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Aktuális

A Föld visszafordíthatatlanul
veszélyes üvegházzá válhat

Európa legrégebbi faszerkezetes kútjára bukkantak Tiszakürt határában

Egy nemzetközi kutatócsoport szerint a Föld tartósan
és visszafordíthatatlanul üvegházzá válhat, még akkor is, ha a szén-dioxid-kibocsátást sikerül a párizsi
klímaegyezményben megfogalmazott korlátok (1,5-2
Celsius-fokos felmelegedés) között tartani.

Ha ez a klíma hosszú távon rögzül, globálisan 4-5 Celsius-fokkal lesz magasabb az átlaghőmérséklet az iparosodás előtti időszakhoz képest, a tengerszint 10-60 méterrel lesz magasabb mint
napjainkban. Az ember okozta üvegházhatású gázkibocsátás a
Földön uralkodó hőmérséklet nem egyedüli meghatározója. A tanulmány azt vetíti előre, hogy az ember előidézte 2 Celsius-fokos
globális felmelegedés hatással van a Föld más rendszereire is, ami
további felmelegedést generál, még akkor is, ha leállítjuk az üvegházhatású gázkibocsátást.
Hogy elkerüljük ezt a forgatókönyvet, szükség van arra, hogy az
emberi tevékenység a bolygónk kizsákmányolásától a jó sáfárkodás irányába mozduljon.
Jelenleg a globális átlaghőmérséklet egy Celsius-fokkal magasabb az iparosodás előtti időszakhoz képest, és 0,17 Celsius-fokkal
növekszik évtizedenként
Az ausztrál, svéd, dán, belga, német, amerikai, brit és holland
kutatók tíz természeti folyamat - az örökké fagyott talaj olvadása, az óceánfenékről a metánhidrát elvesztése, a talaj- és az óceán
szénelnyelő képességének csökkenése, az óceánokban a bakteriális légzés növekedése, az Amazonas esőerdőinek, az északi erdőknek a pusztulása, az északi félteke hótakarójának csökkenése,
az északi-sarki nyári tengeri jég elvesztése és az Antarktisz körüli
tengeri jég és jégmezők csökkenése - hatásait vizsgáltak.
Ezek az elemek dominóhatást idézhetnek elő. Ha az egyik elem
eldől, tovább löki a többit. Nagyon nehéz lesz, vagy lehetetlen megállítani azt, hogy az egész dominósor ne dőljön össze. Lakhatatlanná válnak helyek a Földön, ha az „üvegház Föld” valósággá válik.
Hogy el lehessen kerülni ezt az állapotot többre van szükség,
mint az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére. Javítani kell
például az erdő-, a mezőgazdaság és a talajgazdálkodást, a biológiai sokszínűség megőrzését, olyan technológiákra van szükség,
amelyek lehetővé teszik a szén-dioxid kivonását a légkörből és
föld alatti tárolásukat.

4

Kr.e. 5600-5400-ból, azaz a középső újkőkor elejéről
származó faszerkezetes kútra bukkantak Tiszakürt határában a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei,
akik az M44-es út nyomvonalán egy hét és félezer éves
neolit, azaz újkőkori település feltárásán dolgoznak.
Mali Péter, az ásatás vezetője az MTI-nek elmondta: a két méter
kilencven centiméter mély kút alján egy jó állapotban fennmaradt
ácsolt faszerkezetre bukkantak, a deszkák valamint azok összeillesztése is megmaradt.
A kút belsejében tizenhárom láda leletanyagot találtak, amelynek
kilencven százaléka kerámia, tört fülű vízhúzáshoz használt edény számolt be. Az ilyen leletek nagyon ritkák ezen a területen, de a kutat
igazán fontossá a kora teszi. A Kr.e. 5600-5400-ból származó kutat időben a Sajószentpéteren feltárt bödönkút, azt pedig egy németországi
lelet követi. A kút faanyagát kiemelték, jelenleg a Damjanich János
Múzeum restaurátor műhelyében található, ahol konzerválás és a korát biztossá tevő természettudományos vizsgálatok következnek.

Az eddig kiásott tizennégy, egyenként több mint százhatvan négyzetméter alapterületű házával az Alföld egyik legnagyobb középső
újkőkori településére bukkantak a területen. Az ott élő népesség az
úgynevezett alföldi vonaldíszes kerámiával jelzett kultúrához tartozott. A kor lakhelyei általában két-három házból álltak, az Alföldön ritkák voltak a nagyobb falvak. A település eredetileg egy magas parton
állt, az erózió húsz-harminc centiméter vastagságban elpusztította az
eredeti felszínt. Egyedül a házak között talált műhelyben sikerült egy
kemence maradványaira bukkanni.
Az ott élők nem temetőben, hanem a házak között helyzték el a halottaikat, akik a talajpusztulás miatt ma húsz-harminc centiméterrel a
felszín alatt nyugszanak. A kilenc feltárt, érintetlen sírban az újkőkori
szokásnak köszönhetően ritkán találnak sírmellékleteket. Ezzel szemben az egyik sír lakójának ruházatára utalnak a rajta talált, kőből készült gombok és néhány halott arcát eredetileg okkerrel vörösre festették, ami szintén kőkori szokás.
Mali Péter arról is beszámolt, hogy a települést erős védelmi rendszer övezte, amit négyszáz méter hosszan sikerült is feltárni. A falut
körülvevő árok belső oldalán ásott cölöpökből álló palánk védte a település lakóit, ami szintén ritkának számít az Alföldön.
MTI
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Életre keltek a több tízezer éve
megfagyott orsógiliszták

Mérgező algatelepek színezik
vörösre Florida partvidékét!

Először igazolták orosz és amerikai kutatók többsejtű szervezetek képességet hosszú távú cryobiózisra természetes extrém hideg körülmények között, amikor az
orosz tajga örökfagy talajában talált 32-42 ezer éves orsógiliszták életre keltek, mozogtak és táplálkoztak laboratóriumi körülmények között.

A Mexikói-öböl mentén lévő floridai partok strandjai
üresen tátonganak, az utcákon és az éttermekben alig
látni embereket, a televíziók tudósításai szerint mindenütt átható bűz terjeng, a parton döglött halak garmadája látható.

A földtörténeti pleisztocén korban a mai Szibéria északkeleti részén
élt fonalférgek életre kelését tudományos áttörésnek mondták a tudósok.
A kutatók mintegy 300 pleisztocén kori gilisztát vizsgáltak, Azután,
hogy felengedték őket, a fonalférgek közül kettő életjeleket mutattott.
Elkezdtek mozogni és enni.
Az egyik orsógiliszta egy ősi mókus fészkéből származik, amelyet
a Kolima folyó alsó folyásánál találtak közel ahhoz az orosz földtörténeti parkhoz, ahol a pleisztocén kor környezetét akarják bemutatja az
orosz szakemberek. Korát 32 ezer évben határozták meg. A másikat
az Alazeja folyóhoz közeli örökfagyott talajban találták 2015-ben, az
mintegy 41 ezer 700 éves. Mindkét fonálféreg nőstény.
A pleisztocén földtörténeti kor mintegy két és fél millió évvel ezelőtt
kezdődött és 12 ezer éve ért véget. Jégkorszakként is emlegetik, mivel
ez volt az utolsó globális lehűlés legnagyobb jeges periódusa.
A cryobizósis a kriptobiózis egy formája, amikor az élőlények életjelenségei hosszú távra szinte megszűnnek extrém körülmények között, leáll sejtszintű anyagcseréjük. Leginkább a törzsfejlődés alacsonyabb fokán álló élőlényekre, mint az egysejtűekre és fonalférgekre
jellemző ez az alkalmazkodási stratégia. A kedvezőtlen körülmények
megszűnésével az életfolyamatok újraindulhatnak.

Az Elmű-Émász csoport megkapta
az első energiatárolói engedélyt
Az engedéllyel várhatóan augusztus végén megkezdi
működését az első magyarországi nagy teljesítményű,
energia szabályozási célra épített akkumulátoros tároló.
Jelenleg a magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyát szinte
kizárólag gázturbinás erőművekkel tartják fönn. A kiegyensúlyozás szerepe a megújuló energiaforrások terjedésével egyre fontosabb lesz, hiszen azok termelése nem a felhasználói igények,
hanem az időjárás függvénye.
A mintegy 1,5 milliárd forintos beruházással 1,5 év alatt megépített akkumulátoros tároló fontos szerepet fog játszani az energiaszabályozásban, és a jövőben egyre több területen alkalmaznak majd hasonlót. Az akkumulátoros villamosenergia-tároló 10
megawatt (MW) beépített névleges teljesítőképességű, beépített
névleges tárolókapacitása 6,095 megawattóra (MWh), ami nagyjából félmillió mobiltelefon akkumulátorának felel meg.
A létesítményt a soroksári alállomáson helyezik üzembe várhatóan augusztus végéig, a kereskedelmi üzem tervezett kezdete
idén október.
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Az Egyesült Államok déli államának nyugati partjait mérgező
algatelepek lepték el: mintegy 240 kilométer hosszan vörös színűre festik a tengert, és a szakemberek szerint terjednek tovább,
északi irányban.
Az algák rohamosan pusztítják a tenger élővilágát. Teknőcök,
Góliát sügérek, lamantinok tetemeit mossa partra a víz, júliusban
például egy nyolcméteres cetcápa is belepusztult az algamérgezésbe.
Augusztus elején Sarasotánál kilenc delfin tetemét halászták ki,
és a tengerbiológusok most vizsgálják, vajon a vörös alga okozta-e a pusztulásukat. Longboat Key-n a közelmúltban öt tonna
haltetemet takarítottak el a strandokról.
A Floridai Vadvilágkutató Intézet információi szerint különösen
a teknősöket pusztítja az alga: az idei szezonban több mint 450
partra sodródott és elpusztult teknőst szedtek össze, és a kutatók
becslései szerint mintegy 300-zal közülük az alga méreganyaga
végzett.
A vörös alga megjelenése természetes jelenség, de az idén
nagyon elburjánzott. Ennek okairól megoszlik a tudósok véleménye, de a legtöbben a 2017 nyarán Florida nyugati partvidékén
végigsöprő Irma hurrikánnak tulajdonítják. 2004-2005-ben volt
hasonlóan erős hurrikánszezon a térségben, és a mérgező algák
akkor is elszaporodtak. Más értékelések szerint az erős esőzések
átmosták az Okeechobee-tó gátján a tóban lévő mérgező vegyi
anyagokat.
Florida kormányzója több megyében szükségállapotot rendelt
el az emberekre is veszélyes, légzési nehézségeket okozó alga veszélye miatt. A szakemberek egyelőre tehetetlenek.
MTI

Gondolkodó

Szilveszter előtt vagyunk egy nappal,
amikor a fél ország útra kel.
Buszunk lomhán indul ki egy Balatonparti település megállójából, amikor vagy
száz méterre tőlünk feltűnik egy futó fiatalember, aki egyértelműen járművünk
felé tart. A sofőr észreveszi, s mielőtt mi
utasok szólnánk, megáll.
A srác felszáll, egy lendületes mozdulattal a pilóta orra alá löki az igazolványát, majd a busz belseje felé távozik.
Egy szó nem hangzik el: kínos csend az
utastérben.
Indulunk tovább.
*
Vége van a dolgozatírásnak, a feledékeny diák visszaviszi tanárának a kölcsön
kapott számológépet, és távozni készül.
– Nem felejtettél el valamit? –kérdezi a
pedagógus.
A nebuló megáll: szemlátomást nem
érti a helyzetet: feszeng, toporog.
– Ilyenkor azt szokás mondani, hogy köszönöm! – érkezik a segítség.
A megszólított foghegyről odaveti a

kívánt szót, de látszik rajta, hogy oktalan
piszkálódásnak, kötözködésnek tartja az
egészet.
**
A háziasszony nyugtalanul és keveset
aludt az éjszaka: az elkészítendő ebéd
izgatta, amellyel majd vendégeit fogadja. Szerencsére minden elkészült időben:
úgy érezte nem kell szégyenkeznie. Volt
keletje a finom étkeknek, majd asztalbontás után a vendégek szedelőzködtek. A
fogások előállítója a kezeit tördelte, majd
aggályainak hangot is adott:
– Jó volt az ebéd?
–Jó! –érkezett a válasz, s ezzel a párbeszéd véget ért.
***
Társadalmunk egyik jól ismert betegségének tünetei! Nem tudjuk a kapott
ajándékot, segítséget, figyelmet, gesztust kulturáltan megköszönni, úgy, hogy
az „adományozó” érezze, cselekedete
pozitív fogadtatásra talált: örömet okozva elérte célját. Nem divat „hálálkodni”,
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mert az uralkodó felfogás szerint azzal
elismerjük, hogy tartozunk valakinek,
hogy a „lekötelezettje”, „adósa” vagyunk
jótevőnknek, s a mai világban ez nem
nyerő pozíció: keménynek, határozottnak, diadalmasnak kell lenni, mert az a
„menő”.
Sok családban már kis korban arra tanítják a gyereket, hogy: „Nem kell an�nyit hálálkodni, mert akkor sokba veszik,
amit adtak!”
Akik nem ismerik a szeretet által vezérelt önzetlen adás, ajándékozás örömét,
azok sok esetben gyanakszanak is: „Miért
segített?”, „Miért adta?”, „Mi van e mögött?”, „Mi a célja ezzel?”
Persze adni, ajándékozni sem úgy kell,
mintha a fogunkat húznák, hanem jó
szívvel, könnyedén, hogy könnyű legyen
elfogadni amit nyújtunk, s nyilvánvaló,
hogy aki így ad, az nem vár el megalázkodást, vég nélküli hálálkodást, viszontszolgáltatásokat, csak azt, hogy elhangozzék egy szívből jövő, őszinte, tiszta
csengésű: Köszönöm!
Zámbó Zoltán
Kővágóörs, 2018. július 17.

Életmód

Férfiaknak is szükséges az erősítés
Végre egy férfivitamin készítmény! Hiánypótló, a multivitamin készítmények mellett csak nők számára tervezett
készítmények voltak mostanáig.

Miben kell segítség
a férfiaknak?
Bár a férfiak étrendjében a nagyobb kalóriaigény és a nagyobb porciók fogyasztása miatt több a vitamin és nyomelem,
de kiegészítésre van szükség fokozott
fizikai igénybevétel (sport, nehéz fizikai
munka), stresszes életvitel és nem megfelelő tápanyagbevitel esetén. A testi,
szellemi fáradtság, a kimerültség leküzdésére, az immunrendszer erősítésére és
a szexuális élet támogatására segítséget
jelenthet, ha komplex multivitaminból,
természetes növényi hatóanyagokból
kiegészítjük étrendünket, hogy támogassuk szervezetünk optimális működését.

Ellenállóképesség
Az A-, C- és E-vitaminok a specifikus funkcióik mellett fontos antioxidáns funkcióval

is rendelkeznek, segítve az immunrendszer
normál működését, főleg a téli megbetegedések idején. Ebben a szelén és réz nyomelemeknek is fontos szerepük van.

Teljesítőképesség
A B-1, 2, 6, 12 -vitaminok részt vesznek a
normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, részleges hiányuk csökkentheti a teljesítőképességet. A B6 és a B12
vitaminok a tesztoszteron szint fenntartásában, a multifunkciós folsav (B9) az agy
és az idegrendszer működésében is fontos szerepet játszik.

Reproduktív funkciók
Férfiaknál a cink szelénnel együtt segíti
a reproduktív funkciók (spermiumok képződése, megtermékenyítő képesség) normál működését.
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Keringési rendszer, erőnlét,
szexualitás
Növényi hatóanyagok: a ginzeng
(amerikai és koreai) és a Ginkgo biloba
gyógynövények hatóanyagai fokozzák
a nitrogénmonoxid (NO) keletkezését,
amelynek kulcsszerepe van a szív működésében és az egyes létfontosságú szervek vérellátottságának szabályozásában.
Az NO keletkezéséhez alapanyagként
fontos az L-arginin aminosav jelenléte.
Az L-arginin a genitális vérkeringés fokozásával is segíti a férfiszervezet szexuális egészségét. A ginzeng közismerten
szellemi és fizikai erőnlétfokozó, sőt afrodiziákum. Külön érdemes kiemelni a
koreai ginzenget, amelyet hagyományos
erősítő szerként ajánlanak az állóképesség és az energia növelésére, valamint a
szervezet pihentetésére fizikai-szellemi
kimerülés után.

Novella

Prága, te drága
Huszadikán este, még béke és csend
honolt a városban. Este, a műsor
után Imre átruccant a „Lucernába”.
Ez a budapesti Moulin-Rouge-hoz
hasonló műsoros exkluzív hely. Első
igaz nagy szerelmével, Verával, egy
luxus-prostituáltal volt találkozója. Elég korán hazament, de furcsállotta a háztetőn lassan feltünedező,
pozíciót kereső katonákat.
Reggel korán ébredtek a térről feldübörgő
zaj miatt. Az ablakból lepillantva látni lehetett a rengeteg embert és a páncélosokat,
ahogy csikorogtak, forogtak, mint részeg
megkergült óriási ősállatok. Egy csoport véres nemzeti színű zászlóval rohant üvöltve,
ki tudja milyen cél felé. Néha kézifegyverek
is beleugattak a káoszba. A mellékutcákban egy csoportot láttunk, ahogy vödörrel,
pemzlivel fölszerelve, nagy igyekezettel
kátránnyal kenték az utcatáblákat, hogy az
oroszok ne tudjanak eligazodni a városban.
Hiábavaló, tehetetlen elkeseredés, düh szülte tenni akarás volt ez. Imréék megelégelték
a bámészkodást. Mit keresnek még itt a téren
a világ egyetlen nyelvét sem beszélve a magyaron kívül? Senki sem tudta, hogy mi fog
történni a következő pillanatban. Legjobb
lesz hazamenni a védett lakásba. Az átjárót
időközben egy vasredőnnyel lezárták, így
nem tudtak bemenni a lépcsőházukhoz.
Azért mégsem időzhettek ott, míg kinyitják,
feltolták az irdatlan zajt csapó vastákolmányt.
Megdermedtek, mint a kíváncsi Lótné, mikor Szodomát megpillantotta. Egy páncélos
szörnyeteg állt előttük és két katona a fegyverét rájuk irányította.
- Mája kvartyira, - mondták, s szinte egyszerre nyúltak be a felső zsebükbe, hogy
megmutassák a szolgálati útlevelünket, ahol
oroszul is szerepeltek az adatok. Az őrmester
a tank tetejéről azt hihette, hogy zsebükből
talán valami bombát akarnak előrántani,
mert az égre bámuló géppuskát villámgyorsan rájuk irányította.
Mindhárman felemelt kézzel álltak, s egyikük rögtön konkrétan beszart. A másik kettő
balra, jobbra hasra vetette magát. - A lövések elmaradtak. Ott álltak fenntartott kézzel,

moccanás nélkül. Az őrmester komótosan
lekecmergett a páncél-dögről, és a fegyverét
lóbálva hozzájuk lépett. Átlapozta az útleveleket, vigyorogva megveregette Imre vállát, s
azt mondta atyáskodva:
- Nye bojsza! - Hülye viccei vannak ennek a
ruszkinak, gondolta Imre.
A második napon már nem zárták el az átjárót, de az egység maradt.
A következő nap egy megriadt géppuska
hirtelen felugatott a téren. Az emberek iszkoltak, menedéket keresve az árkádok alatt,
mint a bogarak, ha a szakácsné váratlanul rájuk kapcsolja a villanyt. Imre görnyedten futott a többiekkel. Hátrányban volt, mert egy
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cekker jó prágai sört vitt az ölébe szorítva, s
testével védve, mint anya a gyermekét. Az
üvegekkel együtt remegett:
- Édes istenkém, csak nehogy valamelyikük golyót kapjon, akkor a betétnek is lőttek.
Később kiderült, hogy csak vaklárma volt
az egész. A dühös gépágyú csak a Vencel
téren a múzeum homlokzatát lőtte, de úgy,
hogy csakúgy porzott, s hullott a vakolat.
A harckocsi parancsnoka már biztosan
megunta a prágaiak kérdéseit, s csak azért
lövetett, hogy végre elég legyen a felesleges vitáknak, ordibálásnak és csoportosulásoknak.
- Mit kerestek itt nálunk fegyverrel? - ordí-

Novella
tották. Csehszlovákia a Szovjetunió szövetségese, s nem az ellensége! Mi is testvérek
vagyunk!
A százados azonban gondolta, hogy neki
ugyan nincs testvére, csak egy hajadon unokahúga, de az is Leningrádban él.
Lassan, lassan megnyugodtak a kedélyek.
A megszeppent galambok visszatértek guberálni. Ismét benépesedett a Vencel tér, a
boltosok is kinyitottak. Az emberek siettek
még vásárolni ezt-azt, mert csak a jóisten
tudta, mikor nyitnak majd újra. Imre is nyugodtan hazasétált, hiszen már megvette a
kenyeret, kolbászt, szalonnát, na meg az olyannyira féltett cekker sört.
A lépcsőházukban, ami egy passzázsba
nyílt, ott gunnyasztott a már ismerős harckocsi. Legénysége friss uborkát evett, ügyet
sem vetettek Imrére, csak az őrmester integetett barátságosan. Az első napokban nem
tudta mire vélni az altiszt jóindulatát, de később, a bevonulásuk harmadik napján, majdnem ráfizetett.
Egy délelőtt, otthon éppen mindhárman
tréningeztek az üres lakásban, mert a szovjetek bevonulása miatt, a háziak a kamasz
fiukkal váratlanul vidékre utaztak, mikor
csöngettek. Az ajtó előtt vagy hatan-heten
toporogtak. Valószínűleg a szóvivőjük - egy
hisztériás nőszemély - ráordított Imrére:
- Mért adtál sört az oroszoknak itt lenn a
bejáratnál?
Nem adtam, tévedés lehet a dologban
asszonyom – mondta Imre.
Ami persze igaz is volt. Imre jó somogyi angolságából a nő következtethetett rá, hogy
nem egy igazi angol úrral beszél.
- Melyik országból jöttetek?
- Magyarok vagyunk.
-Jobb, ha hallgatsz! - és mellbe lökte Imrét.
Naná, hogy Imre rögtön becsukta az ajtót,
természetesen belülről. Ismerem az ilyesmit
- gondolta. Az egész világon így megy ez. Jó
esetben először összeverik az embert, mert
ő egy kollaboráns, kém vagy hazaáruló. Az
első még csak meglök egy kicsit, a következő
már megüt, a többieknek már csak a rugdosás marad. Aztán mikor, kiderül, hogy mégis
tévedtek, azután már mit segít, ha még ha
egyenként is elnézést kérnek tőle? Különben
a nem kért látogatók tévedtek. Sajnos összetévesztették a háziúr fiával, ő is ugyanolyan
tejfeles képű suhanc volt, mint amilyennek
Imre is látszott. Egyébként, ha a katona sört
kért volna, Imre adott volna neki, isten bizony jó szívvel, persze, ha maradt még neki
is későbbre. Hálából, mert az első feszült délelőtt nem lőtte le őket a felfordulásban.
A triónak már mehetnéke volt. Pár nappal

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
később bementek a varietéba, szerették volna a maradék gázsit felvenni, de azok ott azt
mondták, hogy ez viszmajor eset. A fiúk nem
ismerték azt az illetőt, de gyanították, hogy
pénzre nem számíthatnak.
Otthon hármasban haditanácsot tartottak.
Tovább nem maradhatnak, hisz reménytelennek látszott, hogy a Prágai Varieté még
ebben a hónapban újra kinyisson. Ha mégis,
biztos nem látják szívesen a műsorban a magyar művészeket. Ráadásul pénzük fogytán
volt, nincs más hátra, haza kell menniük.
Imre nagyon sajnálta. Sajnálta otthagyni
az öreg Károly-hidat, és az annál jóval fiata-
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labb Verát. Pedig milyen szépnek ígérkezett
életük első külföldi szerződése! A premier
utáni napon szépen írt a műsorról a„Večerník
Praha”. Gondtalannak ígérkezett az augusztus. Csodálatos dolog, ha az embernek pénze és ideje is van azt elkölteni. Éjszaka az előadás után Imre majd mindig a nyakába vette
az óvárost, s a kocsmákban kereste a vidám
Svejk és a tragikusan eltávozott Hašek nyomait. Bretschneider detektív úr is bizonyára
már az égi Kehelyben füleli Palivec kocsmáros vendégeit, hátha valakit bekísérhet a
mennyei áristomba őfelsége gyalázásáért…
Kisslaki László

Hasznos

Szuper módszer álmatlanság ellen!
Miért fontos a megfelelő mennyiségű alvás? A kialvatlanság elhízást,
az agyműködés lassulását, az immunrendszer gyengülését is magával hozhatja. Az elalvás sokaknak
okoz problémát.
Az alábbi, könnyen elsajátítható módszer megkönnyítheti az elalvást. Érdemes
kipróbálni, mielőtt altatószerekhez nyúlnánk.
• Először érintsük a nyelvünk hegyét a
szájpadláshoz és próbáljuk végig ott tartani.
• Majd fújjuk ki a levegőt, hogy a tüdőnk
teljesen kiürüljön.
• Csukjunk be a szánkat, lélegezzünk az
orrunkon keresztül, közben számoljunk el
4-ig.
• Majd tartsuk benn a levegőt, míg el-

számolunk 7-ig.
• Végül a szánkon keresztül fújjuk ki az
összes levegőnket, miközben elszámolunk 8-ig.
• Ezt négyszer ismételjük meg!

TIPP: Könnyebben elalszunk, ha hűvösebb van a szobában. 18 fok az ideális! A
TV nézés a mobiltelefon és a számítógép
használata lefekvés előtt megnehezíti az
elalvást.

Ráncfeltöltő maszk tojásfehérjéből és gyömbérből
Sok konyhában található alapanyag hatékony szépségápoló szer is lehet. Az alábbi ránctalanító maszk elképesztően hatékony és emellett teljesen természetes, hiszen mindössze két hozzávalóból áll. Érdemes kipróbálni!
felkenést. Ezután keverjük hozzá a gyömbért, és legalább két percik erőteljesen verjük még, hogy teljesen elkeveredjen.
Felhasználása:
• Vékony rétegben alkalmazzuk az arcunkra, a nyakra és a dekoltázs környékére.
• Hagyjuk kissé megszáradni, ne mossuk le, hanem 2-3-szor ismételjük meg a
fenti eljárást.
• Az utolsó réteget körülbelül 10-15 percig hagyjuk megszáradni.
• A maszkot mossuk le alaposan langyos vízzel, majd a bőrfelületet mossuk át
hideg vízzel.
• A kezelt bőrfelületet kenjük be valamilyen (lehetőleg könnyű) krémmel.
Hozzávalók:
1. egy tojás felvert fehérjéje
2. egy teáskanál őrölt gyömbér vagy a
friss gyömbér leve

Elkészítése:
A tojásfehérjét verjük puha habbá, ügyeljünk rá, hogy ne legyen benne felveretlen,
egybefüggő rész, mert ez nehezíti majd a
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Kúraként is használhatjuk, ha bőrünk
nagyon rossz állapotban van. Ekkor 10
alkalommal ismételjük meg a kezelést 5-6
naponta egyszer.

Bio-logikus

GMO mentes termékek, válasszuk a BIOt!
Mostanában megint előtérbe került a
GMO téma. Hallani lehet új génmódosítási technológiákról, génszerkesztésről,
mely technikák elmondások alapján
pontosabbak és hasznosabb tulajdonságokat visznek a gazdasági növényekbe és állatokba, mint eddig. Valóban így
van ez? Akkor miért tilos a biotermékekben a génmódosítás? Nekünk fogyasztóknak is jobb lesz, ha GM növényeket
eszünk majd?

Bioban TILOS a GMO

A biogazdálkodás egy természetközeli
gazdálkodási mód, ahol a gazda megpróbál
a környezetével összhangban, esetleg annak segítségével termelni. A génmódosított
szervezetek egyáltalán nem természetesek,
genetikai anyagukat úgy változtatják, hogy
az a természetben nem fordulna elő. Ezeket
a változtatásokat a magasabb, biztosabb
terméshozamok miatt fejlesztették ki, hogy
a gazdák a jövőben kevesebb munkával és
befektetéssel több termést tudjanak betakarítani. Ez rendjén is van, hiszen mindannyian
tudjuk, az előrejelzések szerint 2050-re több
mint 9 milliárd embert kell majd a mezőgazdaságnak élelemmel ellátni. De tényleg bejöttek ezek a számítások? A legelterjedtebb
GM növény az Európában is engedélyezett
toxintermelő, rovarrezisztens kukorica és a
gyomirtó-rezisztens szója. A génmódosítás
durva beavatkozás az évmilliók alatt kialakult
természetes folyamatokba és egyre több
tanulmány mutatja, hogy a GM növények
fogyasztása egészség- és környezetromboló
hatással bír. Mi fogyasztók elhisszük, hogy az
a kukorica, ami rovarölő szert termel, az emberi szervezetre semmilyen hatással nincs?
Vagy hogy a rovarölő toxin csak a kártevőket
pusztítja el és nem káros például a beporzáshoz szükséges méhekre, poszméhekre
és más esetleg védett rovarokra, bogarakra?
Elég hihetetlennek tűnik.

Nincs szükség génmódosításra

A rovar rezisztens kukorica kártevője (kukoricabogár) ellen egyszerű vetésforgóval is
lehet hatékonyan védekezni. Egy biogazda
nem a kémiai hadviselésre alapozva védi

meg növényeit a vírusoktól, baktériumoktól, gombáktól, rovaroktól és minden egyéb
kártevőtől. Megelőző intézkedéseket tesz,
amelyek közül a legfontosabb a vetésforgó,
vagyis az egymást követő években más-más
növénycsoportot vetnek egy adott helyre,
így kiéheztetik a kártevőket. A GM kukorica olyan gazdáknak nyújtana megoldást,
akik csak kukoricát termelnek minden évben, mindig ugyanazon a területen. Ezek az
úgynevezett agrár- vagy kultúrsivatagok. A
kultúrsivatagokban nincsenek „felesleges”
növények, minden gyomot kiirtanak, minden rovart elpusztítanak. Nincsenek virágos
mezsgyék, nincsenek fás-bokros területek,
így nincsenek pl. méhek és madarak sem.
Egy biogazdaságban rengeteg növény és
állatfaj talál otthonra, a változatos környezetben madarak fészkelnek, bogarak zümmögnek. Ha csak egy apró fajt kiveszünk
a táplálékláncból, az később további fajok
pusztulásával jár. Biogazdaságban gyomot
gyérítenek és nem irtanak.
Biogazdaságban ellenálló fajtákat használnak, melyeket nemesítéssel állítanak elő,
mely a különböző fajták és változatok kiválogatásán alapszik. Nincs szükség laboratóriumra, génpuskára, de legfőképpen nem
keverik össze különböző fajok (pl. állatok,
baktériumok) genomját a növényekével. Nemesítéssel a természetben előforduló egyedeket hoznak létre.
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A génszerkesztés
is génmódosítás

Az Európai Unió bírósága szerint a mostanában napvilágot látott génszerkesztésnek hívott technikák is génmódosításnak
számítanak, így uniós jogszabályozás alá
esnek. Vagyis a piacra kerülésük előtt kockázatelemzési vizsgálatoknak kell őket alávetni és jelölési kötelezettség is vonatkozik
rájuk. Magyarországon tilos GM növényeket termeszteni, de GM késztermékek és
GM takarmányok behozatala engedélyezett, vagyis más országban előállított GM
élelmiszert vásárolhatunk hazánkban is.
Érdemes a biotermékeket választanunk, ha
nem szeretnénk kitenni magunkat a GMO
veszélyeinek.

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org

Életmód

Gabonacsíráztatás:
Részlet Csizmadia András - Kútvölgyi Mihály Nyers Csaba Gabonakonyha című könyvéből
A magyar ember még ma is életnek nevezi a gabonát. A gabona-magvak valóban életek: a
búzából, tönkölybúzából, árpából, rozsból,
hajdinából, zabból, rizsből, kölesből és kukoricából könnyen elkészíthető ételek változatosak, olcsók, laktatók, tápanyagokban
gazdagok.
Nyers Csaba szakács, aki elkötelezett híve
a természetes konyhának - ősi, szinte feledésbe merült recepteket, a Kárpát-medence népi-paraszti konyhájának ízeit kelti életre, és
ezekre alapozza új gabonaételeit is. A hangsúly a változatos gabona-felhasználáson
van, azaz együnk minél többféle gabonát,
próbáljunk változtatni az újabb kori helytelen étkezési szokásokon - ez egészségünkre válik. Mindehhez Kútvölgyi
Mihály látványos fotói éppen ezt a természetességet emeli ki egyszerűen és
étvágygerjesztően.
Ősidők óta nagy tisztelet övezi az új életet, életerőt hordozó gabonamagot, a csírák erejét, élettani hatását.
Csíráztatható magvak a kereskedelemben átvizsgáltan
kaphatók.
Gabonafélék: búza, árpa, rozs, zab, rizs, kukorica, köles.
Hüvelyesek: lencse, bab, borsó, lucerna, csicseriborsó,
szója.
Olajos magok: len, szezámmag, tökmag, mandula,
napraforgó.
Zöldségfélék, fű- és fűszerfélék magjai: lucerna,
fűszernövények, hajdina, görögszéna, mustár, retek,
zsázsa stb.

A csíráztatás módja:

A magvakat jól átmossuk és egy éjszakára beáztatjuk,
majd speciális csíráztató edénybe tesszük, de jó a befőttes
üveg, a gyúródeszka, a vizes rongy is.
Fontos, hogy naponta átöblítsük a magvakat, és hogy
nedvesen, lehetőleg meleg helyen tartsuk. Így 2-5 nap
alatt rendszerint pár milliméteres csírák hajtanak ki.
Az ideális csíra 4-6 milliméter, ekkor fogyasztható, szinte
minden ételhez.
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Életmód

Csíramálé:

Elkészítése igen egyszerű:

Hozzávalók 5 személyre:

• a negyedik napja csíráztatott gabonát (ekkor legnagyobb
a vitamintartalma) összetörjük vagy ledaráljuk.
• A levét kinyomkodjuk.
• A liszttel tésztát keverünk, kiolajozott tepsibe tesszük
• 150 C-on kb. fél óráig sütjük.

• 50 dkg búzaszem
• 50 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt
• 3 dl víz

Még több könnyen elkészíthető, hagyományörző gabonétel receptet talál Csizmadia András - Kútvölgyi Mihály - Nyers Csaba Gabonakonyha című könyvében!

A legrégibb tésztafélék közé tartozik. Ezeket az édes lepényeket tájegységenként másképpen nevezi a népi konyha:
csiripiszli, édesmálé, köttes, szaladós.

13

Életmód

Néma gyilkos:
A feszültség számos betegség kiváltója
Az ayurvedikus orvosok évezredek
óta tudják, hogy a stressz, a feszültség számos betegség kiváltója, megváltoztatja a testenergiák (dosák)
eredeti arányát, sőt a depresszió,
a pánikbetegség, a függőség végzetes következményekkel is járhat.
Az Indiai Gyógyszerkönyv szerint a
több mint 5000 éve ismert növény,
a Withania Somnifera (szanszkrit
neve: Ashwagandha), vagy más néven az indiai ginzeng olyan hatóanyagot tartalmaz, amely nyugtató,
fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő hatásával segíti a béta-endorfin kiválasztását. Emellett fiatalító
hatásáról is ismert, segíti a korai öregedés jeleinek csökkentését.

A szanszkrit Ashwagandha szó jelentése
„a ló szaga”, jelezve, hogy a gyógynövény
egy igazi, erőtől duzzadó tenyészmén fizikai- és életerejét biztosítja használójának.

Az indiai ginzeng a legerősebb hatású a
különböző ginzengek közül. Rendkívül
hatékony és intenzív immunerősítő, ami
az immunhiányos betegségek (pl. daganatos megbetegedések, allergia) egyik
kezelési komponense lehet. Javítja az
intellektust, a fizikai és szellemi teljesítőképességet, csökkenti a szorongást, megszünteti a periodikus fáradékonyságot.
Enyhíti a feszültséget, az
életünk konfliktusai által
keletkezett diszkomfort
érzést. Közismert a szexuális vágyfokozó hatása is –
mindkét nem számára.
Mindezekből is látszik,
hogy az indiai ginzeng az
Ayurveda egyik legfontosabb és széles körben
használt csúcsgyógynövénye. Nem csak belsőleg,
hanem külsőleg, a klasszikus masszázsolajokban is
használják, amelyek közismerten az ayurvedikus
masszázs frissítő, nyugtató, relaxáló szerei. Tudományos kutatók is nagy
érdeklődéssel
tanulmá-
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nyozzák az indiai ginzeng gyógyító hatását. A mai napig 216 különböző tanulmány készült felhasználásának előnyeiről
a gyógyászatban. Az egyik vizsgálatban
a résztvevők javuló közérzetről, pihentetőbb alvásról és kisebb stresszérzetről
számoltak be. Ezen kívül, maguk a vizsgálatok is kimutatták, hogy jelentősen csökkent a szervezetükben a kortizol szint, ami
nem más, mint maga a „stresszhormon”.

www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft., 1136 Budapest,
Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda

Életmód

Így töltődj fel nyáron!
Az astaxanthin jótékony hatásairól számos összefoglaló cikk/tanulmány született már. Mos, kimondottan a nyári előnyeit gyűjtöttük egy
csokorba. Hogyan segítheti ez a szuperélelmiszer, a természetes antioxidánsok királya, hogy a nyári feltöltődésünk teljes körű legyen?

Bőrvédelem a káros
napsugarak ellen
Az astaxanthin hatása belülről fokozza
a szervezet védekezőképességét. A nagy
mennyiségű és káros napsugárzás (UVA,
UVB sugarak) felerősíti az oxidatív stressz,
illetve a szabadgyökök termelődését, ami
roncsolja a bőr egészségét és csökkenti
annak rugalmasságát és ellenállóságát a
környezeti hatásokkal szemben. Az antioxidánsok azonban megkötik a szabadgyököket, így a túlzott napozás rövidtávú
mellékhatásain (pl. bőrráncok, bőrfoltok)
kívül a hosszabbtávú szövődményeket,
akár a bőrrák kialakulását is segíthetnek
kiküszöbölni. Aggodalomra azonban
napégés esetén sincs ok, az astaxanthin
gyulladáscsökkentő hatása csillapíthatja a fájdalmat, a sejtanyagcsere fokozása
révén pedig felgyorsíthatja a bőr regenerálódását.

Fáradtságűzés és regenerálódás
fizikailag és szellemileg is
Mivel az astaxanthin a vér-agy membránon keresztül képes bejutni az agyba,
így közvetlenül és jóval hatékonyabban
fejtheti ki hatását. Keringésfokozó hatásával és a vér oxigénfelvevő képességének
elősegítésével az idegrendszerünk és a
kognitív funkcióink is erőre kaphatnak,
így gyorsabban megbirkózhatunk az év
első felében felgyűlt fáradtsággal, fizikailag és mentálisan is. A szellemi felfrissülés
jeleként javulhat a tiszta gondolkodá-

Az astaxanthin tartalmú termékeinket megtalálja a vitalvar.hu oldalon.
sunk, motivációnk, koncentrációnk és a
hangulatunk is – ezekre persze a tengerpart látványa is kedvezően hathat, de a
hosszútávú feltöltődéshez a rendszeres
astaxanthin szedése is hozzájárulhat. A
természetes antioxidáns ezen kívül immunrendszer-erősítő is, így segítheti az
általános energiaszintünk emelését, a
jobb közérzet fennmaradását.

lehet a nyári feltöltődésben és regenerálódásban, érdemes különös figyelmet
szentelni a kiadós alvásnak, tehát akár
a tengerparton, a Balaton partján vagy
wellness programokon szeretnénk feltölteni energiaraktárainkat.
Összeállította:
Lipusz Kinga

Kiadós, mély alvás – te vagy az?
Az immunrendszer erősödésével és
az agyi funkcióink harmonizálásával a
kipihentségünk is új szintre léphet, ráadásul az astaxanthin csökkentheti a
stresszhormon, azaz a kortizol szintjét is,
így az általános feszültségérzet mérséklődésével a zavartalan alváshoz is hozzásegíthet. Ennek kiemelten fontos szerepe
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Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Ajánló
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Zöld megoldások

Mosódió innovációba csomagolva
Elgondolkozott már azon, miért mossa ruháit minden alkalommal feltétlenül vegyi alapanyagú mosó- és öblítő szerekkel? Hétköznapi használat mellett ruháink 80%-a nem erősen szennyezett, ezért az esetek nagy részében nincs
szükség szintetikus mosószerekre. Átlagosan szennyezett ruháinknak elegendő egy természetes szappan tartalmú
kiváló tisztítóerővel rendelkező mosóaktív anyag.
A számos előnyös tulajdonsággal rendelkező mosódiótermés magas szaponin
tartalmú héja kiváló tisztító hatása révén sikeresen felveszi a versenyt a hagyományos
mosószerekkel. A frissen megújult prémium
minőségű Herbow mosószercsalád alapját
az évszázadok óta használt organikus mosódió mellett, kizárólag növényi és ásványi
összetevőkből készült mosást kiegészítő termékek jelentik.

mosóhatását. Az oltalommal védett Balance
System technológia felhasználásával, amely
egy jótékony mikroorganizmus kultúrával
kezeli a mosódiószemeket, kiküszöböli annak sajátos illatát. A mosódiós labda használata nagyon egyszerű, csak be kell dobni a

Természetesen a családnak
Tudta, hogy a mosószer ha bőrünkkel
érintkezik, 10 perc múlva kimutatható a véráramban? Manapság egyre több az allergiás
és más típusú bőrbetegség, melyet a különböző szintetikus mosó-és öblítőszerek okozhatnak.
– Emma alig múlt 2 éves, amikor bőrén
égető, viszkető kiütések jelentek meg. Azonnal orvoshoz vittük, de
a panaszok enyhítésére
kapott kenőcsök nem
segítettek.
Napokig
szenvedett a fájdalmas
kiütésektől. Szüntelenül kerestük számára
a legjobb megoldást, s
végül a gyermekorvos
javaslatát megfogadva,
korábbi szintetikus mosószereinket természetes szappantartalmú
mosódióra cseréltük.
Használatával a panaszok pár hét lefogása
alatt enyhültek, majd végül teljesen megszűntek – meséli tapasztalatait RusznyákTakács Tünde, a Herbow egyik alapító-tulajdonosa.
Ez a személyes élmény adta a fejlesztés
alapötletét, mellyel szerették volna a mosódió hagyományos, időigényes és komplikált
felhasználását egyszerűsíteni és még több
ember számára elérhetővé tenni. Így született meg a Herbow mosódióslabda egyedi
innovációja, amely nemcsak egyszerűbbé teszi a mosódió felhasználását, de erősíti annak

mosógép dobjába, mint egy mosókapszulát.
Egy darab mosódiós labda 5 alkalommal
használható.

Kíméletesen, mégis hatékonyan
A Herbow további mosást kiegészítő termékek széles skáláját kínálja. Sokunk számára fontos a tisztára mosott ruha illata, ezért
olyan növényi bázisú összetevőkből álló
textilöblítő-szuperkoncentrátumokat fejlesztettek ki, melyek hiánypótlóak az egészségés környezettudatos fogyasztók számára.
Nemcsak illatosítanak, mint általában a mosóparfümök, hanem növényi eredetű textil
kondicionáló és lágyító alapanyagot tartalmaznak, melyek a vegyi öblítőkben használt
szintetikus kationos tenzidek környezetbarát
és egészséges alternatívái.

Használd tiszta mosógéppel!
A tiszta ruhák előfeltétele a tiszta mosógép, hiszen minden szennyeződés és
vegyszermaradvány, ami a mosógépben
meglapul, újra felbukkanhat a ruhák szálaira
rakódva. Ez a ruhák szürkülését vagy allergiás
bőrproblémákat is kiválthat. A Herbow mosógép méregtelenítőjének egyediségét az
agresszív vegyszerek
nélkül elért fertőtlenítő és tisztító hatás
jelenti.
Foltos vagy erősen
szennyezett
ruha
esetén a Herbow
bőr- és környezetkímélő összetételű
fehér és színes ruhákhoz kifejlesztett
foltkezelőit ajánljuk,
melyek a koncentrált hatóanyag tartalomnak és az aktív oxigénnek köszönhetően nagyobb mennyiségben adagolva sem károsítják a textíliát.
A Herbow termékfejlesztései nem álltak
meg, a legújabb 12 % mosódió-kivonattal és
bio-enzim felhasználásával készült folyékony
mosószereik hamarosan az üzletek polcain!
Kimagasló mosóhatás növényi összetevőkkel fehér, színes és fekete ruhákhoz, szövetkárosodás nélkül.
A Herbow termékcsaládot keresse
webáruházunkban, az Auchan hipermarketekben,
a kiemelt Rossmann üzletekben, valamint az
Eurofamily és a bio üzlethálózatokban.

Herbow International Zrt.
4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106/C.
Tel.: +36 30/202 7590
www.herbow.hu
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Fűben-fában

1223 Budapest

Telephely: 2038 Sóskút, Liget u. 4.

Bajcsy-Zsilinszky u. 15.

Iroda: 2038 Sóskút, Rét u. 2/A

Tel./Fax: +36 1 362 1735

Tel.: +36 23 347 086

Mobil: +36 30 901 1780

Fax: +36 23 347 091

KORSZERŰ TECHNOLÓGIÁVAL ÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉSSEL
A VEVŐI IGÉNYEK SZÉLESKÖRŰ KIELÉGÍTÉSÉÉRT
Az 1999-ben alapított Gyógyfű Kft. sziráki üzemében a legújabb műszaki fejlesztésként beszerzett magasnyomáson gőzsterilizáló/csíraszegényítő berendezés lehetővé teszi az alapanyagok fertőtlenítése során a sugárkezelés és a vegyszeres beavatkozás teljes kiküszöbölését. Az eljárás jelenleg e célra a legkorszerűbb. Hatásfoka
a kórházi eszközök sterilitásának megfelelő biológiai tisztaságot szavatol a Gyógyfű Kft. által csomagolt élelmiszer- és gyógynövény termékek vonatkozásában.
A Sóskúton felépített új, korszerű üzemben lehetőség nyílik a termékskála folyamatos bővítésére. A fejlett technikával felszerelt csomagoló üzemben a tasakolt szálas teák mellett, filteres és szivarfilteres gyógy- és élvezeti
teákat, fűszerkeverékeket és étrend-kiegészítőket gyártanak. A komoly szakmai alapokon nyugvó folyamatos
termékfejlesztésnek és a géppark megújításának köszönhetően ma már a filteres teák egyedi aromazáró csomagolásban kerülnek forgalomba, a doboz felbontása után is megőrizve az értékes aroma- és hatóanyagokat. Az új
termékek kifejlesztése során a legfrissebb orvosi kutatások és kísérletek eredményei kerülnek felhasználásra.
Minden termék rendelkezik a deklarált élettani hatást igazoló hiteles szakmai dokumentációval. Az egyenletes
és jó minőségű áruk előállítását az alkalmazott és a szakhatóság által (OGYI) tanúsított, nemzetközileg elismert
GMP rendszer (=Jó Gyártási Gyakorlat) biztosítja.
Kérjük keresse termékeinken a „Természetes módon csíraszegényített termék” jelét!

info@gyogyfu.hu
www.gyogyfu.hu
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Fűben-fában

Gyógynövények zsíros,
korpás hajra és hajhullás ellen
A fénylő, sűrű, szép haj az egészség
biztos jele. A hajhullás, korpásodás
és a túlzott hajzsírosodás mindig
valamilyen belső problémára utalnak. A szép haj tehát nem csupán
jó megjelenésünk része, hanem testünk belső harmóniájának megnyilvánulása is.

Mire van szükség
az egészséges hajhoz?
Elsősorban egészséges fejbőrre, valamint megfelelő tápanyagokra. Fejbőrünk
egészségét akkor tudjuk megőrizni, ha
nem károsítjuk vegyszerekkel teli hajápolókkal. A túl forró víz és a hajszárító sérülékennyé teszik a fejbőrt, kiszárítják a hajszálakat, melyek így törékennyé válnak.
A haj növekedéséhez szükséges tápanyagokat A-, B- és E-vitaminokat tartalmazó zöldségek, gyümölcsök, gyógynövény teák és olajos magvak rendszeres
fogyasztásával biztosíthatjuk.

Milyen gyógynövények
segíthetnek hajunk állapotának
visszaállításában?
A „hajgyógyászatban” a leghatékonyabb gyógynövények a csalán és a bojtorján gyökér.
Amennyiben már kialakult hajproblémánk van, mindenképpen érdemes egy
belső méregtelenítést végezni. A csalántea
kúra erre a legkiválóbb módszer. A csalán hatékony vértisztító és méregtelenítő
gyógynövény. Emellett számos vitamint és
ásványi anyagot is tartalmaz, melyek belülről táplálják a hajat.
A csalánt nem csak belsőleg, hanem külsőleg is alkalmazhatjuk. A csalán kivonata
serkenti a hajnövekedést. A fejbőrt vitaminokkal és tápanyagokkal látja el, javítja
a fejbőr vérellátását. Megszabadít a zsíros
szennyeződésektől és a korpától. Kovasav
tartalma erősíti a hajszálakat, táplálja a fejbőrt, így a hajhullásnak is véget vet.

A Maria Treben Csalán sampon normál
és vékony szálú hajhoz készült természetes, pH-semleges, lágy sampon. Napi hajmosásra is tökéletesen alkalmas. Komplex
hajápolást biztosít, mivel a csalán mellett
számos más gyógynövény kivonatát is tartalmazza, melyek segítenek a fejbőr és haj
egészséges szerkezetének fenntartásában.
Így például vérkeringést fokozó borsmentát, a fejbőr egészségét védő zsályát, aloe
kivonatot és kakukkfüvet.
A bojtorján gyökér többféle B-vitamint
tartalmaz, emellett C- és E-vitaminban is
gazdag. Hajunk és fejbőrünk táplálásához tehát remekül használható. Táplálja
a fejbőrt, erősíti a hajhagymákat és hajszálakat. Férfiaknak kopaszodás ellen is
javasolt, rendszeres alkalmazása megállíthatja a hajhullást.
A bojtorjángyökér egyik legfontosabb
tulajdonsága, hogy csökkenti a fejbőr és a
haj zsírosodását, valamint a korpásodást.
A haj zsírosodása következtében a korpával összekeveredett zsír elzárja a bőrt
a levegőtől, nem engedi lélegezni, így az
begyullad, hajtüszőgyulladást okoz, melynek hatására több fejbőrt érintő problémával találkozhatunk. Legismertebbek
ezek közül a fejbőr viszketése és gyulladása (seborrhoea). A kellemetlen tünetek enyhítésére ajánlott bojtorjángyökér
kivonatot tartalmazó Maria Treben boj-

19

torján gyökér sampon alkalmazása. A
pH-semleges, tisztán természetes anyagokat tartalmazó ápoló sampon növeli
a haj volumenét, erősíti a hajszálakat. A
bojtorjángyökér mellett tartalmaz gyulladáscsökkentő kamillát, hajnövekedést
serkentő nyírfalevél kivonatot és a fejbőr
egészségét biztosító zsálya kivonatot is.
Rendszeres használatával enyhíthetőek,
vagy akár teljesen meg is szüntethetőek
a fejbőrt és hajat érintő kellemetlen panaszok: a hajzsírosodás, korpásodás, fejbőr
viszketés, hajhullás.
A két gyógynövény erejét egyesíti a
Maria Treben bojtorjángyökér-csalán
kivonat, melyet vegyi anyagok hozzáadása nélkül, teljesen biológiai úton állítanak elő. A kivonatot külsőleg kell alkalmazni. Ápolja a fejbőrt és a hajat, amelyek
érezhetően megerősödhetnek. A kivonat
segíthet a makacs korpa megszüntetésében és a haj természetes csillogásának
megóvásában, valamint a hajhullás megelőzésében is.

A Maria Treben termékeket keresse
a www.mariatrebenpatikaja.hu oldalon.

Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Gluténmentes
sajtos-lenmagos pogácsa

Elkészítési idő: 100 perc
Nehézségi szint: Közepes

Hozzávalók 10 adaghoz:
• 250.0g GLUTENIX barna kenyérliszt keverék
• 2 kávéskanál só
• 1db tojás
• 6g útifű maghéj
• 60g puha margarin
• 1,1dl víz
• 80g olvasztott margarin
• 100g reszelt sajt
• 40g lenmag a szóráshoz
• 1db tojás a kenéshez
• 30g KENYÉRVARÁZS rizsliszt a nyújtáshoz

Elkészítés:
1. A száraz alapanyagokat egy tálban
összekeverjük, majd hozzáadjuk a tojást
és a margarint, eldolgozzuk, majd a vizet
is, és alaposan beledolgozzuk.
2. Meleg helyen egy órát kelesztjük.
3. Rizslisztes lapon átgyúrjuk. Kinyújtjuk, megkenjük margarinnal és megszórjuk reszelt sajttal, összehajtjuk, ismét lekenjük margarinnal, megszórjuk sajttal,
összehajtjuk, majd szaggatjuk.
4. Sütőpapíros tepsire tesszük, tetejét
tojással lekenjük, és lenmaggal megszórjuk.
5. 180°C fokos sütőben kb. 20-25 perc
alatt megsütjük.

A felhasznált termékeket keresd
a www.hunorganic.com
webshopon!

Elérhetőségünk: Hunorganic Kft.
www.hunorganic.com
tel: +36-30-533-9271
contact@hunorganic.com
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Életmód

A szívbarát napraforgó olaj
Szinte nincs olyan háztartás hazánkban, ahol ne használnának a sütéshez étolajat. Azonban étolaj és étolaj között is óriási különbség lehet. A
finomított étolajok a legelterjedtebbek és sajnos sokkal kevésbé egészségesek, mint a hideg sajtolással készült termékek, amelyek gazdag
ízükkel még a vasárnapi rántott húst is fejedelmi fogássá változtatják. A
Mező-Team szívbarát napraforgó olaja nem csak ízletes, de vitaminokban gazdag, egészséges alternatíva a hagyományos finomított olajok
kiváltására
Ez az olaj alapvetően más, mint a boltban kapható „finomított” olajok. Minden
fajta étolaj akkor egészséges és hasznos
táplálék, ha hideg sajtolással készül. Fontos tudni, hogy a hidegen sajtolt olaj nincs
kitéve semmilyen kémiai hatásnak. Nincs
kezelve semmivel. A hidegen sajtolt magas olajsavas napraforgó olaj egyszeresen
telítetlen esszenciális zsírsavakban gazdag. Magas vitamin és ásványi anyag tartalommal, koleszterinmentes. E-vitamin
tartalma magas, ezért erős antioxidáns,
sejtvédő hatású. Kellemes napraforgó illata van, amely az első sütés alkalmával
a hő hatására elillan. A 100%-ban magas
olajsavas napraforgóból készült hidegen
sajtolt olajnak összetétele erősen eltér a

hagyományos
napraforgóétól. Olajsavtartalma (Omega 9 zsírsav) 82-90% között
van fajtától függően, míg az
Omega 6 tartalma pedig csak 3-6%. Ezzel
szemben az olívaolajnak csak 72-78% az
olajsavtartalma, Omega 6 tartalma szinte
azonos. Tehát helyettesíthetjük vele az
olíva olajat és paleo olajnak is megfelel.

A hidegen sajtolt napraforgó
étolaj előnyei:
- Természetes, vegyi anyag mentes előállítás (csak sajtolva és szűrve volt).
- Energiatakarékos előállítás, nem kell
hozzá egy komplett vegyi üzem.

- Veszélyes hulladékokat nélkülöző
technológia.
- 100 %-ban magyar termék
- Kiváló sütni, főzni.
- Nincs olajszag sütéskor.
- Salátára is ajánlott, ellenben az ízetlen
finomított olajokkal.
- Tápértéke többszöröse a finomított étolajénak (karotinoid, tokoferol, E vitamin,
stb).
- Tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, foszforral.
- Ízletesebb vele az étel.
- Nem igényli mérgező és környezetszennyező vegyi anyagok legyártatását és
későbbi hulladékkezelését.
A hidegen sajtolt magas olajsavas étolajat ajánljuk sütéshez, főzéshez, grillezéshez, pácoláshoz, valamint nyers fogyasztásra és egyéb konyhai felhasználásra.

Gyártó és forgalmazó:

Mező-Team Hungary Kft.
6726 Szeged, Traktor utca 111
Tel.: +36-30-338-2028,
Fax: +36-62-633-750
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Egészség

Hozza formába magát a korszerű
Dr. M Prémium étrend-kiegészítőkkel!
Az egészséges életmód a mozgással teli, változatos, kiegyensúlyozott étrenden alapul. Ha ettől az aranyszabálytól módszeresen és rendszeresen eltértünk, valószínűleg már rakódott ránk némi súlyfelesleg. A túlsúly amellett,
hogy esztétikai probléma, számos betegség velejárója, sőt okozója is lehet,
így szabaduljunk meg tőle mielőbb!
A nagy klasszikus, a népbetegség rangot
kiérdemlő magas vérnyomás esetén is kimutatható, hogy a túlsúly csökkenésével a
vérnyomás is csökken.
Ha megszabadulunk néhány kilótól,
könnyebbé válik a mozgás, így várhatóan
többet fogunk mozogni, ezáltal közérzetünk is javulhat.

A súlyunkra oda kell figyelni!
Sokféle fogyást segítő terméket reklámoznak, sajnos ezek többsége a fogyáshoz
nem elég hatásos, vagy a fogyás után gyors
hízásba lendül szervezetünk, mivel tartalékképzésre állt át a fogyókúra során.
Általános szabály: a hatásos fogyókúra
mindig mozgással kiegészítve, kevesebb
energia bevitelével tud megvalósulni.
A fogyókúránk során, annak kiegészítéseképp vagy utána, a súlyunk megtartásához
az alábbi termékek használata segíthet.

Súlykontrollhoz
Dr. M Prémium Ördögnyelv glükomannánnal
A glükomannán (ördögnyelv-kivonat)
a
csökkentett energiatartalmú étrend keretein belül hozzájárul a
testsúlycsökkentéshez.
Teltségérzetet kelt, ezáltal fejti ki hatását.
Dr. M Prémium Zöld &
Fehér tea polifenollal
A zöld tea kivonat
természetes EGCG (polifenol) tartalma segít a
kívánt testsúly fenntartásában. A zöld tea köztudottan jótékonyan
befolyásolja a fogyókúrát.

Dr. M Prémium
Fokhagyma & Galagonya & Olajfalevél
A fokhagyma-kivonat allicin- és az
olajfalevél oleuropeintartalma révén természetes antioxidánsok,
segítséget nyújtanak a
káros oxidatív hatások
kivédésében. A fogyókúra során az antioxidánsok-bevitele jótékony hatással van
szervezetünkre.
Dr. M Prémium
Forskolin SLIM
A népszerű indiai csalán forskolint tartalmaz.
Ebben a termékben a
forskolin és a Bioperine®
egymás hatását fokozva
hozzájárulnak a kívánt
testsúly fenntartásához.
A Bioperine® innovatív, egyedi fejlesztésű feketebors-kivonat, segíti a hatóanyagok tökéletesebb hasznosulását, ezáltal a
forskolin jobb felszívódását is javítja.

Miért használunk kivonatokat
étrend kiegészítőinkben?
A kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítők mindig azonos mennyiségben,
kontrolláltan tartalmazzák a hatóanyagokat, miközben természetes környezetükben a felszívódásuk is hatékonyabb.
A feketebors-kivonat az egyéb hatóanyagok felszívódását is tudja segíteni.

Mit tehetünk még az egészséges
életmód érdekében?
Fogyasszunk naponta friss zöldségeket,
gyümölcsöket, és ha mégis kevésnek bizonyulna a rostmennyiség, egészítsük ki
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étkezéseinket Dr. M Prémium Sörélesztő
és /vagy Dr. M Prémium
Zabkorpa termékekkel.
A Dr. M Prémium
Sörélesztő
tabletta
kiváló minőségű alapanyagból, adalékanyagok hozzáadása nélkül
készült, 100 %-ban természetes
anyagokat
tartalmaz.
A Dr. M Prémium
Zabkorpa termék ös�szetevői, a zabkorpa és
a csicsóka élelmi rostokban gazdag élelmiszerek, részei a korszerű táplálkozásnak.
Válassza Ön is a
hazánkban gyártott
megbízható minőségű étrend-kiegészítőket!
További információért
forduljon a forgalmazóhoz:

Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252 (1)-383-3252 Fax:
(1)383 4989
www.volmix.hu, volmix@volmix.hu

Ajánló
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Recept

Szőlőlekvár egyszerűen! Bármilyen szőlőből készíthetjük!
A szőlőből ugyanúgy készülhet lekvár, mint akármelyik gyümölcsből.
Hozzávalók:
szőlő
cukor
zselésítő (3:1-ben)
Elkészítés:
• Szemezzük le a szőlőt. Természetesen
dobjuk ki a rothadó vagy nagyon lágy
szemeket.
• Annyi vizet adjunk hozzá, hogy félig
ellepje.
• Főzzük 1,5 óráig.
• Ezután egy szitán passzírozzuk át, így
a héja és a magok kikerülnek a gyümölcshúsból.
• Mérjük le, hogy milyen súlyú a tiszta
gyümölcshús. Egy kilóhoz kb. 30 dkg cukrot tegyünk és ennek megfelelő mennyi-

ségű zselésítőt. Ebből többféle van, mindig olvassuk el a használati utasítását!
• Forraljuk fel újra a szőlőt, és pár
rottyanás után töltsük üvegekbe.

• 5 percre állítsuk az üveget a fejére, és
ezután tegyük száraz dunsztba.
Nagyon finom!

gömböcskés tésztát kapjunk.
• Kanalanként adjuk hozzá a nagyon
hideg vizet és először a villával dolgozzuk
hozzá, majd a kézzel, amíg homogén tésztalabdává össze nem áll a massza.
• Az, hogy hány kanál víz megy bele,
függ a konyha hőmérsékletétől és páratartalmától is.
• Nyújtsuk ki lapostányér alakúra, majd
folpackba csomagolva tegyük 30 percre a
hűtőbe.

• Melegítsük elő a sütőt 200 fokra.
• Vajazzuk ki a tortaformát, majd nyújtsuk ki hozzá a tésztát és fektessük a formába. A széle maradjon magasabb, hogy
a krémet majd felfogja.
• Kb. 15 perc alatt süssük aranybarnára.
• Turmixoljuk össze a krém hozzávalóit,
majd simítsuk a kihűlt tésztára.
• Tetejét rakjuk ki szép, megmosott és
megszárított szőlőszemekkel.
• Azonnal fogyasztható!

Dekoratív szőlős
sütemény
Kevés hozzávalóból, fél óra alatt
elkészül, de még ennél
is kevesebb idő alatt fog elfogyni!
Hozzávalók a tésztához:
- egy csésze rétesliszt
- fél kanál cukor
- csipetnyi só
- 10 dkg hideg vaj vagy margarin
- nagyon hideg víz
Hozzávalók a krémhez:
- 30 dkg mascarpone
- 3 tojássárgája
- 7 dkg porcukor
- 1 vaníliarúd belseje vagy 2 csomag
vanillincukor
- egy csipet só
Elkészítés:
• Keverjük össze a lisztet, a cukrot és a
sót egy tálban.
• Adjuk hozzá a forgácsolt vajat és
egy villával dolgozzuk össze, hogy kis
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Fűben-fában

Az inzulinrezisztencia gyakoribb, mint gondolnánk
Megelőzésében segíthetnek a folyékony gomba kivonatok
Az inzulinrezisztencia - a cukorbetegség előszobája – mára sajnos már népbetegségnek számít. Kezeletlen esetben
diabéteszhez és számtalan szövődményhez
vezethet. Kezdetben sokan panaszmentesek, így nincs is tudomásuk állapotukról.
A szervezet szénhidrát-anyagcseréjéért
a hasnyálmirigyben termelődő inzulin hormon a felelős, mely a vérből a sejtekbe szállítja a glükózt. Ha a sejtek érzéketlenné válnak az inzulinnal szemben, a hasnyálmirigy
– kompenzálásként – egyre több inzulint
termel, hogy a cukor a sejtekbe juthasson. A
hasnyálmirigy a fokozott működés miatt egy
idő után kimerül, ez 2-es típusú cukorbetegséghez vezet.
Az IR jellegzetes tünetei: normális étkezés
melletti hízás, pattanások, menstruációs zavarok,
meddőség, esetleg fokozott szőrösödés.
Az IR megállapítása cukorterheléses vérvizsgálattal történik. Kiszámolják az ún.
HOMA-indexet is, ami 2 felett már gyanúra
adhat okot. Pozitív diagnózis esetén az orvos
személyre szabott terápiát javasol, melyhez a
beteg aktív közreműködése feltétlenül szükséges.
Az inzulinrezisztencia megfelelő diétával és rendszeres testmozgással legtöbb
esetben teljesen gyógyítható, azonban ha
valaki nem figyel oda az életmódjára, akkor
idővel, nagy eséllyel cukorbeteggé válik. A
többlet inzulin nemcsak a vércukorszintet
befolyásolja hátrányosan, a stresszt is jelentősen megnöveli, fizikai és pszichés rombolás okozva a szervezetben.
A speciális diéta hasonlít a diabéteszben
előírtakhoz: gyorsan felszívódó szénhidrátokban és telített zsiradékokban szegény, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag,
rostdús, változatos étrend, napi négy-ötszöri
étkezésre elosztva.
A terápia szerves részét képezi a rendszeres testedzés, mely önmagában is javítja a
szervezet inzulinérzékenységét, és – bizonyos keretek között – normalizálja a vércukorértékeket. A rendszeres mozgás kezdetben vércukorszint ingadozást, edzés utáni
vércukorszint csökkenést is okozhat. Emiatt
is fontos a fokozatos terhelés és rendszeres
vércukor-ellenőrzés.
Inzulinrezisztenciához általában a túlzott szénhidrátfogyasztás vezet. A diéta

alapja tehát ennek korlátozása, napi több
kisebb adagra osztása, az étrend teljes megreformálása.
Szénhidrátként javasolt előnyben részesíteni a magas rost-tartalmú, kifejezetten alacsony glikémiás indexű (GI) ételeket, melyek
szénhidrát tartalma csak lassan szívódik fel,
így nem okoznak hirtelen inzulin- és vércukorszint-emelkedést. Ezen ételek glikémiás
indexe 0-50 között van.
Az ételek édesítéséhez használjunk nyírfacukrot, vörös húsok helyett pedig válasszunk
inkább csirkét és halat. A cukor mellett a keményítőt tartalmazó ételek (pl. burgonya)
fogyasztását is minimalizáljuk!
Az inzulin hatását segítik a bio folyékony gomba kivonatok, ugyanis a többféle
gomba kombinációját tartalmazó készítményekben a hatóanyagok SZINERGIÁBAN,
azaz egymás hatását felerősítve fejtik ki hatásukat.
A D-vitamin hiánya nagymértékben
hozzájárulhat az inzulinrezisztencia kialakulásához, ezért megelőzésre a vitaminok
közül a legfontosabb. A D-vitamin képes
pozitívan befolyásolni az inzulinháztartást és a zsírsejtek alakulását, megerősíti
az izmokat és a csontokat, csökkenti az
autoimmun betegségek kialakulásának
kockázatát. Mivel a napfényből nyert D-vitamin nem minden időszakban elegendő
a szervezet számára, a Mandulagomba
(Agaricus Blazei Murrill) fogyasztása kiváló
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lehetőség a természetes pótlására.
A II. típusú cukorbetegségben szenvedő
humán alanyokon végzett tanulmány eredményei azt sugallják, hogy a Mandulagomba
kivonata javíthatja az inzulinrezisztenciát,
csökkentheti a testsúlyt, a testzsírt, a szérum
glükózt és koleszterin szintet.
A Maitake gombát (Grifola frondosa) a
Kínai és Japán orvoslásban a cukorbetegek
kezelésének kiegészítő terápiájában már
régóta alkalmazzák. Ezen gomba esetében
az antidiabetikus hatása az alfa-glükánnak
köszönhető, méghozzá úgy, hogy növeli az
inzulin receptorok inzulinérzékenységét és
enyhíti az inzulin rezisztenciát a perifériás
célszövetekben.
Összeállította: Szabó Nikolett
tudományos kutató
Gyógygomba Kutatólabor Kft.

www.najaforest.hu
Tel: +36 70 614 1984
Hétfőtől Péntekig: 8 órától 15 óráig

Ajánló
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Érdekes

Erre utalhat, ha puffaszt és hasfájást okoz a görögdinnye
Fruktóz felszívódási zavar esetén, az
elfogyasztott fruktóz mennyiségétől és attól függően, hogy kinél milyen mennyiségben csökkent a lebontást végző ezim mennyisége,
jelentkezhetnek enyhébb panaszok
– puffadás, korai teltségérzet, fokozott bélmozgás, hasfájás – de akár
komolyabb hasmenés is felléphet,
amely a nyári melegben, különösen
idősek és kisgyermekek esetében
akár kiszáradáshoz is vezethet.
Ha a gyümölcsök, gyümölcslevek fogyasztását követően visszatérő panaszaink vannak, akkor érdemes kivizsgáltatni
a kiváltó okokat. A fruktóz felszívódási
zavar H2 kilégzési teszttel vizsgálható. Ennek során fruktóz tartalmú italt elfogyasztva, meghatározott időközönként, a
kilélegzett levegőben mérik annak hidrogén tartalmát.

Átmeneti fruktóz intolerancia bárkinél
előfordulhat,. Ha sok fruktóztartalmú
ételt (gyümölcsöt, gyümölcslevet) fogyasztunk, akkor a nagy mennyiség miatt a szervezete nem tudja megfelelően
lebontani. Ennek legjellemzőbb tünete

a vizes hasmenés, ami súlyos esetben
akár kiszáradást is okozhat. A tünetek
átmeneti diéta hatására, a bélrendszer
regenerálódását követően elmúlnak, a
fruktóztartalmú ételeket pedig fokozatosan vissza lehet vezetni az étrendbe.

Próbálja ki bátran! Csípős görögdinnye leves!
Főzés nélkül készíthető!
Hozzávalók:
2-3 kg görögdinnye,
2 evőkanál citromlé,
1 piros chili paprika,
1 darabka gyömbér gyökér szeletelve,
1/2 csésze friss mentalevél,
1 sárga vagy zöldpaprika, kockára vágva,
1 piros pritaminpaprika kockára vágva,
só, bors
Elkészítése:
• Vágjuk fel a dinnyét, vágjuk le a héját,
távolítsuk el a magokat.
• Pürésítsük mixerben, majd nyomjuk
át egy szitán, nehogy magok maradjanak
benne.
• Tegyük a 3/4 részét egy tálba, negyedét hagyjuk a mixerben és öntsük hozzá
a levet, piros chili paprikát és gyömbért,
majd turmixoljuk össze.

• Öntsük a mixerből a keveréket a din�nyepüréhez.
• Keverjük bele a mentát és paprikákat.
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• Sóval, borssal ízesítsük ízlés szerint.
• Hűtve fogyasszuk, tálaláskor mentával
díszítsük!

Fűben-fában

Az avokádó nemcsak táplál,
egészségünket is segít megőrizni!
Sokan nem merik megkóstolni, pedig nagyon finom!

Az avokádókörte egészséges, egzotikus gyümölcs, melyet gyakran helytelenül zöldségfélének tartanak. Ezt a körte
alakú déligyümölcsöt értékes zsírsavakban való gazdagsága teszi az egészséges és ízletes táplálékok egyik favoritjává. Az avokádó azonban ennél többet nyújt, ugyanis benne egyfajta különleges cukorféle található, amely megszünteti a krónikus fáradtságot.
Az avokádó őshazája Mexikó és Közép-Amerika. Időközben szerte a világon
elterjedt, és így ma már Brazília, Izrael
forró területein, az USA déli államaiban,
Afrikában, Görögországban és Spanyolországban is termesztik. A babérfélékhez
tartozik.

Hatóanyagai
Az avokádó valamennyi gyümölcs közül a legtöbb természetes zsírt tartalmazza, állományának 10-15%-át ez teszi ki.
Ezeknek a zsiradékoknak háromnegyed
részét többszörösen telítetlen zsírsavak

alkotják. Ezáltal az avokádó minden olyan
ember számára ideális táplálék, aki az állati zsírokat nem fogyaszthatja.
Az avokádó jelentős terápiás haszna
részben a benne lévő mannoheptulóz
magas koncentrációjának köszönhető,
amely egyfajta különleges cukorféleség,
illetve szénhidrát, amely a vércukorszintet
nem emeli, inkább csökkenti, így az idegrendszer és az agyállomány - amelynek
energiaforrása majdnem kizárólag a glükóz - energiaellátását fokozza. Az eredmény: az avokádót fogyasztók frissnek és
szellemileg élénkebbnek érzik magukat.
A túlsúlyban lévők vérének inzulinszint-
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je gyakran magasabb a normálisnál. Az
inzulinhormon gátolja a zsírsejtek energiaként történő felhasználását. Az avokádó
anyaga ez ellen hat, és csökkentve az inzulinszintet, elősegíti a zsírsejtek eltűnését. Mindezeken kívül az avokádó még értékes összetételű fehérjéket, vitaminokat
és ásványi anyagokat, továbbá sok lecitint
(fontos az idegrendszer számára) és rezet
is (elengedhetetlen a vörös vérsejtek képződéséhez) tartalmaz.

Az avokádó gyógyhatásai:
Az avokádó a legjobb fehérjét, a legfinomabb zsírokat és a legegészségesebb

Fűben-fában
összetételű szénhidrátot szolgáltatja az
anyagcseréhez. Több, mint 25 alapvető
tápanyagot tartalmaz, A, B, C, E és K-vitamint, számtalan nyomelemet, mint például rézet, vasat, foszfort, magnéziumot,
káliumot, rostokat, fehérjéket, telítetlen
zsírsavakat (pl. Omega-3 zsírsavakat),
folsavat és sok más hasznos vegyületet.
Rendszeres fogyasztása egészségesen
tartja a testet és megóv a betegségektől. Bőségesen tartalmaz B6-vitamint. A
gyümölcs E-vitamintartalma kedvezően
hat a bőr alatti kötőszövetre, és szabad
gyököket köt le. Az avokádóból készült
zsírtartalmú pakolás különösen a száraz
és hámló bőrön tehet csodát, és azt ismét
puhává és ránctalanná teszi.
Emellett:
- segít a fogyókúránál, persze megfelelő
diéta mellett,
- szellemileg frissé és éberré tesz, fokozza a koncentrálóképességet,
- csökkenti a menstruációs panaszokat,
- növeli a gyomorsav termelését a fehérjék emésztésekor,
- fokozza a vörösvérsejtek képződését,
- ideális fehérjeforrás kismamáknak,
vagy szoptató anyáknak.

Citromos avokádókrém:
Az avokádókrém az igazán könnyű ételek közé tartozik, ráadásul hihetetlenül
gyorsan elkészíthető. Pirítósra kenve pedig isteni finom

Arcpakolás
Ezt az avokádós arcpakolás száraz,
igénybevett bőrre alkalmazzuk.
Hozzávalók:
Egy fél érett avokádó
2 evőkanál méz
Turmixoljuk össze az avokádót a mézzel, vagy csak nyomkodjuk össze villával
és keverjük el. Kenjük be vele a megtisztított arcunkat és nyakunkat és dekoltázsunkat, majd dőljünk le fél órát pihenni
így. A hatóidő letelte után langyos vízzel
öblítsük le.
Hajpakolás
Ez az avokádós pakolás visszaadja a haj
fényét és csökkenti a töredezettségét is. A
haj táplált és selymes lesz tőle.
Hozzávalók:
1 avokádó
1 tojássárgája
1 evőkanál méz

Így fogyasszuk az avokádót
Az avokádó színe a fajtájától függ, a
halványzöldtől a sötétzöldig terjed. A
még kemény gyümölcs tároláskor tovább
érik. Fogyasztásra akkor alkalmas, amikor
az ujj nyomására besüpped. Ekkor viszont
gyorsan meg kell enni, mert hamar megromlik. Az avokádó kitűnően felhasználható különféle saláták és előételek készítéséhez, vagy krémjével ízletes és tápláló
szendvics készíthető.
A gyümölcsöt hosszában vágjuk fel,
szedjük ki belőle a nagy magokat, bontsuk ki a gyümölcs belsejét. Azonnal csöpögtessünk rá citromlevet, mert különben az értékes zsírsavak a fény hatására
percek alatt oxidálódnak, a szabad gyökök a gyümölcs színét csúnyán megbarnítják, és a gyümölcs sokat veszít tápanyagtartalmából.
Az avokádó íze különösen jól illik a
húsételekhez és a rákhoz, legfeljebb csak
sóval és borssal fűszerezzük, hogy a gyümölcs különleges, összehasonlíthatatlanul finom zamata ne vesszen el.
Az avokádó fogyasztását már a reggelivel elkezdhetjük, például pirítósra kent
avokádókrém vagy a belőle készült saláta
formájában.

magunk elkészíteni az arc vagy hajpakolásunkat az alábbi két recept szerint.

Hozzávalók:
2 érett avokádó
1 kisebb citrom leve
1 gerezd fokhagyma
2 evőkanál olívaolaj
2 közepes paradicsom
Ízlés szerint petrezselyem, só, bors
Elkészítés:
Az avokádó belsejét kikaparjuk és egy
kis tálban villával áttörjük. Közben hozzáadjuk a citrom kifacsart levét. A fokhagymát is áttörjük és hozzáadjuk az olívaolajjal együtt a krémhez. Sózzuk, borsozzuk,
és végül adjuk hozzá az apróra vágott
paradicsomot is. Az elkészült krémet tegyük a hűtőbe pihenni legalább egy órát.
Pirítóssal tálaljuk.

Avokádó a szépségápolásban
Az avokádót a benne található hasznos
zsírsavaknak és magas A-, illetve E-vitamin
tartalmának köszönhetően a szépségápolásban is remekül lehet hasznosítani. Bár
számos avokádó kivonatot tartalmazó
kozmetikumot lehet vásárolni, érdemes
a friss gyümölcs húsát felhasználva saját
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Az hozzávalókat egy turmixgépben
keverjük simává, majd kenjük fel a megmosott, törölközőszáraz hajra. A hatékonyabb felszívódás érdekében tekerjük be
a fejünket fóliával, és tegyünk rá törölközőt vagy sapkát. Húsz perc múlva alaposan öblítsük ki.

Környezetünk

Retteg a kullancsoktól? Így védekezzen ellenük!
Kullancsok mindig voltak, vannak, és várhatóan lesznek is! És mint minden élősködő, vért kívánnak...
Sokat - talán túl sokat is hallani manapság arról, hogy mennyire veszélyesek. Lassan eljutunk odáig, hogy a gyerekes szülők egyszerűen kiiktatják a családi programból a természetjárást. Ezt elkerülendő, meg kell ismerni ezt a
szimpatikusnak egyáltalán nem nevezhető vérszívót, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne minket
szemeljen ki következő táplálékforrásának.
Általában nem vesszük azonnal észre a
parányi vérszívót. Gyakran órákig is lakmározik a vérünkből, mire felfedezzük.
Ezalatt az idő alatt a kullancs nyálmirigyében és a belében lévő kórokozók zavartalanul bejuthatnak a szervezetbe.
Hazánkban háromfajta kullancsterjesztette megbetegedés fordul elő a
leggyakrabban:

A Lyme-kór

A kullancsok közel háromszázféle betegséget terjesztenek. Szerencsére ebből
csak néhány veszélyes ránk, emberekre.
Hazánkban a legtöbb fertőzött kullancs a
nyugat-magyarországi területek erdőségeiben él, de az elmúlt évek csapadékos
időszakának, valamint az egyre nagyobb
kutya, macska populációnak köszönhetően már szinte nincs olyan terület, melyre
nyugodt szívvel kijelenthető, hogy kullancsmentes.
A kullancsszabásúak az atkák rendjébe
tartozó vérszívó paraziták. Testük is teljesen az élősködő életmódhoz alkalmazkodott. Szájszerveiből egy fejszerű (nem ez a
feje!) összenövés, az ún. capitulum alakult
ki, amely egy leginkább ormányhoz hasonlító szívószervben végződik. Szaglószervük a lábuk végén található. Vagy két
egyszerű szemük van, vagy pedig teljesen
vakok. A kullancs vadászatra termett. Kitűnő szaglásával érzi a közeledő „zsákmány’
melegét, szagát és a kilélegzett levegő
szén-monoxid tartalmát.
Hazánkban 25 kullancsfaj található.

Legismertebb a közönséges, más néven
vörös-hasú kullancs. Hímje 2,5, nősténye 2-4 mm hosszú, természetesen ezek
az adatok „étkezés’ előtt érvényesek, mert
jóllakva eredeti testméretük háromszorosára is duzzadhatnak.
A nőstények étvágya elképesztő. A napokig tartó lakmározás alatt testtömegük
120-150-szeresét is képesek kiszipkázni.
Mivel kész táplálékot fogyasztanak, nem
ürítenek salakanyagot, beleik vakon végződnek. Táplálkozás után pedig egyszerűen lepotyognak az áldozatról.
A kullancs rendkívül szapora élőlény.
Elég egyetlen nőstényt behurcolni az addig teljesen „vérszívómentes” területre,
s néhány hét alatt hemzsegni fognak az
utódok. Párosodás után a nőstény több
ezer petét rak az aljnövényzetre, majd ezután elpusztul.
Mivel a kullancsot nem lehet vegyszerekkel irtani anélkül, hogy más élőlényekben is kárt tennénk, ezért a csípésük ellen a leghatékonyabb védekezés a
megelőzés.
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A Lyme -betegség a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség Európában.
A begyűjtött kullancsok 10%-a bizonyult
fertőzöttnek. A Lyme-kór nevét egy amerikai kisvárosról kapta, ahol súlyos ízületi
gyulladás járvány zajlott, viszont a legtöbb
Lyme-kóros beteg Közép-Európában van.
Hazánkban is igen magas a fertőzések
száma: évente számos megbetegedést
regisztrálnak. Az első tünetek viszonylag
hamar megjelennek. A csípés körül már
az első nap (de legfeljebb egy héten belül)
kb. 5 centiméteres, enyhén viszkető bőrpír
jelenik meg. Gyakran a beteg észre sem veszi, mert nem okoz fájdalmat. A folt rövid
időn belül eltűnik, de a szélei növekedni
kezdenek. Ezután egyre több folt jelenik
meg a testen, főleg a hajlatoknál - ennek
oka, hogy a véráramba kerülő kórokozó elkezdett szaporodni. A Lyme-kór - néhány
esettől eltekintve - kiválóan gyógyítható
antibiotikumokkal. Néha a fertőzés kezelés nélkül is megszűnik, máskor azonban
újabb tünetek jelentkeznek. Ezek sorában
a szívizomgyulladás, agyvelő- és agyhártyagyulladás, ízületi- és izomfájdalom,
fejfájás, rossz közérzet is előfordulhat, de
eszméletzavar sohasem, inkább a lassú elbutulás, a kóros feledékenység a jellemző.
Gyakran jelentkezik arcidegbénulás. Bár
a tünetek ijesztőek, a gyógyulás még kezeletlen vagy rosszul kezelt esetekben is
többnyire teljes. Viszonylag gyakori azonban a szemmozgató idegek károsodása.

Környezetünk
- Lehetőleg kerüljük a sűrű bozótokat,
próbáljunk meg a kijelölt turistautakon
maradni.
- A kullancsok nem szeretik a napfényt.
Ha napos helyen tartózkodunk, elkerülhetjük a támadásukat.
- A világos színű ruházaton hamarabb
észrevehető a lakmározni igyekvő bogár.
- Rendszeresen vizsgáljuk át magunkat
és társainkat, hogy időben megtaláljuk az
óvintézkedések ellenére a bőrünk alá fúródott vérszívókat.

Az eltávolítás

A vírusos agyvelő
és agyhártyagyulladás
A legritkább, de a legsúlyosabb kullancs
által terjesztett fertőzés a vírusos agyvelőés agyhártyagyulladás. Hazánkban évente kb. 80 ilyen esetet regisztrálnak. A csípést követően egyhetes lappangás után
hirtelen lázzal kezdődik a betegség, majd
megjelennek az idegrendszeri zavarokra
utaló tünetek: szédülés, eszméletvesztés,
bénulás. Ezek a súlyos tünetek azonnali
orvosi ellátást igényelnek, hiszen akár halálhoz is vezethetnek.
Ez az egyetlen olyan kullancscsípés,
amely ellen védőoltást kaphatunk. Ennek
két fajtája van. A passzív oltás, melyet a
csípés után 96 órán belül be lehet adni,
hatékonysága kb 70%-os. Az aktív védőoltás ettől hatékonyabb, viszont háromévente ismételni kell a megfelelő védettség fenntartásához

ezért hiába oltatjuk be magunkat, nem
vagyunk biztonságban.
Ahhoz, hogy elkerüljük a betegségeket,
magát a csípést kell megakadályozni. Erre
több, jól bevált módszer is létezik:
- Erdei kirándulásokkor viseljünk zárt
ruházatot, hosszú ujjú pulóvert, hosszú
nadrágot, zárt cipőt.
- Ne hagyjunk szabad utat sehol a testünkön. A zokniba gyűrjük bele a nadrágot, és a derekunkat is védjük a nadrágba
húzott pólóval.
- Fejünket védjük sapkával vagy kendővel, mert a hajas fejbőrön tovább észrevétlen maradhat a kullancs.
- A kilógó testrészeket fújjuk be kullancsriasztó spray-vel, és ne feledjük el a
hatóidő lejárta után újra bepermetezni a
testünket.

Tibola
A tibola a kullancs által terjesztett nyirokcsomó-duzzanat. Többnyire enyhe
lázzal, a csípés helyének váladékozásával,
tarkótáji- és nyaki nyirokcsomó-megnagyobbodással jár. Viszonylag hosszú lefolyású (akár egy év is lehet), de rendszerint
magától gyógyuló betegség.

A védekezés
A jelenleg forgalomban lévő védőoltások csak egy, kullancsok által terjesztett
fertőzésre adnak viszonylagos védelmet,
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Ha mégis megtörtént a csípés, azonnal
el kell távolítani a kullancsot. Minél kevesebb ideig van a bőrünkben, annál kevesebb az esélye a fertőzésnek.
Kullancskiszedő kanál kapható a
gyógyszertárakban, de ha nincs kéznél,
egy egyszerű csipesz is megteszi. A kullancsot ott fogjuk meg, ahol közvetlenül
érintkezik a bőrünkkel, és egy határozott
mozdulattal rántsuk ki. Ne tekergessük
és ne nyomkodjuk a potrohát, mert ezzel
elősegítjük a fertőző béltartalmának kiürítését a testünkbe. Ugyanezen okokból ne
kenjük be semmivel: se tejföllel, se zsírral,
se krémekkel.
A kullancs, mivel feje mélyen a bőrünkbe van ágyazva, a potrohán keresztül lélegzik. Ha nem kap levegőt, menekülni
fog a gazdaszervezetből, és ehhez minden felesleges terhet kiürít - egyenesen a
véráramba.
Ha úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk
elég bátrak ahhoz, hogy élősködőnket
magunk távolítsuk el, a lehető leghamarabb forduljunk orvoshoz vele.

Ajánló
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Életmód

Őszül, de nem akarja festeni?
Nem ritka, hogy valakinél már a húszas évei közepén megjelennek az ősz
hajszálak és sok 30-as éveinek elején járó fiatal is küzd velük. Először csak
pár szál látszódik, majd akár néhány éven belül jelentősen megsokszorozódik a számuk, jócskán megöregítve ezzel megjelenésünket. De mitől is
van ez, miért vagyunk egyre többen őszülő félben?

A legáltalánosabb okok közé sorolják a
genetikai jellemzőket, vagyis hogy a sorsunk előre meg van írva a génjeinkben.
Lássuk be, ez azért elég lesújtóan hangzik
és nem is akarunk ebbe beletörődni. Köztudott az is, hogy egy-egy hirtelen jött lelki
trauma is okozhat őszülést, egy szeretett
személy elvesztése, egy súlyos betegség
vagy halálközeli élmény is kiválthat idő
előtti őszülést. Ezek mind olyan események, amik ellen általában nem tudunk
tenni. És ne feledkezzünk meg a folyamatos stresszről és szorongásról
sem, a folyamatos megfelelési kényszer a főnökünknek, a szülőknek, a
családnak vagy párunknak éppúgy
kiválthat őszülést. A monoton életmód szintén hozzájárul a stresszhez, korunk rohanó világában a
nem megfelelő táplálkozás, vitaminok és tápanyagok hiánya is
közvetetten segíthet az őszülés
kialakulásában. Bármi is álljon
a hátterében, a cél mindenkinél közös: eltüntetni az ősz
hajat és újra fiatalnak látszani.
Ahhoz, hogy megértsük az
őszülés mivoltát, vizsgáljuk
meg a hajszálat kicsit közelebbről. A hajszál fő proteinje a
keratin, ez több mint 90%-ban
alkotja a hajszálat. A keratin
határozza meg a haj ragyogását, rugalmasságát és formálhatóságát. Valójában az ősz
haj látványa optikai csalódás,
ugyanis az ősz szálak nem
szürkék, hanem fehérek és
ezek keverednek a színes hajjal. A haj egyre szürkébbnek
tűnik, ahogy nő a fehér szálak
aránya. Fehér hajunk akkor
nő, amikor az nem tartalmaz
pigmenteket, és a szőrtüsző már

nem termel több melanint. A melanin
egy természetes pigment aminek elsődleges feladata a bőr és haj védelme az UV-sugárzástól. A melanin tulajdonképpen egy színes alkotóelem, amely
meghatározza a haj és bőr színét.
Számos tanulmányt lehet olvasni arról, hogy ilyen-olyan vitaminokkal
az őszülés folyamata lelassítható
vagy visszafordítható. Ezek azonban addig, amíg tudományos vagy klinikai tesztek nem támasztják alá,
inkább feltételezésnek
tekinthetők és használatuknak
sokszor csalódás a vége.
A hiú reményeket elkergetve
két választás látszik az őszülő
ember számára. Az egyik, hogy
megbarátkozik azzal, hogy az
öregedés jele egyre inkább
látszani fog. A másik, hogy
festeni fogja. Ez utóbbi
együtt jár a festés ismétlésével, ami folyamatosan
roncsolja a hajat. Arról
nem is beszélve, hogy roppant körülményes otthon
magunknak csinálni, fodrásznál pedig egy vagyont
hagyunk ott. Ráadásul a
haj idővel újra és újra lenő.
A lenőtt haj árulkodik a festésről és látványnak sem
túl barátságos, máris kezd
lelepleződni az álca.
Évekkel ezelőtt egy
francia kozmetikai cég
rátalált egy különleges
és természetes megoldásra. Kikísérletezték
ugyanis, hogy a vaszabiból
nyert kivonattal a haj fokozatosan visszanyerheti az
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eredeti színét. A hatóanyag reakcióba
lép a haj keratinjával és tartós színezetet
ad. Jelenlegi tudásunk szerint még nincs
magyarázat arra, hogy mitől nyeri vissza a
haj a természetes színét, de a jelenség tipikusan ezzel a hatóanyaggal tapasztalható.
Ezt hívják „hajmemóriának”, hiszen tényleg
mindenki a saját hajszínét kapja vissza. Klinikai tesztek alapján általános tapasztalat,
hogy 28 napi kezelés után az ősz szálak
83%-a visszanyeri a természetes színét. Ez
a módszer a hajszálat belülről színezi, nem
kívülről veszi körbe, mint a festés. Ráadásul
végre természetes hatóanyag teszi mindezt. A Grey Away névre keresztelt spray
használata egyszerű és kényelmes. Nincs
szükség hosszantartó festési tortúrákra,
nincs lenőtt haj sem. A remény arra, hogy
festés nélkül is eltüntessük az ősz hajat
már nem csak remény, hanem mára már
kész megoldás.

www.claudebell.hu
www.oszulesellen.hu
Telefon: 06-30-247-2176

Életmód

Ismerd meg tested ütemét, hogy teljesebb életet élj!

Vedd fel a ritmust!

Egyik nap még duzzadunk az energiától, tele vagyunk tervekkel, csodásnak látjuk a világot, de pár nap múlva nincs
kedvünk kimászni az ágyból, s teljesen értelmetlen és céltalan az életünk.
Erre a rendszeres hangulat és munkakedv ingadozásra már az ókori görögök is felfigyeltek, s tudásukat beépítették az orvostudományba. A vizsgálat kezdetekor az orvosok kiszámították, hogy jó, vagy rossz napja van-e a betegnek, mert ettől függött az alkalmazandó terápia sikere. Tudásuk ezután sok-sok évszázadra homályba merült,
majd a múlt század derekán ismét felbukkant, a hangzatos bioritmus név alatt.
Mint minden új tudomány, a bioritmus is
számtalan szakembert megihletett. Azok,
akik felismerték, mekkora hatása van a mindennapi életünkre, forradalmian új szemszögből kezdték vizsgálni a mentális és szervi
betegségeket, illetve azok következményeit.
Bioritmusunk jelentősen befolyásolja életünket már a megszületésünk pillanatától
kezdve.
Az újszülötteknél a legválságosabb
napnak a 11. napot tartják, amikor is az
első bioritmus-váltónap van (ekkor következhet be leggyakrabban valami probléma:
hányás, hasmenés, vagy még súlyosabb tü-

net), s ha eltelik a 33. nap, és túl van a baba
egy teljes cikluson, mondhatjuk, hogy túl
van a nehezén.
Az emberi bioritmus három részből
áll, melyek eltérő hosszúságúak. A fizikai
ritmus 23 napos, az érzelmi 28, a szellem
ritmusa 33 napon át tart. Ezalatt van csúcspontjuk és mélypontjuk, a két pont között
pedig arányosan süllyednek illetve emelkednek. Ezt a szabályos mozgást grafikonon
ábrázolva megkapjuk a személyre szabott
bioritmusunkat, melyhez szükséges a születésünk időpontja, mint a bioritmusunk kiinduló napja.

34

A fizikai ciklus a test ritmusa
A bioritmusnak ezen része felelős általános fizikai aktivitásunkért. A csúcsponton szinte nem ismerünk akadályt,
fokozódik fizikai erőnk, tettrekészségünk.
Általában ilyenkor úgy érezzük, bármivel megbirkózunk, megnő bátorságunk,
vakmerőségünk is. Kevesebb alvásra van
szükségünk, ugyanakkor frissnek és kipihentnek érezzük magunkat. A mélyponton kifogy energiánk, folyton fáradtak vagyunk, megnő az esélye a baleseteknek,
sérüléseknek, mert nehezebben megy

Életmód
a mozdulataink összehangolása. Alvásigényünk jelentősen, akár több órával is
megnőhet.
A fizikai ciklus elsősorban azokat az
embereket befolyásolja, akiknek fontos a
mindennapi erőnlét. Fizikai munkát végeznek, vagy rendszeresen sportolnak.
A fontosabb napokat, amikor különösen
jó erőben kell lenni, pl. nehezebb munkát kell elvégezni, vagy fontos versenyre
készülnek, amennyiben lehetséges, érdemes a csúcspontokra időzíteni. Ugyanakkor nem árt tisztában lenni vele, hogy a
mélypontokon adjuk meg a testünknek
a szükséges pihenést, hogy elkerüljük a
kimerültséggel járó bajokat.

Az érzelmi ciklus a lékek ritmusa
Az érzelmi ciklus döntően befolyásolja érzésvilágunkat, lelki harmóniánkat,
ösztöneinket és az alkotókedvünket. A
csúcsszakaszban az ember érzelmileg
rugalmasabb, derűlátóbb, tervekkel
teli. A mindennapok bosszúságait kön�nyedén veszi, még a legbosszantóbb
eseteken is képes könnyedén átlendülni.
Ugyanakkor a mélypontra a pesszimizmus, az ingerlékeny hangulat, a semmiségeken való bosszankodás a jellemző. A
mély szakasz idején valamivel rosszabbul
dolgozza fel az ember a kedvezőtlen híreket, könnyebben esik levert, félelmektől
gyötört hangulatba. Az, aki engedi, hogy
negatív gondolatai ilyenkor átvegyék az
uralmat, könnyen depresszióba sodródhat. Ezekben a napokban, főleg a mély
szakasz vége felé, nagyobb önfegyelemre van szükségünk, hogy a pesszimizmusunknak ne nyissunk teret. Megfigyelések
szerint az öngyilkosságot elkövetetők legnagyobb százaléka az érzelmi ciklusának
mélypontján dönt úgy, hogy eldobja az
életét.
A lélek ritmusa elsősorban azokat az
embereket befolyásolja a mindennapi
munka során, akik emberekkel foglalkoznak (tanárok, orvosok, ápolók, stb.) vagy
előadóművészek.
Az előbbiek az érzelmi ciklusuk felemelkedő szakaszában könnyebben teremtenek kapcsolatot, megértőbbek és
türelmesebbek az embertársaikkal, míg
megfigyelték, hogy pl. a tanároknak az
érzelmi mélypont közelében nehezebben
megy a tudásanyag átadása, monotonná
válik az előadásmódjuk.
Az előadóművészek esetében az érzelmi ciklus váltakozása jelentősen befolyá-

solhatja a szerep átélését, nehezebben
vagy könnyebben bújnak a megformálandó karakter bőrébe.

süket a legizgalmasabb dolgok iránt is. A
tanulás és tanítás is nehézkesebb, és csökken a nyelvi kifejezőeszközök választékos
használatának képessége is.

A szellemi ciklus
az elme bioritmusa

Mire jó a bioritmus?

Ez a ciklus a gondolkodásmódunkat, a
szellemi teljesítőképességet érinti. Döntően befolyásolja a logikát, megértést, tanulóképességet, előrelátó gondolkodást
és a kombinációs készséget. A csúcsponti
szakaszon megy a legkönnyebben a tanulás, a szellemi munka, az információk
feldolgozása és rendszerezése. Ilyenkor akár máskor megoldhatatlannak tűnő
problémákra is pillanatok alatt megtalálhatjuk a megoldást. A szellemi ciklus sül�lyedő és mélyponti szakaszán nehezebben
megy az összpontosítás, a tanulás sokkal
lassabbá válik. Fontos tudni, hogy a mélyponton és környékén jelentősen romlik az
autóvezető képességünk, mert nehézzé
válik az összetett folyamatokra való koncentrálás. Ilyenkor sok kisebb-nagyobb hibát véthetünk, amelyek könnyen balesetet
okozhatnak. Fontos tehát, hogy tisztában
legyünk a ránk leselkedő veszélyekkel, és
ne rutinból intézzük mindennapi feladatainkat. Ha tehetjük, kerüljük a fokozott szellemi munkát igénylő folyamatokat.
Az elme bioritmusa elsősorban a szellemi munkát végzőket érinti látványosan, pl.
újságírók, közgazdászok, politikusok, tanárok. Ilyenkor a rutinfeladatok is kínszenvedéssé válhatnak, elveszíthetik érdeklődé-
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A saját bioritmus megismerése fontos
lépés önmagunk feltérképezéséhez. Segítségével felkészültebbek leszünk a nehezebb szakaszok átvészeléséhez, ugyanakkor maximálisan ki tudjuk aknázni a
csúcspontok energiatöbbletét érzelmi
szellemi és fizikai téren egyaránt.
A fontos feladatokat, munkákat időzíthetjük a bioritmusunk kedvezőbb napjaira, ugyanakkor a nehezebb napokon
felkészültebben állhatunk a kihívások elé.
Fontos, hogy ne használjuk a bioritmusunkat kibúvónak az életünk semmilyen
területén. Ne essünk abba a hibába, amibe sokszor a horoszkópunk olvasásakor:
rossz napot ígérnek, hát teszünk is róla,
hogy az legyen… A bioritmusunk szempontjából nincsenek jó, vagy rossz napok,
csak könnyebbek vagy nehezebbek, és
minden attól függ, mennyire tudjuk kiaknázni lehetőségeinket.
Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy
nem biztos, családtagjainknak, kollégáinknak egyezik a bioritmusa a miénkkel.
Ha nekünk jó napunk van, lehet, hogy
ők éppen valamely ciklusuk mélypontját
élik meg. Ha ezt figyelembe vesszük, és
toleráljuk, sok-sok feszültségtől és vitától
kímélhetjük meg önmagunkat és környezetünket.

Ajánló
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Életmód

A minőségi ginseng titka 3. rész
(interjú Dr. Xavier Fruneau-val)

- Doktor Úr, hogyan vehetjük észre,
hogy magas vérnyomással küzdünk?
- A magas vérnyomás kezdeti időkben
fejfájás formájában jelentkezhet - legyen az
tompa fejfájás, lüktető halántéktáji fejfájás
- vagy akár koncentrációvesztést és szédülést is tapasztalhatunk. Ezek mind-mind a
magas vérnyomás jelei lehetnek (vagy akár
az is előfordulhat, hogy semmilyen előjele
nincs egy darabig), és így nem tűnnek elég
komoly problémának ahhoz, hogy orvoshoz forduljunk. Emiatt jellemzően nem
foglalkozunk vele, fájdalomcsillapítókkal
tompítjuk a kellemetlen tüneteket és csak
akkor keressük fel háziorvosunkat, amikor
már nagyobb a baj. Fontos a megelőzés és
jó tudni, hogy természetes módon is szabályozható a vérnyomás.
- Milyen tudományos kutatások állnak rendelkezésre a vérnyomás természetes szabályzásáról?
- Koreai kutatók a 90-es évek végén
tanulmányozták a ginseng vérnyomásra
és erekre gyakorolt hatását. Kezdetben
állatok szisztolés vérnyomását és pulzusszámát monitorozták. A kutatás bebizonyította, hogy a szisztolés vérnyomást
csökkentette a koreai ginseng szaponinja
(100mg/kg). Ez a folyamat azért következik be, mert a ginseng elősegíti a nitrogén-monoxid termelődését, mely értágító hatású.
2016-ban Dél-Koreában végzett tudományos kísérletben a ginseng egyik hatóanyagát, az Rg3 ginzenozid hatását vizsgálták. Az eredmények azt mutatják, hogy
a koreai ginseng kedvező hatást gyakorol

a vérnyomás-szabályozásra, így természetes módon tud segíteni a vérnyomás beállításában.
- Vizsgálták esetleg vakteszttel is a
ginseng vérnyomásra gyakorolt hatását?
- Igen, egy másik 2016-os koreai tanulmány szerint kettős-vak, placebo-kontrollos vizsgálatot végeztek (olyan kísérletet,
melynek során sem a beteg, sem az orvos
nem tudja, hogy a vizsgálatban résztvevő
személy hatóanyagot tartalmazó szert
vagy hatóanyag nélküli placebót kapott.)
A résztvevők naponta 10 kapszulát fogyasztottak, amely 5g vörös ginsenget
vagy placebót tartalmazott. 12 hét elteltével a vörös ginsenget fogyasztó résztvevőknél vérnyomás csökkenést tapasztaltak (szisztolés és diasztolés vérnyomás
átlagosan 6,5 és 5,0 Hgmm-es csökkenést
mutatott).
Továbbá megtalálható a tudományos
kísérletek között egy koreai klinikai vizsgálat is, melynek alkalmával 8 hetes
ginseng fogyasztás (4,5 g / nap) hatását
figyelték meg a résztvevőkön 24 órás
ambuláns vérnyomás-monitorozással. 26
résztvevőnek hipertónia (magas vérnyomás) esetén a 24 órás átlagos szisztolés
vérnyomása szignifikánsan csökkent (p =
0,03), míg a diasztolés vérnyomása csökkenést mutatott (p = 0.17). A vérnyomás
csökkenést nappal (reggel 8 és este 6 óra
között) és hajnalban (hajnali 5:00-7:00 között) időszakban figyelték meg.
- Alacsony vérnyomás esetén is szedhető a koreai ginseng, nem fogja még
lejjebb vinni?
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- A ginseng segít rugalmassá tenni a
véredényeket, tehát akinek alacsony a
vérnyomása, neki emelni fogja az optimális szintre. A fekete ginseng még hatékonyabb tud lenni a vérnyomás beállításában, mivel 3-szor több Rg3 hatóanyagot
tartalmaz, mint a vörös ginseng.
- Milyen formában javasolja a
ginseng szedését?
- A legtöbb ginseng étrend-kiegészítő
kapszula vagy ampulla formájában kapható a boltokban, ám azt még kevesen
tudják, hogy ha prémium minőséget
szeretnénk fogyasztani, akkor a 100%-os,
sűrű, tömény kivonatot javasolt választani. Melynek előállításáról annyit érdemes
tudni, hogy 1 kg ginseng kivonathoz 7
kg ginseng gyökérre van szükség, amely
legalább 4-6 éves. Azaz 1 gramm a Koreai
Ginseng kivonatból (mely a javasolt napi
adag) 7 gramm porított változatnak felel
meg. Egyébként a porított változat található a ginseng kapszulákban, abból is
általában csak néhány száz milligramm
kapszulánként, mely nem a hatóanyagot
mutatja, hanem hogy hány milligramm
ginseng porból készült.
- Mire kell még odafigyelni ginseng
termék vásárlásakor?
- A termék összetevőjét minden esetben alaposan ellenőrizze. A 100% Prémium Koreai Ginseng kivonatok csak és
kizárólag ginsenget tartalmaznak. Az
aktív hatóanyag tartalmuk pedig a fent
említettekhez képest jellemzően jelentősen magasabb, így jóval hatékonyabbak.
Koreában rendkívül sokat dolgoznak a
ginseng termesztésén a 6 év alatt, hogy
elérje a maximális hatóanyagtartalmat
és valóban a fogyasztók egészségére váljon. Amennyiben kifejezetten olcsó (9504000Ft) ginseng ampullát/kapszulát talál
valahol, akkor valószínűleg alacsony a
hatóanyag tartalma és ezáltal az eredményességében sem igazán bízhat.
Folytatás a következő számunkban!

További információ:
www.koreaiginseng.hu
hello@koreaiginseng.hu
+36 70 33 888 75
+36 70 33 924 13

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 132. rész
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Homoktövis
A homoktövis növény használatát már
az ősi kínaiak és görögök is feljegyezték.
Kínában a homoktövis gyümölcsként és
gyógynövényként is ismert. A kínaiak a
növény gyökerét, hajtását, levelét is használják a termés mellett. Ott a modern korban is megmaradt a tisztelete, 1977-ben
gyógyszernek nyilvánították. A latin neve
– Hippophae rhamnoides – a ló (hippo) és
a tövis (rhamnos) jelentésű görög szavakból
származik. Állítólag a görögök azért adták a
lovaknak, hogy szép, fényes legyen a szőrük.
A homoktövis természetes élőhelye
Európában és Ázsiában van, azon belül
is például a skandináv területeken, az Alpokban, a Kaukázusban, Szibériában, Tibetben. A homokos, akár tengerparti, akár
édesvíz melletti talajt kedveli, illetve a laza
ártéri hordalékot. Magyarországon védett
növény és főként a Szigetközben őshonos.
A múlt század elejétől termesztés céljából
már egyre több helyen ültetik. Kinézete
szerint lehet sűrű bokor vagy kis fa. A szára
és a levele fonákja ezüstös, emiatt ezüsttövisnek, ezüstös homoktövisnek is hívják. A
termés augusztus elejétől szeptember vé-

Váradi Tibor

géig érik meg fajtától függően. A homoktövis feldolgozása kézi szedéssel történik.
Ez elég lassú és fájdalmas folyamat a tövisek miatt, és mert a bogyó nagyon ragaszkodik a növényhez, könnyen összenyomódik, és már oda is az értékes lé. A szedés
után gyorsan romlik. A tartósítás történhet
fagyasztással, ilyenkor a nyers gyümölcsöt,
vagy az édesített gyümölcslét fagyasztják
le. Készítenek belőle hőkezeléssel lekvárt,
dzsemet, ivólét, koncentrátumot stb. A termés húsából és a magjából olaj nyerhető
ki, a levele teaként alkalmazható. Minél
kevesebb átalakításon, hőkezelésen megy
keresztül, annál inkább megőrzi értékes
tulajdonságait.

A homoktövis hatóanyagai

A homoktövis több mint 100 hasznos
anyagot tartalmaz. Ezek közül a legfontosabbak: A-, B1-, B2-, B6-, C-, D-, E-, K-vitamin,
folsav, telítetlen zsírsavak (ómega-3, ómega-6, ómega-7, ómega-9), flavonoidok,
karotinoidok (béta-karotin, likopin stb.),
egyéb antioxidánsok, aminosavak, kalcium, magnézium, vas, réz, kálium, cink,
szelén, mangán stb.
Egy 2012-es, Indiában
végzett kutatás eredménye azt mutatta,
hogy a homoktövisnek
magas koncentrációban sincs káros hatása.
Sőt, a vizsgált személyek vérében az A- és
C-vitamin-tartalom növekedése azt mutatta,
hogy kiemelkedően jó
a hasznosulása ezeknek a vitaminoknak.
A homoktövis C-vitamin-tartalma kiemel-
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kedő, sokszorosa a citroménak. De csak a
nyers vagy kíméletes hőkezeléssel készült
formájában őrzi meg ezt a hatását. A C-vitaminról köztudott, hogy az immunrendszerrel szoros barátságban van. Így először
a homoktövis immunerősítő hatását emelném ki. Jól alkalmazható fertőzések kezelésére és megelőzésére egyaránt. Növeli a
szervezet ellenálló képességét és lassítja az
öregedési folyamatokat.
Egy 2016-os kísérletben a homoktöviskivonat sejtregeneráló hatását vizsgálták.
A homoktövis megakadályozta a sejtek halálát, növelte a regenerációjukat károsodás
esetén, az antioxidáns hatása révén. Így
még érthetőbb, hogyan segít a sebgyógyulásban: gyorsítja a bőr és a szövetek regenerációját.
Megelőzésként téli időszakokban ajánlott
a rendszeres fogyasztása. Leveléből teát készíthetünk meghűlés ellen. Szükséges továbbá a bőr kollagénjének képződéséhez,
hiányában a bőr száraz és repedezett lesz.
Gyorsítja a fogíny, a fogak, a csontok és a
vérerek fejlődését, regenerációját, gyógyulását. Hiánya például fogínyvérzésben mutatkozik meg. A többi antioxidáns anyag is
hozzájárul ezekhez a jótékony hatásokhoz.
Fogínygyulladás esetén homoktövismagolajjal ecseteljük a fogínyt lefekvés előtt. A
homoktövis kiváló roborálószer, ajánlott
műtétek, balesetek utáni felépülés idején.
A kimerültség, fáradtság kezelésében is
szerepet játszhat. Erős az élénkítő hatása,
ezért akár reggeli kávé helyett is használható a homoktövislé. Az emésztőrendszer
számára is áldás. Segít gyomorhurut, gyomor- és nyombélfekély esetén. Gyulladáscsökkentő hatása a bélgyulladásoknál
is megmutatkozik. Aranyér kezelésére is hatásos. Az anyagcserét gyorsítja, zsíroldó hatású, így a fogyásban szintén segíthet. Az

Öngyógyítás abc-je
érelmeszesedés ellen is bevethető, az erek
regenerálódását segíti. Nemcsak koleszterincsökkentő, hanem az egész anyagcserére jótékony hatással van, ezt túlsúlyos és
sovány emberek esetén is megfigyelték. A
daganatgátló hatásáról is készültek tanulmányok.
Egy 2012-es tanulmány a homoktövis
lymphoid leukémia- és gyomorrákgátló
hatásáról is beszámol, számos más pozitív
hatása mellett (gyulladáscsökkentő, nyálkahártya-regeneráló stb.). A tanulmány kitér
a homoktövis vérnyomás- és stresszhormon-csökkentő hatására is. Májvédő hatását is kimutatták (bizonyos gyógyszerek
májkárosító hatását így csökkenteni tudja),
és segített a májcirrózisos betegeken. A
szívre szintén védő hatással van, csökkenti
a szívinfarktus kockázatát. Az immunrendszer másik problémájára, az allergiára
is gyógyír a homoktövis. Akár pollen-, akár
fémallergiáról van szó, segítségünkre lehet.
Allergiás szezonban ajánlott rendszeresen
fogyasztani.
A bőr számára külsőleg és belsőleg alkalmazva egyaránt ajánlott. A bőr rugalmasságát visszaadja, gátolja a narancsbőr és
a ráncok kialakulását. A haj egészségét

támogatja, akadályozza a hajhullást. Külön terület a bőrregenerációban az égések helyi kezelése. A homoktövis olaja az
égési sebek gyorsabb gyógyulását segíti
elő. A hegek a homoktövis hatására lesznek
a legszebbek. A fagyási és vágott sebeknél is alkalmazható, sőt a sugárzás okozta
égéseknél is. Szövetregeneráló, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású. Az
egészséges barnuláshoz is hozzájárul, csökkenti a leégés kockázatát, napolaj összetevőjeként pedig véd a káros sugárzástól.
A homoktövismag olaja alkalmazható torok- és mandulagyulladás esetén fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és érzéstelenítő
hatása miatt. A fájdalomcsillapításban is
szerepe van ezen esetekben. A fáradt szem
kezelésére is alkalmas, belsőleg szedve a
homoktövis húsát és magját egyaránt. Az
idegrendszert is erősíti, megfigyelték
antidepresszív hatását. A frontérzékenység
a vegetatív idegrendszer gyengeségből
adódik, ott is sikeresen alkalmazható kiegészítő terápiaként. Számos kutatás zajlik
még, hogy igazolják a homoktövis egyéb
megfigyelt pozitív hatásait, ilyen például a
potencianövelő, vagy a pajzsmirigy működését szabályozó hatása.
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Homeopátiás homoktövis

A homoktövis homeopátiás változatát (Sanddorn, Sea buckthorn) alkalmazzák elhízás, vérszegénység, érelmeszesedés vagy trombózis esetén (utóbbi
esetében keringés javításában van szerepe). Az emésztőrendszer területén pedig
hasnyálmirigyproblémák és károsodott bélflóra kiegészítő kezelésére (például antibiotikum-kúra után) használható. A homoktövis szerhez tartozó lelki
alkat: büszke, nemesi érzületű ember, aki
idealista, kételkedik magában és megtagadja az élet élvezetét. Az antropozófus
szerek hatóanyagaként a bőr gyógyításában van szerepe.
A homoktövisolaj (Sanddorn Pflegeöl
a Weledától) száraz, berepedt, égett, fagyott bőrre, sugárkezelés utáni, fertőzött
sebre, felfekvésre, pigmentációra, aknés
bőrre, illetve pikkelysömör kezelésére
használható.
A homoktövis tehát számos áldásos hatása miatt javasolt mint étrend-kiegészítő,
és helye van a házi patikában is.
Váradi Tibor és a Napfényes
Gyógyközpont munkatársai

Érdekes

Melege van? Enyhén langyos, és ne jéghideg vizet igyon!
Még tart a nyári forróság, ilyenkor
rendkívül fontos a megfelelő men�nyiségű folyadékbevitel. Azonban
nem mindegy, hogy a víz milyen hőfokú, erre ugyanis oda kell figyelni.
A szakértők szerint ugyanis az elfogyasztandó víznek nem szabad nagyon
hidegnek lenni, ám ha mégis valaki jéghideg vizet iszik, akkor az emésztése lelassul, gyengül az immunrendszer védekezőképessége, így pedig nagyobb lesz az
esély a betegségek kialakulására, a megfázásra, influenzára. Az sem elhanyagolható tény, hogy a hideg vízre sokként reagál az amúgy is kimelegedett szervezet.
Ezzel szemben az enyhén langyos, vagy
kissé hűvös ivóvíz ellazítja az izomzatot,
megszabadít a hasi görcsöktől, és hatékonyabban méregteleníti a szervezetet.
Emellett csökkenti a stresszt, és késlelteti
az öregedési folyamatokat.
Azt is igyekeznek kiemelni a szakemberek, hogy nyáron az enyhén langyos víz fo-

gyasztása csökkenti a szorongást, serkenti
a váladék kiürülését a szervezetből és még
fogyaszt is.
Az allergia az immunrendszer egy túlzott
reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között semmilyen választ

nem váltanak ki a szervezet részéről. Ezeket az anyagokat allergéneknek nevezzük, ilyenek például a pollen, állati szőrök,
atkák, penészspórák, különböző állatok
mérgei, mikroorganizmusok, élelmiszerek,
gyógyszerek, vegyszerek, nehézfémek stb.

Allergia ellen olajfa-levél kivonat!
gyógyhatású összetevő tökéletes együttműködésén alapszik.
Ezek szinergikusan hatnak, és így hatékonyságukban erősítik egymást. Az olajfalevél antioxidáns hatása, a magas klorofilltartalom
(lassítja az öregedési folyamatot), valamint a tartalmazott másodlagos növényi anyagok magyarázzák az olajfalevél-kivonat pozitív
hatásait, amelyeket orvosi, klinikai kísérletekkel igazoltak.

Az olajfa az alábbi esetekben javasolt:

Az olajfalevél a bibliai idők óta nagyra becsült, antibakteriális, vírusellenes és immunerősítő gyógynövény.
Allergia, ételmérgezés, hasmenés, gombásodás, fertőzések,
magas vérnyomás, gyulladások, elfertőződés esetén természetes,
mellékhatások nélküli segítség lehet!
Házipatikába, utazáshoz ajánlott, allergiára nagyon hatékony segítség lehet!
Az olajfalevél-kivonat kitűnő egészségügyi hatásai a számos
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• Allergia, asztma
• Bakteriális, vírusos és gombás fertőzések
• Irritábilis bélszindróma
• Influenza, általános megfázás
• Gyulladásos, fekélyes betegségek
• Lyme kór
• Vérnyomás szabályozása
• Crohn-betegség
• Orr-melléküreg gyulladás
• Légúti betegségek
• Herpesz
• Érrendszeri rendellenesség
• Ízületi, reumás gyulladások
• Hasmenés
• Húgyvezeték- és hólyaggyulladás, ezek bakteriális elfertőződése
• Tartós immungyengeség
• Gyomorfekély, gyomorsav-túltengés

Életmód

A zöld levelek fogyasztása frissen
tartja az agyat
Elég egy adag spenótot hozzáadni a reggeli juice-hoz.

Mintha 10-12 évvel
fiatalabbak lennének…

Az idősebbek egyik legnagyobb félelme a
kognitív agyi képességek elvesztése, ami Alzheimer-kórhoz és demenciához vezet. Míg a
gyógyszeripar több milliárdot költ arra, hogy
új gyógymódot kutasson, a Chicagói Rush
Egyetem Orvosi Központjának új tanulmánya szerint a megoldás: leveles zöldek.

Naponta csak egy fél csésze
leveles zöldség

Folyamatban lévő tanulmányuk 960
embert érint 58-99 éves kor között. Eddigi
eredményeik szerint azok az emberek, akik
naponta 1-2 adag leveles zöldséget fogyasztottak, olyan agyi működéssel rendelkeztek,
mintha 10-12 évvel fiatalabbak lettek volna.
A leveles zöldek egyikét fél csésze spenót,
fodros kel vagy káposztalevél, vagy egy csésze saláta határozta meg.
A tanulmány figyelembe vette azokat az
egyéb tényezőket is, amelyek befolyásolhatják az agy egészségi állapotát, beleértve
az étrendet, a dohányzást, a súlyt és egyéb
életstílusokat. Míg a kutatók megjegyzik,
hogy még nem lehet véglegesen bizonyítani, hogy a leveles zöldségek csökkentik vagy
lassítják a demenciát, egyértelmű összefüggést hoztak létre a leveles zöldségek fogyasztása és az agy egészséges működése között.

Úgy gondolják, hogy ezekben a zöldségekben magas folsav, lutein és nitrát tartalom a
felelősei ennek a jótékony hatásnak.

Nem érezni a karakteres
ízét a juice-ban

Az egyik legegyszerűbb módja annak,
hogy a leveles zöldek maximális tápanyag
tartalmát felhasználja a szervezetünk, ha
hidegpréseljük egy zöldség- és gyümölcspréssel. A lassú sebesség nem károsítja a
létfontosságú tápanyagokat, vitaminokat és
ásványi anyagokat, ellentétben a nagysebességű centrifugákkal vagy keverőkészülékek-

kel. Egy csésze spenót könnyen hozzáadható
bármely gyümölcsléhez, és az íze így nagyon
enyhe, sőt például a spenót íze tökéletesen
harmonizál az alma-sárgarépa lével.

Hogyan préselhet
zöld leveleket?

A leveles zöldek számára a legjobb választás a SANA EUJ-828 legújabb, és legmodernebb technológiájú zöldség és gyümölcsprés. Nagyon precíz munkát végez.

A sokoldalú, közepes árkategóriájú másik
remek gépünk a Sana EUJ-707 egyfokozatú
vízszintes prés, amely a legnépszerűbb modellünk.

www.eujuicers.hu
06-70/678-8728
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Növényápolás

Nyárvégi kertápolás
Az iskolakezdés, kerti grillezések, medencézés mellett este tegyünk egy kellemes sétát kertünkben, pillantsunk rá növényeinkre!
Egy-egy kanna plusz öntözés, egy-két elszáradt virág levágása mellett egy pár perces kézi permetezés is elkelhet a következő napokban. 4-5 fújás, és el is üldöztük a kártevőket. Íme, egy kis segítség, hogy mire figyeljen MOST a kertben:
GYEPÁPOLÁS:
1. Nyírás: a kánikula nem volt kedvező
gyepünkre nézve. A füvet hagyjuk meg
3-5cm magasra, és egy fűnyírás alkalmával
ne vágjunk le többet a fű magasságából,
mint az egyharmadát! Inkább gyakrabban
keveset. Nagyon fontos, hogy fűnyírónk kése
minél élesebb legyen! A tompa, kicsorbult él
nagyon megtépázza a füvet, így nehezebben regenerálódik a „seb” a fűszálak végén.
Ezáltal a gyönyörű, smaragdzöld gyepünk
száraz, sárgás hatást kelthet.
2. Öntözés: inkább a hajnali órákban
öntözzünk, mint este, mert a nagy melegben könnyen begombásodhat a gyep! Ne
gyakran keveset, inkább ritkábban, de akkor alaposan öntözzünk! Így a víz le tud jutni a gyökerekhez, nem csupán a talaj felső
1-2cm-éről párolog el napközben. Ha azonban gombásodás jeleit látjuk, vegyük rövidebbre az öntözés idejét, pár perc is sokat
számít!
3. Tápanyag: Ha nagyon kisárgult a fű,
mindenképpen lássuk el tápanyaggal! Olyat
válasszunk, ami nem éget! Javasoljuk: Kisebb
területekre: Substral növényvarázs gyeptrágya, Substral Villámgyors zöldítő gyeptrágya; nagyobb kertekbe: Everris Stress
Control, vagy DCM Stresszkezelő szerves
trágya.
4. Gyomok ellen: Ha nagyon elszaporodtak a gyomok a fűszáak között, kiszórhatunk gyomirtós gyeptrágyát (Substral, vagy
Everris Weed Control). Óvatosan bánjunk
vele, ne adagoljuk túl, nehogy kiégessük
vele a gyepet! Az esti órákban juttassuk ki,
ne napközben! Hogyha más trágyát használunk, permetezéssel is kijuttathatjuk a kétszikű gyomirtót. (Dicophar, Gyomstop) Ezeket
is csak az esti órákban használjuk!
Tippünk: ezen szerek hatékonyságát fokozhatjuk az optimális időben való permetezéssel (fűnyírás utáni második, harmadik nap).

elszaporodásukat. Egy-egy gyors esti permetezés segít kertünk növényeit egészségesen, szépen tartani.

Almafánkon és rózsánkon már megjelenhettek a LISZTHARMAT tünetei. Mintha
fehér liszttel vékonyan beszórtuk volna a
levélfelületet. Javasolt szerek: Thiovit Jet,
Score, Alfa-Solo, Topas, Teldor, Qualy,
vagy Amistar. Ökológiai termesztésben:
Bordóilé+kén, Vegesol eReS.

NÖVÉNYVÉDELEM:

A PARADICSOMVÉSZT okozó gomba
ilyenkor támad. Védekezzünk ellene Kupfer
Fusilan, Amistar, Ridomil Gold szerekkel,
vagy használjuk az ökológiai gazdálkodásban is használható Trifendert, EM-BIO-t,
Rézoxikloridotot, Rézszulfát, Bordóilét. Jövőre már ültetéstől havi 2 alkalommal gondoskodjunk a megelőzésről!

Nagyon kell figyelnünk a tetvek, atkák
és gombás fertőzések terjedésére! A nagy
meleg és az esőzések együtt elősegítették

A nagy melegben erőszeretettel támad
a LISZTECSKE, vagy más néven: üvegházi
molytetű. Elsősorban a káposztaféléket lepik
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el, de a paradicsom, paprika, uborka és a balkonnövények sincsenek biztonságban ettől
az erőszakos rovartól. A levelek fonákján élő,
onnan csoportosan felrebbenő 2-4 mm-es

fehér „lepkécske” szívogatásától a levelek elsárgulnak, váladékától fényesen ragadósak
lesznek. Később a betelepedő gombáktól
feketednek, lehullanak. Veszélyes vírusokat
terjeszt!!! A ragacsos sárgalapok jól jelzik, sőt
gyérítik is a kártevőt. Nagyon szapora, akár
10-14 nemzedéke is kialakulhat egy évben.
Körülményeitől függően 30-70 nap alatt is
kialakulhat egy teljes generáció. Sűrűn, erős
fertőzésnél akár 3-4 naponta ismételni kell a
permetezést. Váltogassuk a rovarölő szereket,
mert gyorsan megszokják, ellenállóvá válnak. 3-4 héten át heti 2-3-szor Mospilannal,
Cyperkillel, vagy Sanmite 20WP-vel kell
permetezni. A káposztaféléken feltétlenül
adagoljunk nedvesítő szert is (Káliszappan,
Nonit), és inkább a kontakt szereket részesítsük előnyben! Ökológiai termesztésben is
használható szerek: EM-BIO, Káliszappan.

Zöld megoldások

Környezet- és egészségvédő
mosogatási tippek
Napjainkban egyre nagyobb az érdeklődés az öko tisztítószerek iránt,
egyrészt az itthon is egyre fontosabbá váló ökotudatos életmód, valamint az egyre gyakrabban előforduló bőrirritációk miatt. Most ebben
segítünk eligazodni, valamint néhány könnyen kivitelezhető otthoni
tippet is adunk, amivel mi magunk
is hozzájárulhatunk környezetünk
védelméhez.

Mitől környezetbarát
egy mosogatószer?
A tendencia azt mutatja, hogy egyre
többen térnek át a káros vegyi anyagoktól mentes mosogatószerekre, a legtöbb
magyar háztartásban azonban még mindig szintetikus alapú, foszfátot tartalmazó
termékeket használnak.

Ezek a termékek tartalmaznak még felületaktív anyagokat (tenzideket), mesterséges illatanyagokat és színezékeket
is. Egyik árulkodó jele az erőteljes habzás,
ami azt az illúziót kelti, hogy egy csepp is

elegendő egy óriási halom koszos edény
tisztára mosásához. A fokozott habzás a
foszfát erős vízlágyító jellege miatt következik be, mely egyáltalán nincs hatással a
mosogatás hatásfokára.
A környezetbarát mosogatószerek nem
tartalmaznak foszfátot, szintetikus összetevőket, színezéket és mesterséges illatanyagokat sem.
Az ÖKO mosogatószerek csak minimális terhelést jelentenek a környezetre és az
élővizekre. A mosogatóvízzel távozó mosogatószer rövid időn belül tökéletesen
lebomlik biológiailag. Csak kis mértékben
habzik, természetes illatokkal kényeztetnek, vagy teljesen illatmentesek pl. a
ZERO termékek.

Mi a gond a foszfáttal?
A foszfát a mosást, mosogatást követően a vízzel együtt a csatornarendszerbe
kerül, amit a víztisztító berendezések nem
szűrnek ki, így az visszajut a természetes
élő vizeinkbe, ezzel eutrofizációt azaz
algásodást okozva, ami pedig tömeges
halpusztuláshoz vezet.
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Zöld megoldások
Örök kérdés:
kézi, vagy gépi mosogatás
Sokan a gépi mosogatás ellen vannak a
gép magasabb beszerzési ára, a gép vízés áramfogyasztása, valamint a kevésbé
hatékony mosogatás miatt. Most ezeket a
tételeket nézzük meg, hogy mi is a valóság.
1. Vízfogyasztás
A kísérletek és tapasztalatok azt bizonyítják, hogy minimum fele annyi vizet fogyaszt a mosogatógép, mint a kézi mosogatás. A gépek körülbelül 9-18 liter vizet
használnak fel egy 12 terítékes mosogatáshoz, ennél jóval többet elpancsolunk
a manuális módszerrel, ami nagyjából 40
percet vesz igénybe. Egyes becslések szerint akár 1500 liter víz is megtakarítható
egy év alatt gépi mosogatással.
2. Hatékonyság
A kézi mosogatás kéz meleg vízben,
maximum 50 fokon történik, ehhez képest a mosogatógépek 90 fokos programmal is tudnak mosogatni, de természetesen választható eco program is, mely
kb. 50 fokon működik. A mosogatógép

tabletták úgy vannak kifejlesztve, hogy
ugyanolyan hatékonyan elbánjanak a zsíros edényekkel, mintha kézzel mosogatnánk. Érdemes ezekből is természetesen
öko, foszfátmentes megoldást választani.
3. Energia
A kézi mosogatáshoz szükséges meleg
víz előállításához, valamint a mosogatás
közben szükséges világításhoz is általában
energiát használunk. (Becslések szerint átlagosan 500 kWh spórolható meg gépi mosogatással a kézihez képest egy év alatt.)
4. Ár
A mosogatógépek ára a víz és áram
költségeket figyelembe véve pár év alatt
megtérül. (Ezt egy 100 ezres gépnél általában 5 évre becsülik.)
Azt fontos kiemelni, hogy rendkívüli
odafigyeléssel a kézi mosogatás azért közel ugyanannyiból kihozható, mint a gépi
mosogatással. Azonban akkor még nem
beszéltünk a mosogatásra fordított időről.

perces időtartamot nézve évente 130
órát töltünk mosogatással. Ennyi időt minimum meg lehet spórolni egy mosogatógéppel.
Összességében elmondható, hogy
amennyiben van rá lehetőségünk, akkor
mosogassunk géppel, hiszen ezzel pénzt
és időt spórolhatunk és a környezetünket
is védjük. Azonban bármennyire is igyekszünk, előfordulhat, hogy nem tudunk
mindent így mosogatni, mert pl. gyorsan
kell főzés közben egy eszköz, vagy vannak
bizonyos anyagok (pl. fa), melyek nem bírják a hosszú ideig való áztatást. Ebben az
esetben se folyóvízzel, hanem álló vízben
mosogassuk el ezeket az eszközöket.

5. Idő
Időből van a legkevesebb egy családban általában, így heti 5 alkalmat és 30

Az Ecover termékek elérhetőek
a drogériákban és a nagyobb
bioboltokban, valamint a webshopon.
www.ecoverwebaruhaz.hu
Facebook oldalunkon további híreket,
érdekességeket talál.

zésében is szerepe van. Naponta 3 csésze
kukoricabajuszból készült teát lehet kortyonként lassan elfogyasztani, azonban
az összmennyiség ne haladja meg a 250
millilitert.

A kukoricabajuszból készült teával a
vérszegénység is csökkenthető, elkerülhető az álmatlanság, ezért mértékkel történő fogyasztása, főként idősebbek számára, kifejezetten ajánlott.

Fűben-fában

Főzzünk teát
kukoricabajuszból!
A kukoricahajból nemcsak finom,
de egészséges tea is készíthető, hiszen ez a természetes csodaszer sok
káliumot, kalciumot, C-, E- és K-vitamint, allatoint tartalmaz, amelyek
segítenek csökkenteni a gyulladásokat a szervezetben.
Mivel vízhajtó hatása is van a kukoricabajusznak, a szervezet víz-visszatartását
is képes megakadályozni, szabad utat engedve a folyadékok távozásának.
Régebben a nők a menstruációs panaszok enyhítése érdekében is alkalmazták a kukoricabajusz gyógyhatását,
hiszen a szárított bajuszból készült tea
képes volt enyhíteni a hasi görcsöket.
Mivel vízhajtó hatással is rendelkezik,
ezért az optimális veseműködés megőr-
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Környezetünk

A láthatatlan veszély: AZ ELEKTROSZMOG
Az emberiség a múltban még soha nem találkozott hasonló környezeti hatással, amit napjainkban minden pillanatban megél a
levegőben lévő, szabad szemmel nem érzékelhető, nem hallható, nem szagolható és nem tapintható „elektroszmog” jelenség
vonatkozásában.
A folyamat akkor kezdődött, amikor elkezdtük előállítani, szállítani és felhasználni
az áramot.
Ismert a jelenség: magasfeszültségű távvezetékek a levegőben, televíziózás, rádiózás.
Ezt követően megjelentek az első mobiltelefonok, számítógépek, tabletek, laptopok,
wifik, az ezekkel kommunikáló adótornyok
rohamos növekedése a környezetünkben,
az egyre fejlettebb elektronikus eszközök a
háztartásokban és a munkahelyeken, iskolákban és az egészségügyben, az okos házak,
az energiatakarékos izzók, stb.
Katonai átjátszók, műholdas adás-vétel,
híradástechnika rohamos fejlődésnek indult.
Olyan robotosodási folyamatok indultak meg nemcsak ipari létesítményekben, hanem nagyon rövid időn belül a
makrokörnyezetünkben is, az otthonainkban, az alvó-fekvő pihenőhelyeinken, a levegőt terhelve, (amely az élet egyik lételeme)
láthatatlanul, nem ionizáló sugárzásként
minden pillanatban áthatolva rajtunk és az
élővilágon, amelynek beláthatatlan egészségi kockázatai vannak.
Jelenleg kb. 2000 oldalas vizsgálati anyag
áll a rendelkezésünkre, amely a kockázatokat igazolja. Ebből kiemelném a WHO állásfoglalását, amely szerint az elektroszmog
2B rákkeltő kategóriába sorolandó.
Valamint döbbenetes az érrendszeri
betegségek kialakulásában betöltött szerepe is.
A vérünkben lévő vasat a környezetben
napi szinten emelkedő elektromágneses
térerő mágnesezi, ezáltal összehúzza a
vörösvértestecskéket, és kialakulnak a vérrögök, amelyek terheléstől függően bármelyik érrészt elzárhatnak, kortól, nemtől
függetlenül.
Ez a jelenség fokozottan érvényesül zárt
terekben, mint az autó, repülőgépek, tömegközlekedési eszközök.
A szabadban, és a külső medencékben az
interferencia jelenség kockázata fokozottabb. Ennek sajnos nincsenek előjelei!
Az elektroszmog az egyik legnagyobb

traumatikus stressz.
Alvászavarokat, vegetatív idegrendszeri
problémákat, depres�sziót, pánik szindrómát
és súlyosabb idegrendszeri és mentális problémákat okozhat!
Egyre
több
az
elektro-hiperérzékeny
ember! Ezt a betegséget több ezer orvos
aláírásával igazolta a
Freiburgi felhívásban,
ezért hivatalosan is betegséggé nyilvánították.
A digitalizációs folyamat egyre szélesebb
körben terjed. Többek
között digitális iskolák
jönnek lére.
Sajnos világszerte eltörlik rövid időn belül a
tankönyv nyomtatását,
és a gyerekeink számítógépeken, digitális táblákkal kommunikálva tanulnak majd.
6 milliárd mobiltelefon előfizetés van a
világon. A mobiltelefonokat a zsebükben
hordják főleg a fiúgyermekek és férfiak,
melynek következménye hímivarsejt torzulások, meddőségi kockázatok.
Mi történik akár egy nemzedék múlva,
ha nem védekezünk?
Sejtpotenciál zavarok jönnek létre. Ezáltal csökken a sejtek energia szintje. Ennek következtében amortizálódik többek
között az immunrendszer, a vegetatív és
központi idegrendszer teljesítőképessége.
Nem véletlen, hogy a fentiek szerint,
elkötelezett és lelkes környezetvédőként
sugárzáskutatásokat kezdtünk el és technológiákat alkottunk meg 25 évvel ezelőtt,
amelyeket folyamatosan kutatásfejlesztünk.
Nemcsak az elektroszmog, hanem a ra-
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dioaktív, és radon sugárzások, valamint a
geokozmikus pathogen sugárzások vonatkozásában is!
Ennek következtében alkottunk meg egy
épülettartozékként funkcionáló komplex,
minden ártó sugárzás csökkentésére alkalmas találmányt, amelyet utólagosan
meglévő építményekbe és új építkezéseknél
egyaránt tudunk alkalmazni, amelyet szabadalmaztattunk a világ zömének nagy részén.
(Részlet Juhászné Molnár Mariann munkájából)

Nem kell a technika legújabb vívmányait
megtagadnunk, de van lehetőségünk, hogy
védekezzünk káros hatásai ellen!
Kérdéseivel forduljon bizalommal Erdős László
Természetgyógyászhoz
a 06 70 /949-7787-es telefonszámon vagy a
sugarzaspajzs@gmail.com e-mail címen!

Életmód

ÉLETENERGIÁVAL, OXIGÉNNEL teli FRISS IVÓVÍZ
és FÜRDŐVÍZ otthonunkban!
PHITALIZER ÉLŐ VÍZ-RENDSZER... A VÍZ ÉLETRE kel!
Mára lehetővé vált a felső kategóriát képviselő ezüstözött PHITALIZER Víz-Revitalizáló
rendszer jóvoltából, elérhető áron, a szervezet számára megfelelő energetikával és
tisztasággal rendelkező friss ivó és fürdővíz,
illetve a növények számára öntözővíz biztosítása. Nem kell műanyag palackokat hurcolni,
újrahasznosításukkal bajlódni, mert a friss víz
egyenesen a csapból, azonnal kitölthető és
fogyasztható, vagy bármire felhasználható.
Ez a víz rendezett kristályszerkezetű, FINOM ízű, emelkedett TERMÉSZETES OXIGÉNSZINTTEL, és nem utolsósorban magas
ÉLETENERGIÁVAL rendelkezik. A víz energetikájához és antibakteriális képességeihez
hozzáadódnak az gyártásakor alkalmazott
nemesfémek kedvező energetikai és fizikai
tulajdonságai. A PHITALIZER rendszer belseje ezüstözött, ami már önmagában is magas
antibakteriális képességgel bír. Az alkalmazott spirálörvény geometria pedig teljes
mértékben képes a legmagasabb életenergia szintet a víz számára visszaadni. A víz így

egy rendkívül MAGAS MINŐSÉGŰ ÉLŐ VÍZZÉ
VÁLIK újra, és ki tudja fejteni a szervezet számára előnyös és a környezet számára is nagy
jelentőséggel bíró tisztító módszereit. Segít a
méregtelenítésben, és segíti a tápanyagok,
vitaminok megfelelő bépülését.
Csökken a korrózió, a víz természetes
módon lágyabbá válik, feljavítja az ételek,
zöldségek, gyümölcsök eltarthatóságát
és minőségét, és sokkal kellemesebbé és
eredményesebbé teszi a tisztálkodást. Jó
a HAJNAK, jó a BŐRNEK, jó az egész SZERVEZETNEK. Jó az ÁLLATOKNAK, jó a NÖVÉNYEKNEK, és jó a KÖRNYEZETNEK IS!
A PHITALIZER rendszer CSAPOKRA szerelhető, ZUHANYRA/KÁDCSAPTELEPRE
szerelhető, MOSDÓ/MOSOGATÓ alá szerelhető, VÍZSZŰRŐKHÖZ illeszthető, és
FŐ-VÍZVEZETÉKRE szerelhető változatban
is létezik. A PHITALIZER környezetbarát
TERMÉSZETKÖZELI technológiája a forrásvíz természetes frissességét hozza el
otthonunkba, elérhető árakon, és fenntar-
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tási költségek nélkül!
Az ELEKTROSZMOG és más NEGATÍV
ENERGIÁK ellen is van megoldás! Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓK semlegesítik a káros sugárzásokat, az ELEKTROSZMOG ÁRNYÉKOLÓ
anyagok fizikailag visszatükrözik a nagyfrekvenciás mikrohullám sugárzásokat.

WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Információ és rendelés:
06 30 964 7333 (H-V 10-18 óráig) –
Szívesen visszahívjuk!
3000 Ft-ot érő KUPONKÓD: PHI3000
KÓSTOLJA MEG OTTHONÁBAN!
PHITALIZER termékek
14 napos PÉNZVISSZAFIZETÉSI
GARANCIÁVAL!

Növényápolás

Nyár a kertben
A nyár a jó idő, a lazítás, kikapcsolódás, új élmények ideje. A kerttulajdonosok tudják, hogy a tavasz óta
sok munkával, odafigyeléssel gondozott kert számára a nyár veszélyeket is tartogat. A nagy forróság,
sok eső, esetleg együtt a kettő, vagy
hosszú szárazság a növényeket legyengíti, virágszirmokat megégeti, gyepet kifakítja. Szomorkodás
helyett nézzük meg, mit tehetünk
a tavaszi munkánk eredményének
megőrzéséért.

Gyepgondozás
A tavasszal kijuttatott tápanyagot általában nyár közepére a gyep felhasználja.
Jó tudni, a hatástartamot a gyártók 1621 °C közötti hőmérsékletre állítják be. A
termék magasabb hőmérsékleten gyorsabban, az alacsonyabb hőmérsékleten
lassabban adja le a hatóanyagot. Az idei
meleg május és június során valószínű,
hogy a gyep már hasznosította a tavasszal
kijuttatott tápanyagot. Itt az ideje a nyári
kezelésnek. A lényeg, hogy a sejtfalat erősítsük, amire a magasabb kálium tartalmú
trágyák szolgálnak. A tavasszal kijuttatott
nitrogén a növekedést serkentette, ez
nyáron már nem cél, hiszen az erőteljes
növekedés a nagy melegben gyengíti a
növényt.
A DCM Öko gyeptáp 100% szerves
anyag tartalommal és magnéziummal biztosítja mindazokat az anyagokat, amelyre
a fűnek szüksége van. Nagy előnye, hogy
ez a termék egész szezonban adható. Aki
nem kíván a hatóanyagokat tanulmányozni, kiválasztani a megfelelő terméket, bátran válassza a DCM Öko gyeptápot, biztos
lehet benne, hogy jó terméket választott.
De a kívánt hatás eléréséhez évente 3-4
szer juttassa ki az előírt mennyiséget.
A DCM Stresszkezelő gyeptáp szintén
nagyobb arányban tartalmaz káliumot. Ez
a termék kiválóan alkalmas a gyep nyári
kezelésére és a téli felkészítésre.

Virágzó növények
A virágzó növények nagy része nem
kedveli a hőséget, és az erős UV sugárzást. Levelei elbarnulnak, szirmai elhervadnak. A nyári tápanyagpótlásról ne feledkezzünk meg, de csak a nagy melegek
elmúltával számítsunk arra, hogy a virágok ismét teljes pompájukban gyönyörködtetnek bennünket. Válassza a DCM
Muskátli, vagy Balkonnövény tápokat
a virágzó növényei számára, a savanyú
talajt kedvelő növényeknek pedig a DCM
Rododendron, hortenzia, azálea tápot.

A DCM szerves alapú gyeptápok nagy
előnye, hogy nem csak a tápanyagot biztosítják a növények számára, hanem a talajélet serkentésével ideális körülményeket teremtenek az egészséges fejlődés számára.
Jó kertészkedést !
Körmendy Klára
Gramen Kft.

Termékeinket megvásárolhatja a www.
gramen.hu webáruházban, a Bauhaus áruházakban és sok más webáruházban, kertészetben.

Fenyők és örökzöldek
A fenyők és örökzöldek szintén igénylik
a tápanyagot, a megfelelő gondoskodás
a mostanában gyakori betegségekkel
szemben is ellenállóbbá teszi kertünk
örökzöldjeit. A DCM szerves trágyák között erre is talál megfelelő terméket.
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Gramen Kft.
www.gramen.hu
Kövessen a Facebookon is!

Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

2018. szeptember 21.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/06. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Gyere már be, inkább veszek neked egy
mosógépet!”
A beküldők közül
Ferencz Ágnes (Budapest)
Lukács Tibor (Celldömölk)
Mogyorósi András (Pécs)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

A Zöld Újság megrendelhető
a kiadó címén:
4401 Nyíregyháza,
Pf.: 355
E-mailben:
megrendel@zoldujsag.hu
illetve telefonon:
06 20 366 6500
Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető
az ország bármely postáján,
a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen,
telefonon 06-1-767-8262 számon,
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
címen.

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai kivitelezés: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: A Kft. ügyvezetője
ISSN: 1785-4911
Hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A cikkek, grafikai megoldások utánközlése a kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos!
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