SZÓL

NEKED

Tavasz
2022

Így lesz
rend
a gyerekszobában

Jógagyakorlatok

KÉPEK ÉS
KERETEK

Húsvéti
receptek

903161

HAJVÁGÁS – HAJFESTÉS
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL

Schwarzkopf professzionális termékekkel
Gödöllő, Remsey körút 23.
(bejárat a posta parkolójából)
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9.00-20.00
Szombat: 9.00-18.00

www.ligethairsalon.hu
ligethair@gmail.com

06 70 719 0827
Liget Hair Salon Gödöllő
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Húsvéti ötlettár

Alkotni jó, ha pedig szebbé varázsolhatjuk a lakást, még jobb! Ötleteinkkel bájos
dekorációkat készíthet húsvétra, s akár az egész család együtt barkácsolhat.

NYUSZIFÜZÉR
Vidám húsvéti füzért készíthetünk maradék színes kartonokból. Először rajzoljunk fel és vágjunk ki egy nyuszisablont bármilyen erősebb kartonból, ezt
rajzoljuk körbe a mintás dekorkartonok
hátoldalán annyiszor, ahány nyuszit
szeretnénk. A füleket lyukasszuk ki, de
óvatosan, ne túl közel a papír széléhez,
nehogy elszakadjon. Készítsünk vagy
vásároljunk apró fehér pomponokat és
ragasszuk őket a helyükre. Végül egy
vékony szalagra vagy madzagra fűzzük
fel a nyuszikat és akasszuk a végleges
helyére a füzért.

SZEMFÜLES
TOJÁSTARTÓ
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Egy vastagabb, fehér műanyag pohár az
alapja ennek az aranyos csokitojástartó
nyuszinak, amiben stílusosan adhatjuk
át a húsvéti csokitojásokat a gyerekeknek. A füle és a lábai fehér dekorgumiból készülnek, amelyre rózsaszín
filctollal rajzolhatjuk fel a mintát, majd
barkácsragasztóval erősíthetjük a pohárra. Az orrot egy kis darab rózsaszín
dekorgumiból vagy kartonból vághatjuk ki, az arcot (alkoholos) filccel vagy
tollal rajzoljuk fel. Mozgó, öntapadós
szemeket hobbiboltban, nagyobb papírboltokban vásárolhatunk.

GLAMOUR TOJÁSOK
Különleges, elegáns tojásfát készíthetünk, ha az ágakra ilyen csillámló,
glitteres tojásokat akasztunk. Elkészíthetjük őket kifújt tojásból vagy készen
vásárolt papírmasé tojásból.
Először készítsük el az akasztót, például
egy kis darab dróttal beszúrt hurokból,
vagy egyszerűen ragasszuk fel a tojásra
az akasztót.
Döntsük el, mekkora részét szeretnénk
csillámosra varázsolni a tojásnak, és az
adott területet kenjük be ragasztóval
– tökéletes a célra a teljesen áttetszőre száradó dekupázsragasztó –, majd
szórjuk rá egyenletesen a csillámport,
közben finoman forgatva a tojást a kezünkben.
Készülhet arany-, ezüst-, bronz-, vagy
színes csillámos tojásdísz is.

DEKUPÁZSOLT MINTÁVAL
Az úgynevezett szalvétatechnika nagyszerűen alkalmas arra,
hogy bonyolultabb mintákat vigyünk fel a tojásokra. Ehhez keressünk olyan mintás szalvétát, amelyen méretre, stílusra passzoló
motívumok találhatók, majd vágjuk ki a mintákat hegyes körömollóval. Válasszuk le a szalvéta legfelső, hártyavékony rétegét.
A tojásnak azt a részét, ahova a minta kerül, kenjük be vékonyan
dekupázsragasztóval, majd óvatosan simítsuk rá a kivágott motívumot. Ragasztós ecsettel simítsuk még jobban a felületre,
végül kenjük át ragasztóval az egész tojást. (Ne ijedjünk meg, a
kezdetben fehér ragasztó átlátszóra szárad.)
Végül a mintához passzoló színű, keskeny szaténszalaggal kössük át a tojást, akasztót formálva a tetején, közben a szalagot
rögzítsük egy-egy csepp ragasztóval.

SZÍNPOMPÁS VIRÁGTÁR
Akár pár szál virágot is izgalmasan „tálalhatunk”, ha beszerzünk
néhány különböző színű ételfestéket és kisebb vázát vagy üveget. Tökéletesen megfelel a célra és jól mutat, ha a virágokat
egy-egy kisebb üvegpalackba állítjuk bele. A virágok vizébe
cseppentsünk egy-egy csepp ételfestéket – tényleg elég csak
ennyi –, és komponáljuk meg a kész összeállítást a vázákból. Különösen jól mutatnak a palackok vagy vázák az ablakpárkányon,
ahol a beáradó fény szépen átsüt a színes folyadékon.
MW
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903190

903194

VIESSMANN FONDITAL

Veres László
Termo-Zoé Kft.

Épületgépészeti kivitelezés
Fűtési rendszerek gépi átmosása
IMMERGAS, VIESSMANN,
FONDITAL gázkészülékek
hivatalos beüzemelése, szervizelése
Gázkészülékek cseréje,
javítása, karbantartása
mestervizsgával, gázigazolvánnyal

Konténeres,
szilárd hulladéK

szállítás
gödöllő és KörnyéKén

06/20/438-5711
06/20/585-1280 +36 20 944 7515

903207

UNITED SEALANTS
termékcsaládunkat keresse
az Önhöz legközelebbi barkács-,
festék-, szerelvényboltokban

IPARI SZALAGOK
IPARI SPRAYK
RAGASZTÓK
PURHABOK
TÖMÍTŐK
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903237

903179

ÉTTEREM

A hagyományos, modern
és az olasz konyha ízvilágát
ötvözve nyújtunk páratlan
ízélményt a hozzánk látogatóknak
CSALÁDI,
BARÁTI, CÉGES
ÖSSZEJÖVETELEK
LEBONYOLÍTÁSA

Aszód,Pesti út 34. • Asztalfoglalás: 28/401-402• Nyitva tartás: H-V: 10-24h-ig
Facebook: https://www.facebook.com/aredoetterem

BÚTORDISZKONT

903210

903245

VÁC
!

TÉKBAN
K NAGY VÁLASZ
OLCSÓ BÚTORO

FT-TÓL
ÜLŐGARNITÚRÁK 290.000
00 FT-TÓL
SZEKRÉNYSOROK MÁR 165.0

Vác,

Derecske
utca 2.
27/306-520
20/213-1214

KONYHÁK EGYEDI TERVEZÉSE

ÉTKEZŐK 108.000 FT-TÓL

A Jászberényi Strandfürdőben júniustólszeptemberig, minden nap kultúrált családias
környezetben, 4 medencével
(gyermek, élmény, strand és úszó)
várjuk kedves vendégeinket.
A fedett fürdő egész éves nyitvatartással üzemel!
Szolgáltatásaink: gyógymasszázs, tangentor, iszapkezelés, gyógytorna, szolárium, finn szauna merülő medencével, kamillás kőzkamra, infraszauna, pedikűr-manikűr,
kettő darab termálvizes medence. A termálfürdő épületében Talpmasszázs, Nyirokmasszázs, Mágnesterápiás,
Elektroterápiás és Mofettás (széndioxidos szárazfürdő)
kezeléseket is igénybe lehet venni térítés ellenében.
Szép Kártya elfogadó hely!
Elérhetőségek: Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 0657/412-108, Mobil: 0630/942-1043
E-mail: vvzrt@vvzrt.hu
Web: www.vvzrt.hu/tevekenysegeink/ingatlanok-kezelese
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Sokkal többen

futnak most,

mint a pandémia előtt
Bár sok mindent megakasztott a koronavírus-járvány, a sportszerpiacra épp ellenkezőleg hatott:
felpörgette. Csakúgy, mint a futókedvet, persze ehhez az is kellett, hogy a mozogni vágyók kikényszerüljenek a konditermekből a szabad levegőre. Szakemberek szerint mindenesetre a pandémiának
köszönhetően két év alatt 850 ezerről egymillióra nőhetett a rendszeresen futók száma az országban.
Bár pontos statisztikáik nincsenek, érezhetően többet adtak el futócipőkből Földingné Nagy Judit, sokszoros magyar bajnok hosszútávfutó sportüzletében a pandémia
alatt, mint korábban.
A futóklubot is működtető atléta azt mondja, a covid miatt olyanok is elkezdtek futni, akik eddig nem mozogtak,
de most vagy kedvet kaptak vagy az egészségmegőrzés
miatt rászánták magukat, illetve sok olyan vevőjük is volt,
aki a teremcipőt cserélte le futócipőre.
Hozzátette, azzal, hogy a konditermek bezártak, és a kinti
labdás csapatsportokat sem lehetett űzni, nem volt más
választás, mint kimenni a szabadba, és futni.
8

Ez azt eredményezte, hogy hirtelen megugrott a vásárlóik
száma, és a lendület kitartott a tavalyi évben is, de most
már lecsengőben van – mutatott rá, majd megjegyezte,
aki rendszeresen fut, annak egyébként évente ajánlott új,
minőségi futócipőt venni, aminek jó a csillapítása, de aki
heti három alkalommal megy ki öt kilométerre, annak is
érdemes legalább kétévente cserélni.
Földingné Nagy Judit szerint egyénre szabott, hogy kinek
milyen a jó futócipő, ezért náluk például számítógépes
lábdiagnosztikával nézik meg a vásárlók lábfejét, emellett
figyelembe veszik az illető súlyát, és az alapján javasolnak
lábbelit, ügyelve arra is, hogy várhatóan milyen talajon
fogják a legtöbbet használni a cipőt.

AJÁNLOTT ELŐSZÖR SÉTÁLNI

mindenképpen csak az intenzív séta javasolt a szabadban,
amelynek tempóján fokozatosan gyorsítsanak.

A hosszútávfutó beszélt arról is, hogy azok közül, akik
nem sportolnak aktívan, a legtöbben a megállapodott
emberek kezdenek el futni a húszas éveik végén, illetve a
harmincas éveikben. Ekkor döbbennek rá, hogy mozogni
kellene valamit, de van olyan is, aki a nyugdíjba vonulása
után húzza fel a futócipőt.

Ugyanakkor kiemelte, mivel most már nincsenek annyira
hidegek, nem muszáj várni tavaszig, amikor lehet, ki kell
menni sétálni, mozogni a természetbe.

Nekik azt üzente, célszerű a tavaszi vagy a hideg beállta előtti őszi kezdés, hogy a szervezet már hozzá legyen
szokva a rendszeres, legalább heti három mozgáshoz mielőtt beköszönt a tél vagy a forró nyár.

Földingné Nagy Judit megjegyezte, sok ingyenes edzésterv érhető el az interneten, ami segíti az indulást, de a
heti három alkalommal félóra mozgás jó kiinduló pont,
amit idővel fel lehet tornázni öt-hat kilométeres távra.
Hozzátette, a városokban lévő futópályák biztonságosak,
ki vannak világítva, és ami fontos: egyenletes talajjal rendelkeznek.

Hozzátette, előfordul, hogy ilyenkor hirtelen felbuzdulva
„túlmozogja” magát az ember, ezért ajánlott először sétálni, és bele-bele futni, vagy óvatosan kocogni, illetve
inkább többször, de kevesebbet futni.

Ezen felül körpályákról van szó, ami lehetőséget ad arra,
hogy kontrollálja magát az ember, illetve motiváló is lehet, ahogy egyre több és több kört bírunk teljesíteni.

Rámutatott, annak akinek nehezen megy, vagy mert
nincsen semmilyen alapja, vagy mert esetleg túlsúlyos,

Wurmbrandt András
andras.wurmbrandt@mediaworks.hu

Sok ingyenes edzésterv érhető el az interneten, ami segíti az indulást,
de a heti három alkalommal félóra mozgás jó kiinduló pont.
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903186

903671

Bízza ránk
ingatlanügyeit!
Ingatlant eladna vagy venne?

3000 Hatvan,
Rákóczi út 23.

Válassza az OTP Csoport
Válassza az OTP
Csoport ingatlanközvetítő
ingatlanközvetítő
szolgáltatását!
•
•
•
•
•
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Finanszírozás, pénzügyi támogatás az OTP Bank hátterével
Online nyomonkövetési lehetőség, papírmentes ügyintézés
Kiemelt ügyfélkezelés
Helyszíni felmérés díjmentes kiszállással
Adásvétel támogatása

Bízza ránk ingatlanügyeit!

szolgáltatását!

www.otpip.hu
+36 70 442 0924

903145

903199

KORÁNYI DENTÁL PRAXIS
ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT
IMPLANTÁCIÓ
FOGSZABÁLYOZÁS
FOGPÓTLÁSOK

CSERÉLJE kivehető fogpótlását RÖGZÍTETTRE!
Implantátumokon rögzített fogpótlások
akár egy hét alatt!
Fogsor rögzítés mini implantátumokkal
Lazer kezelések
Fogfehérítés

Bejelentkezés:
06 30 784 7781

GÖ-CSI NYÍLÁSZÁRÓ
SZUPER AKCIÓ!
6 kamrás profil
3 kamrás áráért!

Bontás, rombolás nélküli nyílászáró csere.
Utánunk nem kell kőműveseket és festőt hívnia!

INGYENES FELMÉRÉS, SZÁLLÍTÁS!

koranyident@gmail.com

TELJES KÖRŰ GARANCIA, BEÉPÍTÉSSEL!
Minőségi fa és műanyag, nyílászárók garanciával!
Vác, II. Rákóczi F. út 12.
www.hetesmosoly.hu
www.koranyident.hu

GÖ-CSI Kft.
70/510-85-86 • 70/770-24-54 • 28/464-189
gocsi@go-csi.hu • www.go-csi.hu • Dány, Sípos u. 8.

903121
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HÚSVÉ TI
Zurek,
lengyel
húsvéti leves

Elkészítési idő: 35 perc
Nehézség: *

Hozzávalók (4 adag): 1 póréhagyma • 2 csokor petrezselyem • 1 ek. friss tárkony • 100
g húsvéti sonka • 80 g vaj • 50 g
liszt • 1 l húsleves • 1,5 dl fehérbor • 3 dl tejföl • 1 kk. szárított
tárkony

Skót
tojás
Elkészítés:
1. Hideg vízben tegyünk fel
főni 8 tojást közepes lángon,
és forrástól számítva 4 percig
főzzük őket, majd hideg vízben
hűtsük ki.
2. A darált húshoz adjuk hozzá a sót, borsot, apróra vágott
petrezselyemzöldet, Worcester-szószt és a nyers tojást, és
keverjük jól össze, majd osszuk
8 egyenlő részre.
3. A tojásokat tisztítsuk meg,
forgassuk őket lisztbe, majd
egyenként burkoljuk be őket
a darált húsos masszával és tegyük fél órára a hűtőbe.
4. Ezt követően forgassuk őket
a felvert tojásba, majd zsemlemorzsába, és süssük őket forró
olajban aranybarnára. Frissen
fogyasszuk.
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Elkészítési idő: 90 perc
Nehézség: ***

Hozzávalók (4 adag): 8 db tojás
• 500 g darált sovány hús (sertés
vagy pulyka) • 1 csokor petrezse
lyemzöld • 1 tk. Worcester-szósz • 1
tojás a húsmasszához • 1 csipet só
•
1 késhegynyi fekete bors A panírozáshoz: 1 db tojás • 100 g liszt • 100
g zsemlemorzsa • étolaj a sütéshez

Elkészítés:
1. A vajat felolvasztjuk, megpirítjuk
rajta a lisztet.
2. Felöntjük a húslevessel és a borral, beletesszük a karikákra vágott
póréhagymát, majd felforraljuk.
3. A tejföllel, sóval, borssal, szárított
tárkonnyal és egy csipet cukorral
ízesítjük.
4. A zöldfűszereket apróra vágjuk és
a levesbe keverjük, de már nem forraljuk tovább.
5. A tányérba szedjük a feldarabolt
sonkát, erre merjük rá a levest.

RECEPTEK
Medvehagymás
krumplipüré
Elkészítés:
1. A krumplit kockákra vágjuk
és sós vízben puhára főzzük.
2. Leszűrjük, összetörjük, majd
a vajjal és egy kevés főzővízzel
krémesítjük.
3. Közben ízesítjük borssal és
szerecsendióval.
4. A végén belekeverjük az apróra vágott medvehagymát.
Frissen tálaljuk.

Elkészítési idő: 30 perc
Nehézség: **

Hozzávalók (4 adag): 600 g
krumpli • 1 csokor medvehagyma • 25 g vaj • 1 tk. só • 1 késhegynyi őrölt szerecsendió • 1
késhegynyi őrölt bors

Narancskrémes

répatorta

Elkészítési idő: 60 perc
Nehézség: **

Hozzávalók (16 szelet): 150 g
liszt • 3 tojás • 130 g cukor • 3 sárgarépa • 100 g dió • 1 narancs reszelt héja • 1 tk. sütőpor • 1 tk. vaníliás cukor • só A krémhez: 300 g
mascarpone • 50 g narancslekvár •
1 narancs héja

Elkészítés:
1. A tojássárgájákat és a cukrot kikeverjük (benne a vaníliás cukorral). Beletesszük a
reszelt répát, a darált diót és
a narancshéjat, majd a liszttel
összekevert sütőport.
2. A tojások fehérjét pici sóval
felverjük és a masszába keverjük.
3. 200 fokon kb. 30 percig sütjük, majd rácson kihűtjük.
4. A krém hozzávalóit összekeverjük és megtöltjük vele a
félbevágott tortát.
TiPP: A tetejére tehetünk kis
csoki- vagy marcipántojásokat, így valóban húsvéti jellege
lesz.
MW
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903128

903110

Dunakeszi, Fő út 63.
web: borhalo.com/dunakeszi
email: dunakeszi@borhalo.com

Vác, Dr. Csányi L. krt. 27/a
web: borhalo.com/vac
email: vac@borhalo.com

Minden ami BOR!

Május 1-ig mutasd be ezt a hirdetést (papíron vagy okos eszközön) a
dunakeszi vagy váci üzletünkben, hogy igénybe tudd venni az azonnali
és egyszeri 15% kedvezményünket*! *Más kedvezménnyel nem vonható össze!

Te melyik fröccsöt szereted?

Víz-Gáz-

Központifűtés szerelés
valamint

Csatornabekötés
földmunkával
+36 20 824 7040
tothsandor.tokhinto@gmail.com +36 30 915 5496
Tóth Sándor:

903140

ÉPÍTŐIPAR FIGYELEM!
TRANSZPORTBETON
• MINŐSÍTETT MIXER/FÖLDNEDVES BETON
Bevizsgált legjobb minőségű alapanyagokból,
igazolt receptúra szerint.
Kiszolgálás akár 0,5 m3-től
• KISZOLGÁLÁS, BETONPUMPÁLÁS
• RAKLAPOS, ÖMLESZTETT ÁRUK SZÁLLÍTÁSA
• ZSALUKÖVEK, TÉRBURKOLATOK FORGALMAZÁSA

Építkezők, vállalkozók figyelem!
Egyedi árakért érdeklődjön telefonon,
vagy személyesen telephelyünkön!
Nagytarcsa, az M0-ás 58. km-énél,
valamint Bp. XVI. ker. Cinkotai u. 26.

0670 360 4846
nagytarcsa.danyibeton@gmail.com
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903226

903169

FÉMHULLADÉK
KERESKEDELEM
FŐ TEVÉKENYSÉGÜNK
Vas, színesfém (sárgaréz, vörösréz, alumínium stb.),
elektronikai hulladékok
(kivétel: televízió, monitor, nyomtató, fénymásoló,
hűtő és fagyasztó szekrény),
akkumulátor hulladék
begyűjtése, felvásárlása,
papír hulladék átvétele.
• SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ •
• KIVONÁS •
(BONTÁS IGAZOLÁS!)
Kistarcsa, Nagytarcsai út 6. • +36 28 470 317
info@duometal.hu • www.femhulladekatvetel.hu
Nyitva: K-Cs: 8.00-15.30; P: 8.00-14.00; Sz: 8.00-13.00

HA ESZI A ROZSDA, HOZZA HOZZÁNK! ÖN IS
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CASIO, DOXA, CLUSE, ICE WATCH ÓRÁK

ÉKSZER CSERE BESZÁMÍTÁS
A LEGMAGASABB ÁRFOLYAMON

SPECZIÁR Óra Ékszer
Zálogfiók Vácon

Vác, Széchenyi u. és Dr. Csányi L. krt. sarkán
+ 36/27-302-580 • Nyitva tartás: H-P: 9-17 • Szo: 9-12
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már Gödöllőn is
MEGNYITOTTUNK,
VÁRUNK SZERETETTEL!

Dózsa György út 1-3.
Nyitvatartás: H-P: 6-20h, Sz: 7-18h, V: zárva
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Így lesz
mindig rend
a gyerekszobában

Trükkök, fortélyok a rendszerezéshez
Manapság egy gyereknek annyi eszköze, kütyüje, ruhája és játéka van, hogy elegendő mennyiségű hely hiányában nehéz
ezeket rendben tartani. A titok a tárolásban rejlik, és abban,
hogy szülőként folyamatosan igazodni kell a gyerek fejlődésével együtt járó változó igényekhez.

Polcok helyett fiókok és szekrények
Ha a holmik nincsenek szem előtt, az már önmagában is rendezettebb hatást kelt, ezért polcok helyett célszerűbb szekrényekben, fiókokban tárolni mindent. Nagy előnye, hogy ezzel a portól is védjük a holmikat, így kevesebbet kell takarítani, tisztább,
rendezettebb lesz az összhatás. Ott, ahol kicsi a hely, inkább válasszunk kisebb bútorokat, akár komódot, iskolás gyerekeknek
pedig olyan íróasztalt, amelyben az iskolai felszerelést is tárolni
lehet. Egy idő után így is szelektálni kell majd a feleslegessé váló
kellékek között, legalább egy, de praktikusabb félévente.

Az ágyneműtartó előnyei
A tárolás az ágyneműnél is nagy kérdés, ezért a gyerekszobában
is érdemes erről gondoskodni. Az ágyneműtartó előnyei vitathatatlanok, hiszen így a gyerekágyat napközben kényelmes kanapéként lehet használni, és az sem gond, ha a barátok, barátnők
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utcai ruhában ücsörögnek rajta, néhány csipszes zacskó társaságában. Dobjuk fel néhány színes, vidám, pihe-puha díszpárnával,
a takarókat, párnákat, pizsamát, tiszta váltás ágyneműt pedig
süllyesszük el az ágyneműtartóba.

Túl kicsi vagy túl nagy?
A kisebb dolgok rendszerezéséhez óriási választékot találni a
különféle tárolási megoldásokból, de vásárlás előtt nem árt figyelembe venni, hogy ezeket a dobozokat, zsákokat, falra rögzíthető tartókat is tenni kell valahová, ahol elférnek, ahol nem
halmozódik fel bennük kibuggyanásig túl sok holmi. Alapszabály, hogy minél kisebb valami, annál kevesebb dolgot tudunk
benne elhelyezni és annál hamarabb rendezetlenné válik. Sajnos ennek a fordítottja is igaz: nincs az a nagy űr, amit ne lehetne ruhákkal, játékokkal, egyebekkel előbb-utóbb csordultig
megtölteni. A kulcs itt is a rendszeres szelektálásban van, ez elkerülhetetlen mindaddig, amíg a gyerek kiskorú – sok esetben
persze még utána is.
Ha így járunk el, heti egy alkalommal bőven elég egy gyors takarítás, amit egy 8-10 éves gyerek már önállóan is meg tud csinálni.
Szauder Rita
Fotó: Dreamstime.com
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VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

SZAKKÉPZÉS – BIZTOS JÖVŐ
A második szakma is ingyenes!
Felső korhatár nélkül államilag
elismert szakmák

www.vszc.hu • felnottkepzes@vaciszc.hu
• 06 27 316 866/209
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Jógagyakorlatok
az immunrendszer erősítéséért
Otthon vagy a kertben is végezhető gyakorlatokat ajánlunk, amelyek átmozgatják a gerincet, javítják az
egyes szervek vérellátását, erősítik az immunrendszert. Kint a szabadban még több friss és tiszta oxigénhez
jut a szervezet.

Harcos 1-es: az erő póza
Egy statikus, álló gyakorlat, amely szintén jótékonyan hat a belső szervekre. A gyakorlat során az emésztést segítő folyamatok
intenzívebbek lesznek, emellett a szívet is erősíti. Magabiztosságot, erőt nyerhetünk általa.

Napüdvözlet gyakorlatsor 5 tibeti fiatalító gyakorlat
A nagy klasszikus jóga gyakorlatsor, a napüdvözlet többféle változatban is ismert. Az egész testet vitalizálja, érdemes több kört
is végezni belőle akár bemelegítésként, akár önmagában. A világszerte elismert nagy jógamester, B. K. S. Iyengar a rendszeres gyakorlás fontosságáról úgy fogalmazott: egy bizonyos kor
után a testünk hanyatlani kezd, és ha nem biztosítjuk a megfelelő vérutánpótlást, akkor a sejtek idő előtt öregedni kezdenek.
Ha viszont „megöntözzük” a szerveket, azzal a megfelelő működésüket segítjük elő.

18

A napüdvözlet gyakorlatsorhoz hasonlóan ez is egy mozgássorozat, amellyel nap mint nap energetizálhatjuk, fiatalíthatjuk a
testet és a szellemet. A gyakorlatok serkentik a vérkeringést és
fokozzák a rugalmasságot, minden szinten. Elemei: pörgés állva, nyújtott karokkal, lábemelés hanyatt fekvésben, hátrahajlás
csípőszélességű térdelésből, has feltolása ülésből, valamint ötödikként a lefelé néző kutyapóz, ami a jóga egyik legismertebb
gyakorlata. Az öt tibeti gyakorlatsor könnyen megtanulható az
internetről vagy könyvekből is.
Szauder Rita
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Az OTP Csoport ingatlanközvetítő hálózata két fő

Ingatlan tanácsadó
munkatársat keres Hatvani irodájába.

Gondolkoztál azon, hogyan lehet hétszámjegyű jövedelmet elérni Magyarországon? Úgy érzed,
hogy többre vagy képes annál, amit csinálsz és a saját vállalkozásod szeretnéd építeni? Szeretnéd
magadnak beosztani az idődet és izgalmas, társadalmilag hasznos, folyamatos fejlődési lehetőséget
rejtő területen elhelyezkedni?
Ha kitartó vagy, jól kommunikálsz, szeretnél sok befektetett munkával jóval az átlag felett keresni és
minimum érettségivel rendelkezel (sokunknak egyetemi végzettsége is van, de nem feltétel), akkor
jelentkezz ingatlan tanácsadónak és egy kötetlen beszélgetés keretein belül bemutatjuk hálózatunkat,
valamint közösen felmérjük, hogy ideális lehet-e számodra a szakma.
Rólunk: az OTP Ingatlanpont Kft. hazánk egyik piacvezető, egyetlen banki háttérrel rendelkező ingatlanközvetítői hálózata. Cégünk fő profilja az ingatlanközvetítés, amelyhez az OTP Csoport olyan
egyedi hátteret biztosít, aminek köszönhetően az ügyféligényeket professzionális szinten, komplex
szolgáltatással tudjuk kielégíteni és ehhez az értékesítői hálózatunknak a legjobb feltételeket
biztosítjuk a piacon.
Tudjuk a receptet ahhoz, hogy valaki kiszámíthatóan, folyamatosan elérje kitűzött céljait és ehhez
minden támogatást megadunk. Küldd el pályázatod és tanuld meg ezt az (akár életre szóló) hivatást
a sok éves tapasztalattal rendelkező vezetőinktől.

Munkavégzés helye: 3000 Hatvan Rákócizi út 23.
Jelentkezés módja: Nem csak szakmabeliek jelentkezését várjuk. Akár pályamódosítóként
is várjuk jelentkezésed fényképes önéletrajzzal a hatvan@otpip.hu e-mail címen.
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Kezdésnek Jalapeno vagy Etna – Kertben, balkonon,
verandán vagy a lakásban is termesztjük

Egy csipetnyi chili életre keltheti
az ízlelőbimbókat
Vannak, akik a „világból kifutnak” a csípős íz miatt, mások azt szeretik, ha az étel minél erősebb. Nekik
nem okoz gondot a „fájdalom”, az evést kísérő izzadás, könnyezés vagy hidegrázás. A lényeg, hogy
csípjen, de minél jobban. Az ízmesterek úgy tartják, egy csipetnyi chili életre kelti, felébreszti az ízlelőbimbókat, és aztán mindennek jobb íze lesz. Nem utolsó sorban a kertünket, a konyhánkat is színessé
varázsolják a chili paprikák.
vagy szárítva fogyasszunk magában vagy különböző ételekhez
hozzáadva. A chili paprika, akár másfél-két méter magasra is
megnőhet, fajtától függően a termése 2-15 centiméter hos�szú, kerek, kúp alakú, vagy hegyes, a paprikák színe sárga, zöld,
narancssárga, lila, barna vagy piros, ereje az enyhén csípőstől a
méregerősig terjedhet, ami kapszaicin tartalmától függ.
A növény dekorativitását az adja, hogy akár a kertben, balkonon, verandán vagy a lakásban termesztjük, az első terméstől kezdve találunk rajta különböző színű, az éréstől függően,
kisebb, nagyobb paprikákat és a virágzás is folyamatos. Vásárolhatunk magokat, amelyeket akár házhoz is szállítanak, de
beszerezhetünk e téren tapasztalattal bíró ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól is a számukra már bevált fajtákat. Nincs
más hátra, mint kipróbálni a chili paprika-nevelést, varázsszóra
ugyan nem lesz tele a markunk e csípős „arannyal”, de a „másnak
is sikerül, nekünk miért ne sikerülne?” alapon megéri kockáztatni a befektetett időnket.

MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL
A MAGOKAT
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Egy kis chili paprika, akár kedveljük, akár nem, gyógyhatással
van a szervezetre, serkenti a vérkeringést, javítja az emésztést
és antibakteriális hatású. Fogyókúrázok figyelem! Zsíroldásra,
anyagcsere javítására érdemes az étrendbe iktatni. Jó hír, hogy
chili paprikát otthon is termeszthetünk, de a balkonládába
vagy a kertbe ültetve is szép terméshozamra számíthatunk, ha
betartunk néhány jó tanácsot.
Egyre többen fognak hozzá chili paprikát nevelni, szinte
divat lett kis cserépben kísérletezni saját „erősségünkkel”. Vajon elég erősek vagyunk-e, hogy elég erős paprikát tudjunk
szüretelni gondos ápolás után a növényről, amit aztán frissen

Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja felhívja a figyelmet, hogy minden esetben megbízható forrásból szerezzük be a magokat, de menthetünk is a
saját vagy ismerősünk chili paprika terméséből. A magok csíráztatását, vetését, és a palánta nevelését a hosszú tenyészidő miatt már februárban érdemes elkezdeni, hogy a növények nyár
közepétől késő őszig teremjenek. Akik kezdőnek számítanak
a termesztésben, azoknak a Jalapeno vagy Etna chili paprikát
ajánlja, de balkonládában, konyhában is jól terem a Birds eye,
a Tabasco, a Serrano, Habanero, a lakásban üde színfolt lehet
a Bolíviai szivárvány, amely nevéhez méltóan a szivárvány ös�szes színét mutatja a terméseken, a lilából fehérre, sárgára, narancsra, végül pirosra változik. A csíráztatóedényben – aminek
kiváló a DVD-tok, kis tálca, műanyag edény – a magok soha
ne száradjanak ki, permetezéssel tartsuk nedvesen azokat, és
az edényt ne tegyük napsütötte helyre, fűtőtestre, ne használjunk tápszert, csak tiszta vizet. Az első sziklevelek megjelenése
után éppúgy fontos a helyes öntözés és a szellőztetés is, mivel
ilyenkor esedékes a sok víztől a palántadőlés és a penészesedés.

A legjobb módszer, ha kamillateával öntözzük a palántát Ujhelyy Károly szerint. A csíráztatáshoz az ideális hőmérséklet 2530 Celsius-fok és optimális a 70-80 százalékos párás környezet.
Szikleveles korban alacsonyabb, 17-22 Celsius fok, a lomblevelesedésnél pedig ismét magasabb hőre, 20-24 Celsius fokra van
szüksége a palántának. A megfelelő hőmérsékletet állandóan
biztosítani kell az elvetett magoknak és a fejlődő palántáknak.
Tudni kell azt is, hogy a magok csírázása hosszabb ideig is eltarthat, van, hogy több hét is szükséges a csírázás megkezdéséhez.

NAPFÉNY, TE DRÁGA!
A palántákat tápanyagdús talajba ültessük. A virágzáshoz a növénynek 12 óra napfényre van szüksége, de ne hagyjuk, hogy a
palánták megnyurguljanak, mert később nem hoznak termést.
A terméseket folyamatosan szedjük, így a növényt növekedésre
és újabb terméshozásra sarkallhatjuk. A növény a 10 Celsius-fok
alatti hőmérsékletet tartósan nem viseli el, közepes vízigényű,
jó vízelvezetésű talajt igényel, amit ne hagyjunk kiszáradni.
Fagyosszentekig ne ültessük ki a palántákat, a lakásban tartva
pedig a legvilágosabb helyre tegyük, mert a chili paprikának
a legfontosabb a megfelelő fénymennyiség. A kertben napos,
de védett helyet keressünk neki, ott se hagyjuk kiszáradni, de
a túlöntözés is káros. A kifejlett palántát – három-négy lombleveles kora után – már tápoldatozhatjuk kéthetente. Bármilyen
táp jó, amit paradicsomokhoz is ajánlanak. A táp javasolt nitro-

gén-foszfor-kálium aránya 5-10-10, mert a nitrogén túladagolás
miatt nem hoz termést, a kálium ugyanakkor segít a termésképződésben. Ha nem bokrosodik eléggé, vagy megnyurgult a növény, a kb. 15 centiméteres palánta hajtáscsúcsát csípjük vissza,
és a tő megerősödéséhez egyes vélemények szerint javasolt az
első néhány virág eltávolítása.

A TÜRELEM PAPRIKÁT TEREM
Mindig hagyjuk beérni a chili paprikákat, várjuk meg hogy a
termés fajtától függően vörös, piros, sárga, barna vagy zöld
legyen. Ujhelyy Károly azt tanácsolja, legyünk türelmesek, így
tényleg csípős kalandra indulhatunk, egzotikus utazásban
lehet részünk egzotikus ízek reményében, hiszen a chili paprika a trópusi vagy szubtrópusi vidékek növénye, ahol egész
évben terem. Hazánk ugyan nem nevezhető trópusi éghajlatúnak, de nem kell elkeseredni, meleg nyaraink vannak, és a
termési időszakot kitolhatjuk, ha a lakásban vágunk bele a chili
termesztésébe. Először a kevéssé csípős fajták ültetésével kezdjünk, ha „elsőbálozók” vagyunk a chili paprika termesztésében,
és tartsuk szem előtt a kisgyermekek kíváncsi természetét is. A
palánták feliratozásáról se feledkezzünk meg, a bő termés után
lehet, hogy ismerőseink is kedvet kapnak e csípős kalandhoz, és
kérnek majd a chili magokból.
Szabó Csilla
csilla.szabo.pankerne@mediaworks.hu
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» OTTHON / dekoráció
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Talán nincs is olyan lakás, ahol
ne lenne legalább egy kép a falon. Fotókkal, nyomatokkal,
poszterekkel, festményekkel
csodát művelhetünk, de könynyen el is ronthatjuk a hatást.
NE TÚL MAGASRA
Nem mindegy, milyen magasságban helyezzük el a képeket; a legjobb, ha a középpontjuk szemmagasságban van, 150–160 cm-re a
padlótól. Kicsit tudományosabb
megközelítés a következő képlet: az
ideális pont a képet tartó szög vagy
csavar számára a 145 cm + a kép
magasságának a fele – a távolság a
kép rögzítési pontja és a keret teteje között. Ha lépcső mellett helyezünk el képeket, javasolt – akár a
múzeumokban – minden harmadik
lépcsőről kiszámolni a megfelelő
magasságot.
Az emberek hajlamosak túl
magasra akasztani a festményeket.

A nappaliban például, ahol többnyire ülünk, alacsonyabban kell elhelyeznünk őket, mint máshol; a
legjobb, ha egy jó arasznyival a kanapé fölé akasztjuk. Ha étkezőbe
kerül a kép, akkor is egy kicsivel
alacsonyabbra helyezzük, mint
egyébként tennénk, mert az ülőmagasságot is ﬁgyelembe kell venni.
KELL A PRÓBA
Ha több képet akarunk elhelyezni,
érdemes előtte lemodellezni, hogy
fognak elhelyezkedni a falon. Ehhez
vágjunk ki kartonból vagy egyszínű
csomagolópapírból a képek méretének megfelelő téglalapokat, majd
maszkolószalaggal ragasszuk őket
a falra a kívánt alakzatban. Egy vízmérték segíthet megtartani a vízszinteseket, a maszkolószalag pedig nyom nélkül visszaszedhető. Így
rögtön látszik, jól mutat-e, amit elképzeltünk, anélkül, hogy csavarokat vagy szögeket vernénk a falba.
Ha tetszik, amit látunk, ceruzával
halványan jelöljük ki az akasztók
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helyét a falon, szedjük le a papírokat, és helyezzük el a falon a végleges képeket.

Ha gyakran változik

GALÉRIA A FALON
Nagy divat az úgynevezett galériafal, amely számos, gondosan elrendezett képet tartalmaz. Ezek lehetnek teljesen különböző műfajúak és
témájúak; elfér egymás mellett a
kedvenc saját magunk készítette
fotónk, az ajándékba kapott graﬁka
vagy akár a gyermekünk tollrajza.
Sőt, nem kell kizárólag keretekben
gondolkodnunk, a képeket kiegészíthetjük egy-egy hangulatos
tárggyal is.
Ha több képet akasztunk egy
falfelületre, kell hogy legyen valamilyen rendezőelv, amely megteremti az összhangot köztük. Ez lehet például az azonos színvilág –
például csupa fekete-fehér kép
egymás mellett –, de az egyforma
színű képkeret is. Jól mutat, ha fekete-fehér képeket fekete és fehér
(esetleg még ezüst) keretbe helyezünk.
TÁRGYAK KERETBEN
Nemcsak képeket, rajzokat kereteztethetünk be, hanem bármilyen
megfelelő méretű, szívünknek kedves tárgyat is. Egy mély képkeret és
ha szükséges, egy jó képkeretező
segít megőrizni és méltón prezen-

Van, aki szereti gyakran cserélni a dekorációt, ez esetben nem a
legszerencsésebb, ha ﬁx csavarokra akaszthatók csak a képek egy
adott helyiségben. Ha egy keskeny polcot szerelünk fel, a falnak
tudjuk támasztani az aktuális képeket, akár úgy, hogy részben takarják egymást. Jó megoldás az is, ha olyan sínes képtartót választunk, amelybe tetszés szerinti képet csíptethetünk be.
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Bank Presszó
Vagány Rendezvényhelyszín
Vác belvárosában!
Születésnapi meglepetés party,
vagy egy céges buli a kollégákkal?
Bármilyen rendezvénynek is keresed
a tökéletes helyszínt, nálunk jó helyen jársz!
Volt már nálunk lánybúcsú, legénybúcsú,
tejfakasztó, bankett és néhány különleges
alkalomra is megteremtettük
a tökéletes rendezvény helyszínt.

Céges évzáró, karácsonyi partyk, csapatépítő
programokra vagy épp workshopra
is lehetőség van, de napközben
akár visszafogottabb prezentáció is tartható.

Keress bátran akár extrém
elképzeléssel, szeretjük a kihívásokat.
Elérhetőség: banktomi79@gmail.com
Telefon: 20 991 3838
Cím: Vác, Köztársaság út 5.
903203

Kerepesi székhelyű aromagyártó
csapatunk Téged vár!
DOKUMENTÁCIÓS KOORDINÁTOR
(alapanyag és termék)
TERMELÉSI OPERÁTOR
RAKTÁROS
www.flavorchem.com/careers
Amit kínálunk:
Közvetlen, családias hangulatú csapat és stabil munkahely. Továbbá magas összegű cafeteria-csomag, bejárástámogatás,
teljesítményfüggő változatos bónusz-elemek. Szabad hétvége, bejelentett bér, teljes munkaidő.
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MÁRKAKERESKEDÉS
ÉS SZAKSZERVIZ
Vác, Szent László út 13.
www.fordvac.hu

