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A leggyakoribb tévhitek 
a kullancsokról

Menetes a feje, imádja a 
foszfort, szeret napozni és 
nagy a baj, ha beszakad a 
feje. Rengeteg tévhit él az 
emberekben a kullancsok-
kal kapcsolatban.

A kullancs a fák ágairól csap 
le áldozatára
Széles körben elterjedt tév-
hit, hogy a kullancsok a sűrű 
erdők fáinak ágain ücsörög-
ve várják, hogy az áldozatuk 
nyakába vessék magukat. 
Ezzel szemben a kullancsok 
leginkább füves, bokros terü-
leteken vadásznak. Egy-két 
méternél nem is másznak fel-
jebb. Sőt, vannak olyan kullan-
csok is, amik víz közelében, 
a tóparton élnek. Egyes kul-
lancsoknak van szemük, ezek 
a hosszabb fűszálak hegyén 
várják az arra sétáló állatokat, 
embereket. Amelyiknek nincs, 
azok a Haller-szerv nevű tapo-
gatóikkal, illetve hő- és moz-
gásérzékkelő receptoraikkal 
azonosítják az áldozatokat.

Napos helyeken a legna-
gyobb a kullancsveszély
Sokan úgy tudják, hogy a kul-
lancsok imádnak a napon süt-
kérezni. Az igazság azonban 
az, hogy kifejezetten kerülik 
a napfényt, hisz a forróságtól 
kiszáradnak és elpusztulnak. 
Nem is csípnek a napfénynek 
kitett testrészeken, inkább a 
sötét, párás helyeket kedve-
lik. Régebben főleg tavasszal, 
nyár elején és ősszel támad-
tak, de az évek óta tartó 
enyhe telek miatt gyakorla-
tilag egész évben számítani 
lehet kullancscsípésre.

Menetes a feje, ezért ki kell 
csavarni
Nem igaz, hogy a kullancs feje 
bal vagy éppen ellenkezőleg, 
jobb menetes. Ezért nem az 
óra járásával megegyező vagy 
ellenkező irányba csavarva kell 
kiszedni, nehogy beszakadjon 
a feje. Ha csavargatjuk és 
összenyomjuk, csak azt érjük 
el, hogy az állat visszafecsken-
dezi a kórokozókat. A kullan-
csot a lehető leggyorsabban, 
kullancs csipesszel, vagy ha az 
nincs kéznél, akkor körömcsi-
pesszel, kissé emelve és hátra 
húzva kell kihúzni.

Foszforral, ecettel, zsírral 
kell kicsalogatni
A néphagyomány számos mód-
szert ismer a kullancs eltávolí-
tására, ennek egyike, hogy a 
csípés területét olajjal, zsírral 
vagy ecettel kenik körbe, ami 
irritálja, ezért magától leválik. 
Valójában azonban csak ful-
dokolni kezd emiatt, és vissza-
öklendezheti a kórokozókat. 
Az sem baj, ha beszakad a 
feje, nem ez okozza ugyanis 
az agyhártyagyulladást vagy a 
Lyme- kórt, hanem a véráram-
ba jutott kórokozók.
A másik elmélet szerint benyá-
lazott gyufafejjel is ki lehet csal-
ni a kullancsot, mert nagyon 
szereti a foszfort. Ez már csak 
azért sem működhetne, mert 
a gyufában már hosszú ideje 
nincs foszfor. De ha lenne is, 
a kullancsot az sem különö-
sebben érdekelné, ha gyufával 
piszkáljuk, ugyanazt érjük el, 
mintha csavargatnánk, kóroko-
zói ettől is nagyobb eséllyel 
kerülhetnek a véráramba.
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

HÚSVÉTI TÖLTÖTT PULYKAMELL

Hozzávalók (6 adagra):
• 600 gr pulykamellfilé 
A töltelékhez: 
• 4 evőkanál étolaj 
• 1 nagy fej vöröshagyma 
• 200 g sonka (füstölt) 
• 50 ml víz 
• 2 db tojás (keményre főzött) 
• 1 db tojás (közepes, „M”-es méretű) 
• 20 g torma 
• só, feketebors (őrölt) 

Elkészítés:
A vöröshagymát megtisztítjuk, és finomra aprítjuk. Finomra 
aprítjuk a füstölt sonkát is.
A felaprított sonkát, és a vöröshagymát forró olajra tesszük. 
2-3 perc pirítás után vízzel felöntjük, és addig pároljuk - állandó 
kevergetés mellett -, míg a víz el nem fő a húsról. Ezután le is 
vehetjük a tűzhelyről.
Egy külön tálban a nyers tojásra reszeljük a keményre főtt tojá-
sokat. Egy villával jól összekeverjük.
A tojásos keveréket a húsos töltelékhez adjuk. Hozzáadjuk a 
tormát is, végül ízlésünk szerint sózzuk, borsozzuk, alaposan 
összekeverjük a tölteléket.
A pulykamelleket megmossuk, megtisztítjuk, bevágjuk, és  
kiklopfoljuk akkorára, hogy meg tudjuk tölteni.
A kiklopfolt húsokat megtöltjük, feltekerjük, fogpiszkálókkal 
rögzítjük.
A tekercseket panírozzuk. (Lisztben, majd egész tojásban, és 
zsemlemorzsában.)
Végül bő olajban közepes hőfokon - előmelegített olajban - 
kisütjük a tekercseket, míg aranybarnák nem lesznek.
A kisült tekercsekből kihúzzuk a fogpiszkálókat, hasáb- 
burgonyával, salátával tálaljuk.         Jó étvágyat!

A panírozáshoz: 
• búzaliszt (BL55) 
• tojás (közepes, 
   „M”-es méretű) 
• zsemlemorzsa 

A körethez: 
•hasábburgonya 
• saláta 
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Melyek a legkönnyebben termeszthető kerti növények?
Az egynyári virágok kitöltik az 
üres tereket az évelők között és 
folyamatos virágzásukkal kiegé-
szítik a rövidebb virágzású éve-
lőket. Az egynyáriak a kerítés 
mellett és jól mutatnak.

A legtöbb egynyári növény a 
kertben elvetett magból nő ki. 
Egyesek, mint a pipacsok és a kék 
búzavirág, inkább a hűvös talajt 
és a kora tavaszi hőmérsékletet 
kedvelik, de a legtöbb a meleg 
talajban csírázik jobban, miután 
a fagyveszély elmúlt. Próbálja ki 
a következő növények termeszté-
sét: egyszerűen csak a magot kell 
elszórni a kiszemelt helyen.

PILLANGÓVIRÁG 
(Sallangospillangóvirág-Cosmos 
bipinnatus, Sárga pillangóvirág-C. 
sulphureus)

Páfrányszerű levélzete, számtalan 
színárnyalatú virága, minden kert-
ben jól mutat. A növények 30-125 
cm-ig nőnek, a fajtától függően, 
így kedvére válogathat közülük. 
A magokat elhelyezheti sorok-
ban, csoportosan vagy elszórtan. 
Ritkítsa egyszer, vagy kétszer a 
szezon során és gyakran vágja le 
a virágjait. A pillangóvirág szára-
zságtűrő növény.

Ültetési tanácsok:

Ültesse őket évelőkkel vagy 
rózsákkal vegyesen, ha klasszikus 
stílusú kertet kedveli. A magasabb 
fajtákat a kert hátsó részébe aján-
lott ültetni, a rövidebbek pedig 
kiváló szegélytakaró növények. A 
pillangóvirág jól mutat a vázában 
is lobélia, muskátli, pipacs, mar-
garéta vagy kék zsálya mellett.

KÖRÖMVIRÁG 
(kisvirágú bársonyvirág-Tagetes 
patula, az úgynevezett francia 
körömvirág)

A virágai kisebbek és rövideb-
bek, mint az afrikai vagy amerikai 
köromvirágé (nagyvirágú bársony-
virág-T. erecta), a francia köröm-
virág egyszer vagy kétszer virág-
zik egy szezonban. Élénk sárga, 
narancssárga, piros színekben 
fordul elő. A magja vékony. Mikor 
kicsírázik helyezze a palántákat 
a talajba 15-20 cm-re egymástól, 
úgy, hogy érjék őket a napsuga-
rak.

Csípjen le a növekvő fiatal hajtá-
sok végeiből, mert így dúsabb lesz 
virágzata! 

A francia körömvirág az elvetés-
től 45-50 napra kezd virágozni. 
Távolítsa el a fonnyadt és fakó 
virágokat, hogy a növény terméke-
nyebb legyen.

A szezon felénél megtrágyázhat-
ja. A körömvirág viszonylag szára-
zságtűrő, locsolni csak a nagyon 
száraz időszakokban szükséges.

Ültetési tanácsok:

Nagyon jól társítható a törpe lili-
ommal, szépecskével és a cic-
kafarkkal. Mutatós virág. Ültesse 
paradicsom mellé, mert megvédi 
annak gyökereit a fonalférgektől. 
Nevelheti virágcserépben is zsá-
lyával (piros vagy kék), a meténg 
(vinca) és a torma (nasturtium) is 
jó társítás a körömvirág számára.

HAJNALKA 
(kerti hajnalka-Ipomoea Purpurea, 
kék hajnalka-I. tricolor, holdvirág-I. 
alba)

A hajnalka szív alakú leveleivel 
és gyönyörű virágaival tökéletesen 
elfed egy lugast vagy egy kerí-
tést. Virágja egy nap után elnyílik. 
A színskála a kék, piros, rózsa-
szín és levendula színeiből áll. 
Nagy, fehér, illatos virágai vannak 
a hajnalkával rokon holdvirágnak  
(I. alba), amely alkonyatkor nyílik.

A magok gyorsabb csírázásáért 
vetés előtt áztassa be őket egy 
éjszakára nedves papírtörlőbe. Ez 
az egyetlen titka a hajnalka virág 
termesztésének. Tegyen karót a 
növények mellé, mert gyorsan 
növekednek, akár 3 méter magas-
ra is megnőhetnek, és támaszték-
ra van szükségük. Nem kell trá-
gyázni, illetve sok vizet biztosítani 
neki a szezon folyamán. A virágot 
napos- vagy részben napos helyre 
ültesse.

Ültetési tanácsok:

Fedjen el egy nem túl vonzó kerí-
tést: a szárak természetes módon 
kúsznak fel egy lyukacsos kerítés-
re. Használjon zsinórt vagy mono-
fil horgászzsinórt a fából készült 
kerítések esetén.

NAPRAFORGÓ 

(napraforgómag és hibridjei)

A napraforgó magjának elvetése 
még a gyermekek számára is szó-
rakoztató elfoglaltság lehet, és ter-
mészetesen a madarak is örülni 
fognak, mert biztosítja számukra 
egyik kedvenc eledelüket. A virá-
gok sok színben találhatóak, fehér, 
narancssárga, bordó-piros, bronz, 
és egyéb változatokban is. A nagy 
magvak könnyen kezelhetőek, a 
palántákat 60-120 cm-re ültessük 
egymástól, a fajtától függően.

A napraforgó 120-185 cm magas-
ra is megnő. A törpe napraforgó 
könnyebben kezelhető, a 60-90 
cm-es magassága miatt, így kisebb 
kertekben is elfér. Szeretik a mele-
get és szárazságtűrők. A virágtá-
nyér mindig a nap után fordul.

Tanácsok a termesztéséhez:

A kert hátsó részében ajánlott ter-
meszteni. A törpe fajták jól érzik 
magukat egy nagy cserépben is. 
Ültethetjük egy helyre díszes fűfé-
lékkel, mint például a tollborzfű 
(pennisetum), a feketeszemű zsu-
zsanna és a körömvirág.

RÉZVIRÁG
(keskenylevelű rézvirág-zinnea 
angustifolia, pompás rézvirág- 
Z. elegans, és számos hibridjei)

A hagyományos rézvirág, éjjel-nap-
pal és az egész szezonban virágzik. 
A magokat ne ültesse túl mélyre, 
mert a növény bőven hoz hajtást és 
jobban fejlődik, ha könnyen kibúj-
hat a földből. Szórjon műtrágyát 
a földterületre havonta legalább 
egyszer és locsoljon gyakran. A 
víz ne érje a levélzetét, mert pené-
szesedést okozhat. Olyan helyre 
kell ültetni, ahol mindig éri a nap, 
kivéve a melegebb régiókat, a déli 
és délnyugati részeket, ahol délben 
és késő délután inkább az árnyé-
kot kedveli.

Tanácsok a rézvirág ültetéséhez:

A rézvirág fejlődésére jó hatással 
van, ha gyakran vágnak le virá-
got róla, így többet fog virágozni, 
akár júliustól-őszig is. A rövidebb 
szárú rézvirágokból (mint például 
a „dús fehér”, „cseresznye” vagy 
„Orange”) ültethet kertje köré, 
nagyszerűen szegélyezi majd azt. 
Társítsa a növényt más egynyárival, 
mint a kék zsálya, a kék búzavirág, 
a körömvirág, a hamvaska vagy 
évelőkkel, mint a margaréta, nap-
fényvirág, sudárzsálya, feketesze-
mű zsuzsanna és tollborzfű.

Néhány tipp a virágok 
ültetéséhez:
• A magokra elegendő, leg-
alább 1-1,5 cm vastagságú 
talajt tegyen, hogy megvédje 
őket a széltől és a külső kár-
okozóktól.

• A magágyat tartsa egyen-
letesen nedvesen, amíg a 
magok kicsíráznak.

• A vékony, 2-2,5 cm magas 
hajtásokat ültesse a megfele-
lő távolságra (a vetőmag cso-
magolásán megtalálja ezt az 
információt). Óvatosan húzza 
ki őket átültetéskor.

• A talajtakaró növények 
megakadályozzák a gyom-
növények elszaporodását és 
megőrzik a talaj nedvessé-
gét. Ültesse 5-8 cm mélyre a 
magokat.

• Csípje le a növekvő hajtá-
sok csúcsait néhány egynyári 
virágnál, mint a bazsalikom, a 
körömvirág és a szalmavirág, 
így dúsabbak lesznek.

• Öntözéskor a vizet a talajra 
és ne a növényre öntse.

• Gyakran ellenőrizze a cse-
répben tartott növényeket. 
Meleg vagy száraz időjárás-
ban, egy nap kétszer is meg 
lehet őket meglocsolni.

• Szórjon műtrágyát a leg-
több egynyári virág földjére, 
legalább egyszer a termesz-
tési idő alatt. Ez hozzájárul 
fejlődésükhöz, de fontos 
elvégezni még a fagy beállta 
előtt.
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HOROSZKÓP
KOS

A munkahelyeden vissza kell fogni 
magadat, mert még az is lehet, hogy 
olyat mondhatsz, amivel saját magad 
alatt vághatod a fát. Kedvez az idő min-
den külfölddel kapcsolatos ügynek.

BIKA
Meg kell próbálni visszafogni maga-
dat, mert olyan dolgokat mondhatsz, 
amivel az ellenségeid száma gyara-
podhat. A kapcsolataidnak azonban 
nagy hasznát veheted.  

IKREK
Harcias lehetsz ebben a hónapban, 
amikor ki tudsz állni magadért, és kön-
nyebben elérheted mindazt, amit terv-
be vettél. A baráti kapcsolataid között 
van olyan, amely próbatétel elé kerül-
het, és búcsút inthettek egymásnak. 

RÁK
A házasságokban, régi együttélé-
sekben azért alakulhat ki zavaros 
helyzet, mert a társad nem fogalmaz 
világosan és egyértelműen. Ezért ha 
valamit nem értesz, akkor is kérdezd, 
ha ő ezért mérges. 

OROSZLÁN
Előfordulhat, hogy más helyett kell 
fáradnod, és ebből is eleged lehet. De 
arra kiváló a hónap, hogy a pénzedet 
értékét növelő dologba fektesd. Orvosi 
vizsgálatra kiváló ez az időszak.

SZŰZ
Kevesebb időd marad olyan dolgok-
ra, amelyek boldoggá tehetnek, ame-
lyek feltölthetik az energiaraktárai-
dat. Bármilyen beavatkozásra lenne 
szükség, ne aggódj, mert nagyon jó 
kezekben leszel, nagyon jó időben.

MÉRLEG
A rokonok miatt kerülhetsz nehéz 
helyzetbe. De az is lehet, hogy ingat-
lanügylet bonyolításakor találhatod 
magad szemben lehetetlennek bátran 
nevezhető helyzetben. 

SKORPIÓ
Nehezen nevezhető a sikeres kommu-
nikációnak ez a hónap. Ezért fontos, ha 
valamit nem értesz, akkor kérdezz, és 
ha kell, kérdezz. Ha szülő vagy, akkor 
gyermekednek nagyobb szüksége 
lehet a tanácsodra és a törődésedre. 

NYILAS
Sokkal elfogadóbb lehetsz, mint 
korábban bármikor. De az is lehet, 
hogy a kedvesed állhat elő olyasmivel, 
amely miatt örömödben talán a föld 
felett lebeghetsz néhány méterrel. 

BAK
Nem könnyű veled az élet! Ha egy 
kicsit megpróbálnál lazítani, ha 
bele tudnád képzelni magad mások 
helyzetébe, akkor a saját életed is 
boldogabbá válhatna.

VÍZÖNTŐ
A pénzre kellene ebben a hónapban 
koncentrálnod, mert olyan bevétel is 
ütheti a markodat, amelyre nem szá-
mítottál. Sok lehet most az irigyed. 

HALAK
A munkahelyeden nagyobb átala-
kulásokra van kilátás, amely a te 
helyzetedre is vonatkozik. Még az is 
lehet, hogy új felettesed lesz, vagy 
új szabályokhoz kell igazodni.
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5140-es Ih Case 
traktor eladó, illetve 
John Deere Fendt 
traktorcsere érték-
egyeztetéssel! Érd.: 
0630/9598-707

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

Barum 195/65/15-
ös nyári gumi (4 
db) felnivel eladó. 1 
szezont futott. Tel.: 
30/981-9191

Eicher ES202 típu-
sú, keskeny nyom-
távú traktor eladó. 
Motorikusan kitűnő 
állapotú, télen nyáron 
könnyen indul. 1,5 ha 
szőlő permetezésére 
és fűnyírására van 
használva. 2020. 
04.17-ig van műsza-
kija, 28 lóerős, hátsó 
kerék meghajtású. 
Méretváltás miatt 
eladó. 30/719-2044

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

SZOLGÁLTATÁS

HÁZTARTÁSI GÉP 
JAVÍTÁS! Mosógép, 
villanybojler, stb. 
Rozgonyi Miklós 
3 0 / 9 6 9 9 - 8 5 4 , 
74/446-516

Alsótagozatos gyer-
mekek számára 
korrepetálást vál-
lalok Szekszárdon. 
20/263-7965

„Redőnyjav í tás , 
redőny készítés! 
Gurtnicsere akár 
még ma! Péter úr! 
06-20/ 414-9848!”

INGATLAN-
FELÚJÍTÁS!  

Tető átrakást, tető 
szigetelést, kémény 
javítást, kőműves 

munkákat, festést- 
szigetelést  

vállalunk. Tel.: 
70/354-7171, 
20/402-2535

EGYÉB

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

INGATLAN

Szekszárd Felső-
városban társasház 
építésére is alkal-
mas, déli fekvésű, 
panorámás, 2271 
m2-es telek eladó. 
Tel.: 30/576-5813

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utol-
só háza) szerkezet-
kész, 260 m2-es, 2 
szintes családi ház, 
nagy telekkel eladó. 
Padlófűtés szerelve, 
nyomáspróbázva. 
Wc, mosókonyha, 
fürdőszoba burkol-
va. Villanyszerelés, 
víz, szennyvíz kész. 
Külső-belső vakolás 
kész. Akár több szo-
bás vendégháznak 
is alkalmas. Képek 
kérhetőek e-mail-
ben: szdm84@gmail.
com. Tel.: 30/262-
0241 (Ingatlanos 
kérem ne hívjon!)

Tengelicen, 100 m2-
es házrész (ikerház) 
eladó. Ir. ár: 11,5 
M Ft. Érd.: 30/521-
8069

GÉPJÁRMŰ

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

8011-es Zetor  
eladó. Csere is 
érdekel japán kis-
traktorra. Telefon: 
0630/9598-707

Nankang Passion 
CW-20, 215/60 
R16C nyári gumiab-
roncs (2 db) eladó. 
Keveset futott, 
kiváló teherbírású, 
108/106 T, DOT 
4416, profilmélység: 
8 mm. Ár: 14.000 
Ft/db. Telefon: 
30/9563-815
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Gázpalackot vásárolnék 
(oxigén, acetilén, PB, stb.) 
Tel.: 20/259-8656

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Azonnali kezdéssel 
keresünk szobafestőt, 
mázolót, villanyszerelőt. 
Érdeklődni: +36-20/394-
7310. Beko Sziget Kft.

Ausztriába víz - fűtés 
- légtechnika szerelő-
ket felveszek heti haza-
járással. Érdeklődni:  
06-70/287-0032

Ausztriai Nightclub  
hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 
Telefon:  00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-
16 (Pabian&Partners)

Kőművest és segéd-
munkást keresek, illet-
ve csarnoképítésben 
jártas szakmunkást és 
segédmunkást. Telefon: 
20/398-8855




