti, ha a muskát-

li túl sokat kap belőle, 
nagy, buja, egészsé-
gesen zöld növényünk 
lesz ugyan, de mindez 
a virágzás rovására 
megy, mivel a növény 
vegetatív állapotba 
kerül, azaz energi-
áját a növekedésre 
fordítja. Virágládában 
vagy cserépben tar-
tott muskátli esetén 
tökéletesen elegendő 
a 3-5 hetente történő 
tápoldatozás, lehe-
tőleg muskátlifélék 
számára kifejlesztett 
folyékony növény- 
táppal.

A kertbe kiültetett 
muskátli esetén még 
ritkábban lesz szükség 
tápanyag-utánpótlásra; 
4-6 hetente bőven ele-
gendő elvégeznünk. Ha 
esetleg hibát vétünk 
a tápoldatozással, 
még mindig jobb, ha 
a növény kevesebbet 
kap, mintha túl sokat.
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Függőleges kertek
PVC csőből zöld oszlopot

Amire szükség lesz:
• vastagabb PVC cső
• vékonyabb PVC cső  
    (ez legyen picit hosszabb)
• geotextil (a vékonyabb cső  
    burkolásához)
• fúró, olló, tépszalag, fűrész
• egy nagyobb kaspó vagy láda, 
    amiben megáll a cső
• virágföld
Természetesen a méretek függnek attól, mekkora oszlopot 
szeretnénk, és abba milyen növényeket ültetünk, így most 
csak általánosságban nézzük a dolgokat. A fűrész pont arra 
szolgál, hogy megfelelő méretre igazítsuk őket. Ami biztos, 
hogy a vékony cső legyen hosszabb, ezen keresztül fogunk 
majd öntözni.

A vékonyabb PVC csövet keskeny fúrószárral sűrűn lukasszuk 
végig 4 oldalon, majd szorosan, de vékonyan tekerjük geotex-
tilbe, majd spárgával rögzítsük. A cső alsó végét dugózzuk le 
(alaposan dolgozzuk el szigszalaggal), a tetejére pedig ideig-
lenesen vágjunk egy darabot, hogy ne menjen tele földdel.
A vastag csőbe fúró segítségével vágjunk lukakat ízlés sze-
rint, de hagyjuk meg a növényeknek szükséges távolságot. 
Mindenképpen eltolással dolgozzunk, hogy az oszlop szerke-
zetileg stabil maradjon. Hálós, négyzetes vagy spirális elren-
dezést is választhatunk, kinek melyik tetszik.
Állítsuk a vastagabb oszlopot a kaspóba, és tegyük a köze-
pébe a vékonyat a nyitott felével felfelé. Töltsük fel a kaspót 
igény szerint kövekkel/földdel, hogy megálljanak a csövek. 
Ezt követően a vastag csövet a vékony körül töltsük meg jó 
minőségű földdel, és folyamatában ültessünk a lukakba. 
Ha szamócát vagy epret választunk, néhány hely üresen 
maradhat a szaporodó indáknak. Vegyük le a cső végéről az 
ideiglenes takarást, és öntözhetjük is.

Hogy nem süketülnek meg  
a kakasok a saját  
kukorékolásuktól?

Akkora hangerővel képesek 
kukorékolni, hogy az ember 
mellettük állva könnyen meg-
süketülhetne, de minimum hal-
láskárosodást szenvedne.

Hogy nem hat ez a saját hallá-
sukra? Erre is megtalálták tudó-
sok a választ.

Először is lemérték, hogy milyen 
hangosak is tudnak lenni a szár-
nyasok. Ehhez közvetlen a kaka-
sok fejére erősített hangrögzítő 
készüléket használtak. A kuko-
rékolás pár másodpercen át 
130 decibellel szólt, ami emberi 
fülnek már egyszeri alkalommal 
is károsítja a hallósejteket. Ez 
az érték vetekszik egy repülő-
gép hangjával. A viszonyítás ked-
véért egy légkalapács kb. 105 
decibel hangos.

A mérést követte egy CT vizsgá-
lat, ami feltárta a rejtélyt: amikor 
a kakas csőre nyitva van, a hal-
lójáratának negyede bezáródik 
és a dobhártyájának felét lágy- 

szövet borítja be. Így lehetséges 
az, hogy nem károsítja a hallásu-
kat a saját kukorékolásukkal.

De mi a helyzet a körülöttük 
élő tyúkokkal? A kukorékolás 
intenzitása a távolsággal növe-
kedésével egyenes arányban 
gyengül, ám, ha mégis túl közel 
merészkednek ilyenkor a tyúkok, 
az ő hallásuk ugyanúgy sérülhet. 
Az emlősökkel szemben azon-
ban annyival szerencsésebbek 
a szárnyasok, hogy ők gyorsan 
képesek regenerálni a belső 
fülükben lévő szőrsejteket.
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Vannak olyan esetek, 
amikor a pajzsmirigy nem 
termel megfelelő mennyi-
ségű hormont. Ha ez a 
helyzet eltart egy dara-
big, az orvos megállapítja 
az alulműködést. 

Ezeknek a hormonoknak 
testünkben nagyon fontos 
a szerepe, mert képesek 
szabályozni az agy, a szív, a 
légzés működést, a kolesz-
terin, a testhőmérséklet 
szintjét a szervezetedben. 
Tehát, a pajzsmirigy lehet 
a gyökere számos egész-
ségügyi problémának, 
mint az ízületi fájdalom, 
szívproblémák, meddőség 
és az elhízás.

Néhány tipikus alulműkö-
dési tünet:
• hízás,
• izomgörcsök,
• emlékezetkiesés,
• székrekedés,
• fáradtság,
• száraz bőr,
• hajhullás,
• hideg intolerancia,
• ingerlékenység,
• gyengeség,
• depresszió,
• alacsony libidó.

Hogyan készítsünk termé-
szetes levet, amely elmu-
lasztja ezt a problémát:

Hozzávalók:
• 1/4 teáskanál 
    gyömbér (szárított)
• 1/4 teáskanál friss  
   citromlé
• 3/4 evőkanál friss 
   narancslé
• Egy csésze áfonyalé
• 1/4 teáskanál ceyloni 
    fahéj
• 1/4 teáskanál  
    szerecsendió
Elkészítés:
Két pohár vizet forraljunk 
fel. Ezután adjuk hozzá a 
áfonyalét, szerecsendiót, 
fahéjat és a gyömbért. 
Győződünk meg róla, 
hogy mindent jól összeke-
vertünk, majd a keveré-
ket körülbelül húsz percig 
hagyjuk állni. 
Ezután öntsük hozzá a 
narancs és a citrom levét, 
és kész is.
Nyugodtan lehet fogyasz-
tani az italt azonnal. Ily 
módon felgyorsítja az 
anyagcserét, és stabilizálja 
a pajzsmirigy működését. 

Készítsd el ezt a levet,  
lefogyaszt, beállítja  

a pajzsmirigyed  
működését és megállítja  
a gyulladást a testedben
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Tiramisus palacsintatorta 

Hozzávalók: 
A palacsintához: 
• 25 dkg liszt 
• 2 db tojás 
• 1 ek barna cukor 
• 1 mk só 
• 2 dl tej 
• 1 dl kávé 
• 2 dl szódavíz 
• 3 dkg olvasztott vaj 

Elkészítés:
A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a tojást, a cukrot, 
a sót, a tejet és a kávét, majd simára keverjük. Ezután 
hozzáadunk annyi szódavizet, hogy közepesen sűrű tész-
tát kapjunk. Végül a masszához keverjük az olvasztott 
vajat. Legalább 30 percig pihentetjük a tésztát, majd 
felforrósított, olvasztott vajjal kikent serpenyőben kisütjük 
a palacsintákat.
A tojássárgákat egy keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a 
porcukrot és a likőrt, majd vízgőz felett mártás sűrűségűre 
keverjük. Kihűtjük a krémet, majd felhabosítjuk a mascar-
ponéval, és összeforgatjuk a felvert tejszínnel.
A palacsintákat a krémmel úgy rétegezzük, hogy a tete-
jére krém kerüljön. Megszórjuk kakaóporral, és 1-2 órára 
hűtőbe tesszük.
             Jó étvágyat!

A töltelékhez: 
• 3 db tojássárgája 
• 3 ek porcukor 
• 2 ek amaretto likőr 
• 25 dkg mascarpone 
• 2 dl tejszín 
• kakaópor
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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

Tényleg egészségesebb az édesítőszer, mint a cukor? Eláruljuk!
A cukor az elhízás és megannyi 
egészségkárosodás okozója. A leg-
többen úgy tudják, hogy jobb teljesen 
kiirtani az étrendből, ha szeretnének 
hosszú és aktív életet élni. Használj 
inkább helyette édesítőszert! Hopp! 
Vagy mégse? 

Barátból ellenség, vagy egész-
ségesből egészségtelen...
A legtöbb embernek, aki fogyókúrába 
kezd, valószínűleg az első mozdulata, 
hogy kukába dobja a hatalmas zacskó 
kristálycukrát és a polcra helyezi az 
édesítőszert, mintegy motivációképpen 
is. Tudjuk, hogy a fogyókúrának nem ez 
lesz a legnagyobb, vagy éppen a legne-
hezebb lépése, hiszen az édesítőszerek 
használata szinte alig különböztethető 
meg a cukortól. Egy új kaliforniai kuta-
tás szerint azonban a testedre annál 
komolyabb hatással vannak, még 
pedig (meglepő módon) nem éppen 
pozitívan. Hosszú távú használat ese-
tén például pont az eredeti céljával 
ellentétes eredményt produkálhatnak, 
elhízáshoz, cukorbetegséghez, magas 
vérnyomáshoz, vagy szívbetegséghez is 
vezethetnek. És ha mindez nem lenne 
elég, akár emésztésbeli problémákat is 
kiválthatnak egyes mesterséges, vagy 
természetes édesítőszer fajták. Habár 
napjainkban használatuk igen széles-
körűen elterjedt, talán jobb mégis óva-
tosan bánni velük?

Édesítőszer pro és kontra
Még most is viták vannak arról, hogy 
vajon inkább hasznosak, vagy károsak 
az édesítőszerek. Erre kereste a választ 
egy amerikai egészségügyi központ is, 
akik 400 ezer ember és átlagosan 10 
év megfigyelés segítségével érdekes 
eredményekre jutottak. Az egyik közü-
lük, hogy meglepő módon azt tapasz-
talták, hogy az édesítőszerek nem 
segítik a fogyást, sőt, hosszú távon 
inkább súlygyarapodáshoz vezetnek.
A kutatások szerint az édesítőszerek 
szerepet játszanak a szívet érintő 
megbetegedések, a magas vércukor 
és vérnyomás kialakulásában is. Az 
utóbbiak a leginkább nyomós ellenér-
vek, azonban a kutatás vezetői azzal 
is tisztában vannak, hogy emberek 
milliói fogyasztanak édesítőszereket 
rendszeresen, így az ő eredményeik 
nem átfogóak és nem egyértelműen 
megdönthetetlenek. Vagyis nem lehet 
biztosan kijelenteni sem azt, hogy 
negatívan, sem azt, hogy pozitívan hat-
nának a testsúlyra.

A kutatás még nem ért véget!
A kutatás vezetői ugyan nem jutottak 
egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen 
eredményekre, mégis úgy gondolják, 
vizsgálódásuk nem volt hiábavaló. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy attól, 
hogy valamit emberek milliói fogyasz-
tanak, annak reményében, hogy egy 
fittebb és kiegyensúlyozottabb életet 

élhessenek, még nem biztos, hogy ez 
egészséges is.
A kutatás felhívja a figyelmet arra is, 
hogy a kismamáknak érdemes kétszer 
is meggondolni, hogy kristálycukor 
helyett inkább édesítőszert használja-
nak-e. Erre vonatkozólag még nincse-
nek hiteles és megbízható információk, 
azonban a vizsgálatot végzők aggá-
lyosnak tartják, hogy az édesítőszerek, 
akár a magzat fejlődésére is hatással 
lehetnek. Ha ugyanis a felnőttek bél-
rendszerének, vagy egészségének a 
károsodásával fenyegetnek, akkor nem 
zárható ki, hogy a magzatra is negatí-
van hathatnak.

Mit érdemes most tenned?
Nos, amíg nincsenek ténylegesen meg-
dönthetetlen bizonyítékok, addig talán 
a legjobb, amit tehetsz, hogy csak rit-
kán és kis mennyiségben használod 
az édesítőszereket. Fontos lenne azt is 
tudatosítanod magadban, hogy önma-
gában a cukor nem jelent veszélyt a 
szervezetedre, csak a mértéktelen 
fogyasztása.
Mindennek a kulcsa a mértékletesség 
és az egészséges táplálkozás, valamint 
a kellőképpen aktív életmód. Ha tehát 
egy fagyira vágysz, akkor igenis engedd 
meg magadnak a nagy hőségben, 
de ügyelj arra, hogy ez egyensúlyban 
legyen az aznapi étrendeddel, és aktivi-
tásoddal. Ha pedig a kávédat édesítővel 
innád időnként, akkor bátran tégy így.

Egy hűsítő tipp hozzáadott cukor 
és édesítőszer nélkül
Ha pedig már az alternatíváknál tar-
tunk, akkor ne feledd azt sem, hogy a 
nyár végén és ősszel megannyi édes 
és egészséges gyümölcs közül válo-
gathatsz. Ezek sokszor a cukor, vagy 
éppen az édesítőszer kitűnő helyet-
tesítői. Nem is beszélve arról, hogy 
rengeteg ásványi anyagot és vitamint 
juttathatsz be velük a szervezetedbe, 
amik csak előnyödre válhatnak!

Összességében tehát az édesítőszer 
és a cukor is jelenthetnek veszélyt a 
szervezetedre, de ezek csak hosszú 
távú és rendszeres használat esetén 
alakulhatnak ki. Még szükségesek 
további vizsgálatok arra, hogy meg 
tudjuk, pontosan mikortól válik az 
édesítőszer „méreggé”, de addig is 
jobb félni, mint megijedni, és érdemes 
kicsit változatosabban használnod. 
Legyen egy nap a cukoré, egy pedig az 
édesítőszeré, a harmadik pedig inkább 
a gyümölcsöké.
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Sióagárdon tanya eladó. 
Tel.: 30/9-029-029

M6-os autópálya mellett 
lévő, ipari létesítménynek 
építésére is alkalmas (pl. 
csarnok, raktár, logisztikai 
központ) 10000 m2-es 
terület tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-30/2333-242, 06-
25/787-466. 17 és 19 óra 
között.

BÉREL-KIAD
Horvátországi tenger- 

parton apartman  kiadó. 
Tel.: 0620-9567766

GÉPJÁRMŰ
Nankang Passion CW-20,  
215/60 R16C nyári gumi-
abroncs,  2 db, kevesett 
futott 108/106 T, DOT 
4416, profilmélység: 8 
mm. Ár: 15.000 Ft/db  
Tel.: 30/9563-815

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

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

Hankook Vantra LT 
215/60, R16C nyári gumi-
abroncs,  2 db, kevesett 
futott, 103/101T, DOT 
0613, 7 mm-es profilmély-
séggel eladó. Ár: 16.000 
Ft/db Tel.: 30/9563-815 

Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú traktor 
eladó. Motorikusan kitűnő 
állapotú, télen nyáron kön-
nyen indul. 1,5 ha szőlő 
permetezésére és fűnyírá-
sára volt használva. 2020. 
04.17-ig van műszakija, 28 
lóerős, hátsó kerék meg-
hajtású. Méretváltás miatt 
eladó. Tel.: 30/719-2044

SZOLGÁLTATÁS
Háztartási gép javítás! 
Mosógép, villanybojler, 
stb. Rozgonyi Miklós 

30/9699-854,  
74/446-516

Alsótagozatos gyermekek 
számára korrepetálást 
vállalok Szekszárdon. 

20/263-7965

Vizes falak utólagos  
szigetelése mérsékelt 

áron, garanciával.  
Tel.: 30/5577-192

TÉRKŐ TISZTÍTÁS! 
Speciális eszközökkel Tel.: 

70/385-9900  
www.felulettisztitas-vizzel.hu

Német nyelvből érett- 
ségire felkészítést ill.  

korrepetálást vállalok.  
Tel.: 30/618-5027

EGYÉB
Elnett ENSH 80 literes vil-
lanybojler újszerű állapot-
ban eladó. Ár: 18 000 Ft. 
Tel.: 30/9563-815

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

Családi ház (Őcsény) szi-
geteléséhez számlaképes 
szakembert keresek. Tel.: 
30/719-2044

Jó állapotú használt MORA 
kombi tűzhely eladó. Ár: 
23 000 Ft Tel.: 30/618-
5027

INGATLAN
Ófaluban, csendes helyen 
(az utca utolsó háza) szer-
kezetkész, 260 m2-es, 2 
szintes családi ház, nagy 
telekkel eladó. Padlófűtés 
szerelve, nyomáspróbáz-
va. WC, mosókonyha, 
fürdőszoba burkolva. 
Villanyszerelés, víz, szen-
nyvíz kész. Külső-belső 
vakolás kész. Akár több 
szobás vendégháznak is 
alkalmas. Képek kérhető-
ek e-mailben: szdm84@
gmail.com. Tel.: 30/262-
0241

Szekszárdon eladó házat 
vagy 2. emeletig lakást 
keresek. Tel.: 70/439-
8140

Zombán 2 szintes, 2 gará-
zsos családi ház eladó. 
Érd.: 06-20/413-7040

Kölesd-Borjádon 5 szoba, 
konyha, fürdőszobás csalá-
di ház eladó. Érd.: 30/383-
8687

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

MUNKÁT KERES-KÍNÁL
Kőművest és segéd-
munkást keresek, illetve 
csarnoképítésben jártas 
szakmunkást és segéd-
munkást. 20/398-8855

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-
Sopron megyei partne-
rünkhöz. Magas bér, ingye-
nes szép szállás, utazás 
térítés. 06/30-511-4219

Fényezőket keresünk ipari 
fényezéshez, vidéki mun-
kahelyre (Győr mellé), ott-
lakással. 0630/937-4157

Munkalehetőség ingyenes 
szállással, azonnali kezdés-
sel! A König Kft Nyugat-
Dunántúli és Kecskeméti 
partnercégei számára 
keres munkavállalókat 
több műszakos munka-
rendbe az alábbi munkakö-
rökbe: operátor, gépkezelő, 
raktáros, sorfeltöltő. Amit 
kínálunk: korrekt bére-
zés, juttatások /cafetéria, 
bónusz, műszakpótlék/, 
hosszú távú munkalehe-
tőség. Jelentkezés:+36-
92/313-530; +36-30/256-
2615; +36-30/904-7511. 
konig8@t-online.hu

Betanított dolgozókat 
keresünk megnövekedett 
gyártásunkba, győri és 
mosonmagyaróvári mun-
kahelyünkre. Havi átlag 
kereset nettó 180-200 
000Ft. Szállást, munká-
ba járást, előleget bizto-
sítunk.06-70/639-9920 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

EU-s pályázatok értéke-
sítésére keresünk szám-
laképes kollégákat, pénz-
ügyi végzettség előny. 
Jelentkezni e-mailben: 
bosz.csaba@ecorg.hu

Nincs munkád? Betanított 
munkakörbe keresünk 
kollégákat sopronkövesdi 
munkahelyre. Ingyenes 
szállással és bejárással, 
utazási költségtérítéssel, 
előleggel, 13. havi bérrel. 
Hosszú távú munkalehe-
tőség, havi átlag kereset 
nettó 170-200.000Ft. 
Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-
1575)

CO hegesztőket és szer-
kezetlakatosokat kere-
sünk vidéki munkahelyre 
(Győr mellé), ottlakással. 
0630/937-4157




