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Ezért kellene MINDIG egy kanál 
cukros vizet tenned a kertedbe 

– mielőtt elmész otthonról
Egyesek nem szeretik a méheket. 
Azt hiszik, hogy csak zavarnak 
minket, miközben piknikezünk. De 
a tény az, hogy ezek a kis rovarok 
kihalófélben vannak.

Ez fontos, mert a méhek felelősek 
azért, hogy táplálják a világ népes-
ségének a 90 százalékát. És valójá-
ban nem tudnánk túlélni nélkülük.
Nem feltétlenül kell természetvédő-
nek lenned, hogy tiszteld a környe-
zetet, ahol élsz, de vannak olyan 
meglepően egyszerű dolgok, amiket 
bárki megtehet, hogy segítsen a 
bolygón.

Senki sem tehet meg mindent, 
de mindenki tehet valamit, ahogy 
mondják. Felelősségünk, hogy meg-
őrizzük gyönyörű világunkat azok 
számára, akik utánunk jönnek.
Sir David Attenborough (93) egész 
életében küzdött az állatokért, a 
környezetért és a természetért.

A brit zoológus és a szerző talán 
legismertebb televíziós előadó, és 
biztosan felismered a hangját, ami-
kor meghallod.
Most a legenda egy másik fontos 
üzenettel jött elő, amiről mindenki-
nek hallania kell.
Valószínűleg te is jól tudod, hogy a 
méhek állománya az elmúlt évek-
ben rohamosan csökkent, olyannyi-
ra, hogy az már az egész ökoszisz-
témára veszélyt jelent. A méhek 
megóvása kulcsfontosságú.

David Attenborough írta a Facebook 
oldalán:
„Ha a méhek teljesen kihalnak, az 
emberiségnek 4 éve maradt.”

David Attenborough természetesen 
nem az első, aki ezt a súlyos figyel-
meztetést kimondta, de a poszt emlé-
keztet arra, hogy ez egy olyan kérdés, 
amit komolyan kell venni.
Kicsinek és jelentéktelennek tűnhet-
nek, de a méheknek óriási feladata 
van: az általunk fogyasztott táplálék 
közel egyharmadát ezek a rovarok 
porozzák be.
„Az elmúlt 5 évben a méhpopuláció 
körülbelül 1/3-kal csökkent” – írja 
David Attenborough.
De a helyzet nem reménytelen. Van 
egy dolog, amit mindannyian megte-
hetünk – és ez egy olyan elképzelés, 
amely most terjed, mint a futótűz.
David Attenborough egy egyszerű tip-
pet kínál, amit mindenkinek ki kellene 
próbálnia: keverd össze a cukrot és a 
vizet egy kanálban, és hagyd a kerted-
ben. Segíthet megmenteni az életed!
David Attenborough írja:
„Ha fáradt méhet találsz az otthonod-
ban, egyszerű cukor- és vizes oldat 
segít a kimerült méh újjászületés-
ében.”
Íme egy másik módja annak, hogy 
segíts a méheknek és az emberi-
ségnek: növessz virágokat az erké-
lyeden, vagy hagyd, hogy vadvirágok 
nőjenek a kerted egyik sarkában.  
A helyi méhek szeretni fogják!
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A világ egyik legegészségesebb 
gyümölcse a gyógyító eper

A tavasz első gyümölcse kertünkben 
az eper. Igazán finom, ízletes, illatos 
epret csak május végén, június elején 
fogyaszthatunk, ugyanis ilyenkor már 
szabadföldön is megterem. Aki egyszer 
megkóstolja az import, vagy fólia alatt 
érett eper ízét, az többé nem teszi és 
vágyakozva várja a következő évi sze-
zont, amikor szabadföldön termesztett 
eperhez juthat. Van, aki nem szereti?

A világ egyik legegészségesebb gyümölcse 
az eper, ráadásul lelkiismeret-furdalás-nél-
kül élvezhetjük, mert minél többet fogyasz-
tunk belőle, annál karcsúbbak leszünk!
Az eper több száz évvel ezelőtt nem 
ínyencségként, hanem gyógynövényként 
kezdte pályafutását, később dísznövénnyé 
vált, majd gyümölcsét a 14. századtól 
fogyasztják.
A rómaiak az intenzív illata miatt fragrans-
nak hívták.
Az eper amellett, hogy nagyon ízletes 
bogyós gyümölcsnek számít, az egyik 
legegészségesebb gyümölcs a világon és 
több mint háromszáz biológiailag értékes 
anyagot tartalmaz. Valószínűleg kevesen 
tudjátok, hogy az eper minden része hasz-
nosítható.
Ez a közkedvelt gyümölcs nemcsak finom, 
de még a növény leveleiben is van gyógyító 
erő.
Az eperlevél teájával kezelhetünk bélfer-
tőzést, ekcémát és vérszegénységet, java-
solt fogyasztása rendkívül erős lázcsillapító 
hatása miatt is.
A földieper gyökerének kivonata vérzés-
csillapító, vizelethajtó hatású. A gyökér 
főzetével a hasmenést eredményesen gyó-
gyíthatjuk.

Milyen betegségek esetén fogyasszunk 
még több epret?

• epe- és vesebántalmak esetén,
• reuma és köszvény kezelésére,
• vérkeringés serkentésére,
• fájdalomcsillapításra,
• vérnyomáscsökkentésre,
• koleszterinszint csökkentésre,
• trombózis megelőzésére,
• immunrendszer erősítésére,
• vízhajtásra,
• ránctalanításra.

Az eper fogyasztása oltja a szomjúságot és 
a jóllakottság érzetét kelti, ezért a fogyó-
kúrázók is fogyaszthatják, mivel az eper 
95%-a víz, ezért 100 g eperben csupán 35 
kalória van.
Természetesen csak akkor lesz társunk a 
fogyókúrában, ha cukor nélkül fogyasztjuk.

Fogyassz minél több epret a betegségek 
megelőzésére!

Az eper magas antioxidáns tartalmának 
köszönhetően daganatellenes hatású. 
Rendszeres fogyasztása segít a salakanya-
gok és a felesleges zsír eltávozásában.
Található benne cink, foszfor, kalcium, 
kálium, magnézium, mangán, vas, A-, B1-
, B2-, E-, jelentős mennyiségű C-vitamin 
valamint természetes fájdalomcsillapítót 
is tartalmaz. C-vitamin tartalma vetekszik 
a citrusfélékével.

Az eper teája használható külsőleg égési 
sérülésekre. Túlzásba vitt napozás után 
is kellemesen hűsíti a leégett bőrt, öblö-
getőként használva enyhíti a torokfájás 
és az ínygyulladást. Baktériumölő- és 
vértisztító hatása miatt tisztítja a prob-
lémás bőrt.
Érdemes eperszezonban legalább egy 
napig epernapot tartani – amikor kizá-
rólag epret fogyasztasz –, hiszen az 
eper belsőleg is jó hatással van a bőrre, 
tisztítja és megerősíti azt.
Bőrbetegségek esetén (pikkelysömör, 
ekcéma) eredményesen alkalmazható 
az eper kúra.
Ne cukrozzuk, mivel ízesítve gyorsan 
erjed. Ha mindenképpen édesíteni sze-
retnénk, akkor tegyük ezt mézzel és 
fűszerezzük vaníliával vagy fahéjjal, ezek 
a fűszerek ugyanis gátolják az erjedést.
Fogyasztásnál adhatsz hozzá citromle-
vet, mely fokozza az ízét és könnyebben 
emészthető lesz.

Milyen gyógyhatásai vannak még az 
epernek?

• Az eperben jelenlévő mangán segíti a 
zsírégetésért felelős enzimek, ezen kívül 
az anyagcserét serkentő pajzsmirigyhor-
monok termelődését.
• Jótékony hatással van a májra, mivel 
oldja a benne lévő zsírlerakódást, jó 
hatást fejt ki a májgyulladásban szenve-
dő betegek szervezetében is.
• Magas C-vitamin tartalma segít abban, 
hogy a vér folyékony maradjon, erősíti a 
hajszálereket és a sejtfalat, létfontossá-
gú a bőr petyhüdtségét megakadályozó 
kollagén termelésben. Bioaspirin tartal-
ma csökkenti a gyulladást és fékezi a 
fájdalmat, ezen kívül segít leküzdeni a 
fejfájást és a migrént.
• Az eper vastartalma segíti a vér oxigén 
szállítását, folsav tartalma segíti a vér- 
és a boldogsághormon képződését.
• Tíz szem eperben több C-vitamin van, 
mint egy narancsban.
• Különösen ajánlott a magas vérnyo-
másban szenvedőknek, a köszvénnyel 
küszködőknek és az ízületi problémások 
számára.
• Csökkenti a kötőszöveti gyulladások 
kialakulásának és az agy érelmeszese-
désének esélyét.
• Megakadályozhatja a rák kialakulását.
• Az eperben található vegyületeknek 
fiatalító hatása van, a nap káros hatá-
saitól is megvéd. Megszabadít az elhalt 
hámsejtektől, ha a bőrbe dörzsölöd hűsí-
ti a bőrt napozás után.
• Kiváló fogfehérítésre, ha pépesített 
földieperrel átdörzsölöd hetente egyszer 
a fogaid.
• Vírusellenes, megállítja a fertőző mik-
roorganizmusok terjedését.
• Az eper levelének teája a megfelelő 
begyűjtés, tisztítás és szárítás után, víz-
hajtó és tisztító hatású.

Csak közvetlenül fogyasztás előtt mos-
suk meg, mert ha vizesen tesszük a 
hűtőbe, hamar erjedésnek indul!
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HETI RECEPTA JÁNLATUNK:

Sütés nélküli krémes epertorta

Hozzávalók:

A laphoz:
• 20 dkg háztartási 
   keksz
• 10 dkg vaj
• 10 dkg eper

A fehér réteghez:
• 25 dkg mascarpone
• 1 dl habtejszín
• 3 evőkanál porcukor
• 1 teáskanál reszelt  
    citromhéj

A piros réteghez:
• 25 dkg mascarpone
• 15 dkg eper
• 3 evőkanál porcukor
• 15 g zselatin

Díszítéshez:
• tejszínhab
• eper

Elkészítés:
A darált kekszet a vajjal összeka-
varjuk és lekapcsolható oldalú 
sütőformába simítjuk. A meg-
mosott epret félbevágjuk és a 
kekszes rétegre tesszük az eper-
szeleteket. 
Összeállítjuk a fehér krémet: 
A mascarponét a porcukorral 
és a citromhéjjal kikavarjuk. 
A habot felverjük és a mas-
carponés krémhez keverjük.  
A kekszes rétegre simítjuk és 
hűtőbe tesszük. 
Elkészítjük az epres krémet: a 
mascarponét a porcukorral kika-
varjuk. Az epret összeturmixoljuk 
és a krémhez adjuk. A zselatint 
kevés vízben feloldjuk és hozzá-
kavarjuk, majd a fehér rétegre 
simítjuk. 
Hűtőbe tesszük legalább 3 órára, 
hogy a krémek megdermedje-
nek. Tálalás előtt tejszínhabbal 
és eperdarabokkal díszítjük. 
Tetszés szerint akármilyen más 
gyümölccsel elkészít-hető.
	 							Jó	étvágyat!
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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

JÚNIUS HAVI HOROSZKÓP

KOS
Úgy érezheted, megcsappan 
az önbizalmad, emellett pedig 
keresni fogod az egyedül eltölt-
hető pillanatok lehetőségét. Itt 
az ideje, hogy alapos önvizsgá-
latot tarts, felvedd a kapcsolatot 
belső éneddel, és igen őszin-
tén kiértékeld önmagadat és a 
másokhoz való viszonyodat. 

BIKA
Június hava örömtelinek ígérke-
zik, panaszra aligha lesz okod. 
Nagyon sok újdonság, mozgal-
masság vár rád, semmi más 
dolgod nincsen, mint élvezni 
az életet, megélni a pillanatnyi 
lehetőségeket. Jelentős fejlő-
dést hozhat számodra a hónap 
első fele. Szentelj figyelmet a 
váratlanul jött ajánlatoknak, 
szakíts régi beidegződéseiddel. 

IKREK
Mihamarabb nyisd ki mindkét 
szemedet, lásd a valóságot, 
akkor is, ha az alkalmanként 
kellemetlen vagy épp fájdal-
mas. A változások elől felesle-
ges homokba dugni a fejedet 
– ezzel legfeljebb némi időt 
nyersz, mást aligha! Új kapuk 
tárulnak ki előtted, rajtad áll, 
mire vagy képes, mennyi hasz-
not tudsz húzni a most adódó 
lehetőségekből – bőven kínál 
ilyeneket neked a sors. 

RÁK
Az elmúlt időszakban a tanulás 
vagy a szakmai jellegű kérdések 
alaposan elvonták a figyelme-
det emberi kapcsolataidról, csa-
ládodról, barátaidról, és ezen 
júniusban sürgősen változtat-
nod kell. Ha van társkapcsola-
tod, azt is fel kellene frissítened, 
vess be új praktikákat, ám ha 
még keresed a másik feledet, 
akkor új szerelem szökkenhet 
szárba 8-a és 19-e között! 

OROSZLÁN
Ez az időszak kevésbé kedvező 
számodra, nagy kiugrásokra és 
a tudásod csillogtatására kevés-
bé adódik mód. Hab a tortán, 
hogy június közepén egy kelle-
metlen bolygóállás lelombozhat-
ja a jókedvedet, és átmenetileg 
talán még a munkához sem 
lesz affinitásod. 

SZŰZ
Habár a 2019-es esztendő legsi-
keresebb időszakát május havá-
val lezártad, azért június sem 
fukarkodik a jóval! Kifejezetten 
kedveznek neked az égi konstel-
lációk ahhoz, hogy hosszú távú 
terveid alapköveit letedd. Igazán 
jó és nagyszerű lehetőséget 
kapsz arra, hogy előbbre lépj a 
munkahelyeden, elismerésben 
részesítsenek, vagy megcsípj 
egy jobb állást. 

MÉRLEG
A hangulatod emelkedett, és a 
nyár beköszöntével napról napra 
még jobban fogod magadat 
érezni a bőrödben. Lesznek per-
sze megoldandó feladataid, ám 
stabil talajon állsz, aggodalomra 
nincs okod. Sokat mosolyogsz, 
így ez már önmagában remek 
hónapot ígér. Kiemelten jó idő-
szak ez tanulásra és vizsgákra, 
karrierépítésre, munkahelyvál-
tásra vagy akár költözésre is. 

SKORPIÓ
Június havában többször is 
megesik, hogy különféle ügyeid 
intézéséhez és rendezéséhez 
külső segítségre lesz szükséged. 
Bátran támaszkodj másokra, így 
biztosan nem tévedsz el a sűrű 
rengetegben. Fontos, hogy tedd 
fel a kérdéseidet, amikre megér-
keznek a megfelelő válaszok.  

NYILAS
Tüzesnek, vehemensnek és néha 
meggondolatlannak lát a környe-
zeted, ami sokszor vitt már el a 
célig, ám júniusban épp ezeket 
a tulajdonságokat nem kellene 
erősítened. Ne csak magadra, 
hanem másokra is figyelj oda, 
amikor kardinális döntéseket 
hozol! Ez a legjobb, amit tehetsz, 
ráadásul így biztosan fair játékot 
játszol. A családod és a barátaid 
élete kerül most fókuszba. 

BAK
Kapaszkodj meg valamibe, 
ugyanis kiemelkedő sikereket 
hozó hetek követik egymást, 
nagy lesz a lendület, ugyanak-
kor nem veszítheted el a fonalat! 
Épp ezért inkább kevesebbet 
vállalj magadra, ám azt csináld 
a lehető legjobban. 

VÍZÖNTŐ
Számos régi, szőnyeg alá sepert 
ügynek jártál a végére májusban, 
úgyhogy jöhetnek az új tennivalók 
és kihívások. Emellett azért fon-
tos, hogy vedd számba minden 
dolgodat, nehogy egy lényeges 
tennivalóról elfeledkezz. Most 
ahhoz érkezett el a pillanat, hogy 
alaposan és mélyen áttekintsd és 
módosítsd a kapcsolatodat azok-
kal, akik fontosak az életedben. 

HALAK
Nagyszerű időszak áll előtted, a 
Jupiter lesz a titkos támogatód, 
hátszelet biztosít a fejlődéshez. 
Bármibe kezdj a nyár elején, azt 
könnyedén sikerre viheted, még 
támogatókat is találsz a terveid 
megvalósításához. Régi, függő 
ügyek rendezéséhez is nagyon 
jó időszak következik. A leglénye-
gesebb tennivalód az, hogy ele-
gendő időt szánj a pénzügyi dol-
gaidra, mert ha ezt nem teszed, 
akkor június végére problémáid 
adódhatnak.
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INGATLAN

Alsónyéken családi ház 
eladó. Tel.: 70/342-
8607 

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

Ófaluban, csendes 
helyen (az utca utolsó 
háza) szerkezetkész, 260 
m2-es, 2 szintes családi 
ház, nagy telekkel eladó. 
Padlófűtés szerelve, nyo-
máspróbázva. WC, mosó-
konyha, fürdőszoba bur-
kolva. 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 (Ingatlanos 
kérem ne hívjon!)

Szekszárdon Újvárosban 
szintes, 4 szobás, össz-
komfortos családi ház 
kedvező áron eladó. 1. 
em-ig lakást ill. kisebb 
családi házat beszámítok. 
Érd.: 30/346-2278

Harkányban kétszin-
tes, tégla építésű, fel-
újított nyaraló fürdőhöz 
közel eladó. Telefon: 06-
30/678-2193.

Sióagárdon presszó 
eladó. Telefon: 70/3835-
332

GÉPJÁRMŰ

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

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel japán 
kistraktorra. Telefon: 
30/9598-70

Takarító cég szekszárdi 
áruházába 8 órás takarí-
tókat keres délelőtti és 
délutáni munkavégzésre. 
Telefonszám:+36-20/329-
9907 PG-Holding Zrt 

Kőművest és segédmun-
kást keresek, illetve csar-
noképítésben jártas szak- 
munkást és segédmun- 
kást. Tel.: 20/398-8855

Ausztriába víz-, fűtés-, 
légtechnika szerelőket fel-
veszek heti hazajárással 
06-70/287-0032 Kriványi 
Építő Kft.

Könnyű tanyai munkára, 
állatgondozó-gyakorlat-
tal rendelkezőt ottlakás-
sal felveszek. Tel.: 06-
30/843-3322. Tóth Imre

Cégcsoportunk keres 
Svájcba, Németországba, 
Ausztriába gyakorlott, 
gipszkartonozókat, tar-
goncavezetőket, daru-
kezelőket, víz-gáz-fűtés-
s z a n i te r s ze re k ő ke t , 
légtechnikásokat, vil-
lanyszerelőket, festőket, 
autószerelőket. Német 
nyelv szükséges, kollek-
tív szerződéssel, bére-
zés alkalmazottként. 
Jelentkezésüket emailen 
várjuk office@examont.eu, 
Tel.sz.: +4369913771999 
EUROJOBS

Nankang Passion CW-20, 
215/60 R16C nyári gumi-
abroncs (2 db) eladó. 
Keveset futott, kiváló 
teherbírású, 108/106 T, 
DOT 4416, profilmélység: 
8 mm. Ár: 10.000 Ft/db 
Tel.: 30/9563-815

Hankook Vantra,  LT 
215/60, R16C keveset 
futott,  nyári gumiab-
roncs (2 db), 103/101T, 
DOT 0613, 7 mm-es 
profilmélységgel eladó. 
Ár: 10.000 Ft/db Tel.: 
30/9563-815

Sportiva 225/50 R17 
nyári gumiabroncs (2 db) 
5,5 mm-es profilmélység-
gel eladó. Ár: 5.000 Ft/
db. Tel.: 30/9563-815

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

Eicher ES202 típusú, kes-
keny nyomtávú traktor 
eladó. 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

SZOLGÁLTATÁS

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

30/9699-854,  
74/446-516

Alsótagozatos gyermekek 
számára korrepetálást 
vállalok. 20/263-7965

„Redőnyjavítás, redőny 
készítés! Gurtnicsere 

akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 414-9848!”

EGYÉB

FUJI s3380 (14 MP-es, 
26x zoom) fényképezőgép 
eladó. Tel.: 30/534-0796

Hagyaték felvásárlás, régi 
bútort, dunyhát, ócskava-
sat vásárolok, lomtalanítást 
vállalok. 70/310-8045

Gázpalackot vásárolnék 
(oxigén, acetilén, PB, stb.) 
Tel.: 06-20/259-8656

MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Százhalombattai autóipari  
gyártó cég keres dolgozókat 
azonnali kezdéssel, gép-
kezelő  operátor munka-
körben. Kereset nettó 160-
250e Ft/hó, szállás utazás 
biztosított. Jelentkezés: 
06-70/7732796, Varga 
Ferenc 




