
XI. évfolyam, 9. szám 
2018. május 5.



2



3

Érdemes néhány szabályt betarta-
ni, de ha végeredményként nem is 
kapunk kiváló minőségű humuszt, 
akkor is sokat tettünk környeze-
tünkért a szerves anyagok termé-
szetbe történő visszajuttatásával. 

Mivel ezek a hulladékok egyéb-
ként a háztartási hulladékok között 
végeznék, így a hulladéklerakókra 
kerülő szemét mennyiségét jelentő-
sen csökkenthetjük egy komposztá-
ló beüzemelésével. Emellett a kom-
posztált kerti és konyhai hulladékok 
javítják a talaj szerkezetét, valamint 
víz- és hőháztartását.

Növényeink egészségesebbek lesz-
nek e termékeny talajon anélkül, 
hogy gazdaboltban költenénk el rá 
súlyos összegeket. Emellett hatása 
is tovább tart a szerves trágyáénál, 
és persze elkerülhető vele az avar 
- és más kerti hulladékok elégeté-
se, ezáltal a légszennyezés is. Száz 
szónak is egy a vége: környezettu-
datosan gondolkodó emberek nem 
léphetik át ezt a fontos témát.

Lássuk hát mire lesz szükségünk 
ha belevágunk:
• egy félreeső, félárnyékos helyre
• műanyag vagy fa komposztáló 
ládára
• némi elhatározásra

Vegyük sorra mi minden kerülhet a 
komposztálóba:
• kerti hulladékok: fák lehullt lomb-
jai, lekaszált fű, kisebb ágak, gyom-
növények (amennyiben nem hoztak 
magot)
• konyhai hulladékok: gyümölcs, 
zöldség, kávézacc, teafilter, tojáshéj
• egyéb hulladékok: papír/karton 
(nem színes), hamu (mértékkel)
• növényevő állatok ürüléke (ez 
esetben azonban kalkuláljunk a 
szagokkal is)

Amit viszont ne helyezzünk a kom-
posztálóba:
• nem lebomló, szervetlen anyagok 
(kövek, üveg - és cserépdarabok 
stb.)
• szintetikus anyagok (festék, vegy-
szer, fáradt olaj stb.)
• fertőző, beteg növények
• citrusfélék héja

Ételmaradékokat, húst és csontot – 
bár komposztálható - nem érdemes 
a halomba helyezni a kóbor állatok 
és a rágcsálók, rovarok megjelené-
se miatt. Kivétel ez alól a konyhai 
mini komposztáló, mely esetében 
ez nem jön szóba. Sokan tartanak 
a komposztálástól a keletkező sza-
gok miatt, de ha a halomba nem 
kerül ételmaradék vagy állati ürülék, 
akkor a komposztálónak nincsen 
kellemetlen szaga.

És még néhány alapvető szabály, 
mely segít a tápanyagban gazdag 
komposzt létrehozásában:
• Célszerű az alapanyagokat (első-
sorban az ágakat) kisebb dara-
bokra vágni a gyorsabb lebomlás 
érdekében.
• Érdemes a hozzávalókat 3 rész 
barna 1 rész zöld arányban ada-
golni. Barna hozzávalók a magas 
széntartalmú, száraz és kemény 
anyagok, mint például a gallyak, 
száraz levelek, zöld hozzávalók 
pedig a nitrogénben gazdag, friss, 
lágy, nedvdús anyagok, mint például 
a frissen vágott fű, vagy a konyhai 
hulladékok.
• A komposztálód tartalma mindig 
közepesen nedves legyen! Száraz 
időszakban locsolással érdemes 
óvni a kiszáradástól.
• Ajánlatos néhány havonta átfor-
gatni a komposztáló tartalmát a 
folyamatok gyorsítása és az oxigén-
ellátás miatt.

A fent leírtaknak köszönhetően 
válik a komposztálás a felelős, kör-
nyezettudatos magatartást fontos 
részévé.

Kezdjünk el  
komposztálni!



Köhögésre csodaszer. Hámozzunk 
meg két érett banánt, törjük össze 
villával, öntsünk rá 4 deci forró vizet, 
és ízesítsük valamilyen természetes 
édesítőszerrel. Hagyjuk állni legalább 
fél órát, majd napi három-négy adag-
ban fogyasszuk, hamar elmulasztja a 
torokfájást és a köhögést is.

A banán a konyhában tökéletes 
helyettesítője a tojásnak is, így a 
vegán étrendet követők számára ide-
ális a kenyerek, sütemények elkészí-
tésekor. Az átváltás sem túl bonyolult: 
egy tojást egy összetört banánnal cse-
rélhetünk fel, és máris lehet sütni!

Ha szilánk vagy szálka keseríti az 
életünket, akkor csipesz helyett 
használhatunk banánhéjat is. Csak 
annyi a dolgunk, hogy a héjat a belső 
felével helyezzük arra a bőrfelületre, 
ahol a szilánk vagy a szálka felse-
bezte, és hagyjuk rajta 30 percig. 
A banán héjában található enzimek 
beszivárognak a bőrbe, felpuhítják azt 
és a bőrfelszín felé mozdítják a szilán-
kot, amit így már könnyedén és fájda-
lommentesen el tudunk távolítani.

CD/DVD újravarázsolása banán- 
héjjal. A CD-k, DVD-k kora lassan lejár, 
ám még mindig sokszor elővesszük 

őket. Illetve vennénk, ha nem karco-
lódtak volna meg… Azért ne dobjuk 
ki őket, inkább fogjunk egy darab 
banánhéjat, a belső felével dörzsöljük 
át a karcos korongot, majd töröljük 
meg egy puha kendővel, végül ablak-
tisztítóval is kenjük át: a banán viasz-
szerű belseje eltömíti a karcolásokat, 
így újravarázsolja a CD-ket.

Piszkos a cipő? A banánhéj a bőr tisz-
títására is kiválóan alkalmas: hámoz-
zuk meg a gyümölcsöt, távolítsuk el a 
fehér részeket a héjról, és máris lehet 
dörzsölni. Ugyanígy járjunk el az ezüst 
étkészlettel is: a banán héja tökélete-
sen fényesít, így elég végül áttörölni 
egy tiszta ronggyal és olyan lesz, mint 
új korában.

Levéltetvek a rózsabokron? Nem 
probléma! Csak szeleteljük fel egy 
banán héját, ássuk a növény tövébe, 
3-5 centi mélyen, és felejtsük el a 
kártevőket.

Víztisztító. És az igazán haladó szint: 
brazil kutatók fedezték fel, hogy a 
banán héja kiválóan tisztítja a vizet, 
mert segít a szennyezett folyókból 
kivonni a méreganyagokat. Így a jövő-
ben a banán lehet a természetes meg-
oldás a folyók, tavak tisztítására is.

Megennéd? Az is jó megoldás, de ennél 
sokkal többet tud ez a szupergyümölcs
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Puha banános fánk

Hozzávalók (4 személyre):
• 20 dkg liszt
• 4 banán
• 1 dl natúr joghurt
• 1 citrom
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 evőkanál cukor

Elkészítés:
Az érett banánokat pucold meg, majd tedd tálba. Jól 
nyomkodd össze egy villával, és öntsd hozzá a joghurtot.
Ezt követően add hozzá a sóval, a sütőporral és a szóda-
bikarbónával elkevert lisztet, a vaníliás cukrot és a cukrot. 
Jól dolgozd össze a masszát. Akkor jó, ha a tésztája a 
nokedliére emlékeztet. Hígítani tejjel, sűríteni pedig liszttel 
tudod. Takard le, és hagyd 15 percig pihenni a hűtőben.
Forrósíts bőséges olajat, majd egy evőkanál segítségével 
tégy bele halmokat. Süsd pirosra a fánk minden oldalát 
öt-hét perc alatt. Közben minden szaggatás előtt mártsd 
az olajba a kanalat, mert kicsit ragadós a massza. Sütés 
után szedd papírtörlőre a sütiket, és jól csepegtesd le.
Vaníliás porcukorral megszórva kínáld.
             Jó étvágyat!

• 1 kávéskanál 
    szódabikarbóna
• fél csomag sütőpor
• csipet só
• olaj
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INGATLAN

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

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 
260 m2-es, 2 szintes csa-
ládi ház, nagy telekkel 
eladó. Padlófűtés szerel-
ve, nyomáspróbázva. Wc, 
mosókonyha, fürdőszoba 
burkolva. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. Külső-
belső vakolás kész. Akár 
több szobás vendégház-
nak is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mailben: 
szdm84@gmail.com. 
Tel.: 30/262-0241

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

Sióagárdon tanya 
eladó. Telefon: 30/9-
029-029

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

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

BÉREL-KIAD

Horvátországi tenger-
parton apartman  kiadó. 
Tel.: 0620-9567766

GÉPJÁRMŰ

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

Eicher ES202 típusú, 
keskeny nyomtávú trak-
tor eladó. Motorikusan 
kitűnő állapotú, télen 
nyáron könnyen indul. 
1,5 ha szőlő permete-
zésére és fűnyírására 
volt 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. Tel.: 
0630/9598-707

Nankang Passion CW-
20,  215/60 R16C nyári 
gumiabroncs (2 db) 
108/106 T, DOT 4416, 
profilmélység: 8 mm 
eladó. Ár: 14.000 Ft/db 
Tel.: 30/9563-815

Hankook Vantra LT 
215/60, R16C nyári 
gumiabroncs (2 db), 
103/101T, DOT 0613, 7 
mm-es profilmélységgel 
eladó. Ár: 14.000 Ft/db 
Tel.: 30/9563-815

Barum 195/65/15-ös 
nyári gumi (4 db) fel-
nivel eladó. 1 szezont 
futott. Ár: 55 000 Ft/4 
db. Tel.: 30/981-9191

SZOLGÁLTATÁS

Vizes falak utólagos 
szigetelése mérsékelt 

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

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 

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

74/446-516

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

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

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

Villanybojler (Elnett 
ENSH 80 literes) újsze-
rű állapotban eladó. Ár:  
18 000 Ft. Érdeklődni: 
30/9563-815

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

Családi ház (Őcsény) 
S Z I G E T E L É S É H E Z 
számlaképes szak-
embert keresek. Tel.: 
30/719-2044

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

Robi 55-ös rotakapa 
eladó. Ár: 15 000 Ft. 
Tel.: 30/981-9191

Eladó vásznak, zománc- 
edények, grill sütő, 
kerámiák, esztergált 
fali fogas, heverő. Tel.: 
20/547-2417 (esti órák-
ban)

RÉGI PÉNZT, pénzgyűj-
teményt, pengőt, forin-
tot, koronát, külföldi 
és magyar pénzeket, 
Ferenc József/Horthy 
kitüntetést VÁSÁROLOK. 
Hívjon bizalommal!  
06-70/306-5352

Előtető (gyári, új) eladó! 
Alumínium/polikarbo-
nát. Érdeklődni: 30/95-
63-815

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/db. 
Telefon: 06-20/204-
2382
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MUNKÁT KERES-KÍNÁL 

Kőművest és segédmunkást 
keresek, illetve csarnoképí-
tésben jártas szakmunkást 
és segédmunkást. Tel.: 
20/398-8855

Betanított dolgozókat kere-
sünk megnövekedett gyártá-
sunkba, győri és mosonma-
gyaróvári munkahelyünkre. 
Havi átlag kereset nettó 180-
200.000 Ft. Szállást, mun-
kába járást, előleget bizto-
sítunk.06-70/639-9920 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Zamárdi Gyorséttermünkbe 
keresünk pultost, placcost, 
éttermi dolgozót. Jelentkezés 
önéletrajzzal: sziligrill@ 
t-online.hu

Nincs munkád? Betanított 
munkakörbe keresünk kollé-
gákat sopronkövesdi munka-
helyre. Ingyenes szállással és 
bejárással, utazási költség-
térítéssel, előleggel, 13. havi 
bérrel. Hosszú távú munka-
lehetőség, havi átlag kere-
set nettó 170-200.000 Ft. 
Érdeklődni: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)




