Tartalom

25.

6.
8.

24.

AKTUÁLIS 4.
AGYSERKENTÉS A LEGEGYSZERŰBB MÓDON! 6.
A MEGTÉVEDT LIBÁK 8.
TÖLTŐDJÜNK FEL TERMÉSZETES SPORTITALOKKAL! 11.
AZ ÓKORI EGYIPTOM FIATALÍTÓ ANYAGAI A MIRHA ÉS A TÖMJÉN 12.
AZ AYURVEDIKUS ÉLETELIXÍR 14.
KÉSZÜLJÖN AZ ŐSZRE NKO KRILL OMEGA3 OLAJJAL 15.
FORGÁCSOK... NEMES FÁBÓL... 16.
BIO – TÉLI TÁROLÁSRA IS 17.
KÉSZÍTSÜK FEL GYERMEKEINK IMMUNRENDSZERÉT
TANÉVKEZDÉSRE BIO FOLYÉKONY GOMBA KIVONATOKKAL 19.
FŐZZ OKOSAN A HUNORGANIC KFT. NATURBIT TERMÉKEIVEL 20.
GYÓGYNÖVÉNY KINCSEINKRŐL 21.
MIK AZOK A SZALVESZTROLOK? 22.
HIBÁK A TANÍTÁSBAN 24.

MERT „AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR” (80. RÉSZ) 26.
GYÓGYTEA KEVERÉKEK A GYÓGYFŰ KFT-TŐL 32.
ÖREGSÉG ÉS AZ IMMUNITÁS 33.
KISKANÁL-NAGYKANÁL MÉRTÉKEGYSÉG 34.
MI GARANTÁLJA AZT, HOGY ELÉGEDETT LESZEL
A KOZMETIKUMODDAL? 35.
A MINŐSÉGI GINSENG TITKA 4. RÉSZ 37.
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS ABC-JE 133. RÉSZ 38.
MOST ÜLTESSÜK EL A TAVASSZAL VIRÁGZÓ HAGYMÁSOKAT! 40.
KÉSZÜLJÜNK FEL AZ ŐSZRE 41.
VÉGRE FELFEDEZTÉK ATLANTISZT! 43.
MIKOR ÜLTESSÜNK GYÜMÖLCSFÁT? 44.
SZEMÜNK FÉNYE 47.
GYEPÁPOLÁS ŐSSZEL 48.
REJTVÉNY 49.

38.

44.
Kedves Olvasóink!

Ha keresik, de nem találják a Zöld Újságot egyes árusoknál,
kérjük, hogy jelezzék ezt nekünk az elárusítóhely pontos
címének megadásával, és mi továbbítjuk a terjesztők felé.
Telefon: 06 20 366 65 00 E-mail: info@zoldujsag.hu
Látogassa meg honlapunkat,
ahol elolvashatja korábbi cikkeinket is:

www.zoldujsag.hu

Facebookon itt talál meg minket:
zoldujsag.hu

3

Aktuális

Ferenc pápa a műanyag-szennye- Különleges takarítóhajó gyűjti
a műanyag szemetet
zés ellen szólította fel a híveket
Közös fellépésre szólította fel az embereket az óceánok
műanyag-szennyezése ellen Ferenc pápa, aki az elmúlt
években számtalanszor emelte fel szavát az ember által előidézett globális felmelegedés megállításáért.

Kivontatták a San Fransiscó-i öbölből szeptember elején azt a különleges tisztítóberendezést, amelyet egy 24
éves holland fiatalember, Boyan Slat talált fel az óceánok műanyaghulladékoktól való megtisztítására.

„Nem engedhetjük meg, hogy tengereinket és óceánjainkat úszó műanyagok végtelen mezői szennyezzék be.
Mindannyiunknak felelősséggel kell tartoznia a másik iránt és
bolygónk jövője iránt” - hangsúlyozta a pápa a teremtésvédelem negyedik imanapjához intézett hétvégi üzenetében.
Az imanapra Ferenc pápa az üzleti élet mintegy száz vezetőjét
hívta meg a Vatikánba.
Sajnálatosan túlságosan sok erőfeszítés végződött sikertelenül a hatékony szabályozás és ellenőrzés hiányában, különösen,
ami a nemzeti hatóságok igazgatásán kívül eső tengeri területek
védelmét illeti. Az ENSZ adatai szerint évente mintegy nyolcmillió tonna műanyag kerül az óceánok, tengerek vizébe, elpusztítva a tengeri életet, behatolva az emberi táplálékláncba.
Ferenc pápa 2015-ben adta ki Laudatio si (Áldott légy) enciklikáját, amely a közös otthon gondozása címet kapta, és amelyben kiemelt szerep jut a környezetvédelemnek. Az enciklika
egyik fontos üzenete, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából.

A System 001 nevű rendszer egy 600 méter hosszú, a víz felszínén lebegő műanyag csőből és három méter mélyen a víz alá
merülő fésűszerű filterből áll.

A pápa arról is beszélt, hogy „a biztonságos ivóvízhez való
hozzáférés alapvető és általános emberi jog”, és helytelenítette,
hogy sokan nehezen vagy egyáltalán nem férnek hozzá tiszta
ivóvízhez. Az ENSZ szerint több mint 2,1 milliárd ember nem
fér hozzá fogyasztható vízhez, közülük is a gyerekek vannak a
legkiszolgáltatottabb helyzetben.
MTI

Tilos az utcán enni Firenzében,
óriási pénzbírság jár érte!
Firenzében megtiltották, hogy a turisták ebédjüket
vagy vacsorájukat az utcán költsék el, a rajtakapott látogatókat súlyos pénzbírsággal sújtják.
Dario Nardella, a reneszánsz város polgármestere elmondta: a
„faragatlan turisták” ellen hozott rendelkezés szeptember elsejétől él, és akár 500 eurós (164 ezer forintos) pénzbüntetést is
kaphat, akit dél és délután 3 óra, valamint délután 6 és este 10
között utcai étkezésen kapnak.
Az új szabály Firenze bizonyos utcáira vonatkozik, többek között az Uffizi képtár környékére. A turisták a járdán, a bejárati küszöbökön vagy kocsifelhajtókon sem ülhetnek le ebédelni vagy
vacsorázni.
Az új szabály 2019. január 6-ig, az olasz idegenforgalmi szezon végéig van érvényben. A rendelkezés fő oka, hogy turisták
gyakran esznek az utcán, ahelyett, hogy beülnének egy kávézóba vagy étterembe.
MTI
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A berendezést két héten át egy, a kaliforniai partoktól mintegy
500 kilométerre fekvő helyen próbálták ki élőben, ezután 2000
kilométerrel odébb vontatták, a Kalifornia és a Hawaii-szigetek
között elterülő hatalmas csendes-óceáni szemétszigethez, a
Great Pacific Garbage Patchhez a vízben lebegő műanyaghulladék összegyűjtésére. A tervek 60 ilyen berendezés telepítését
irányozzák elő a másfél négyzetkilométernyi tengeri szeméttelepen, amely az örvénylő tengeri áramlatok révén alakult ki.
A The Ocean Cleanup projektet egy azonos nevű hollandiai
nonprofit szervezet irányítja a hollandiai Delftből, az eddigi korlátozott kísérleteket is a közelben, az Északi-tengeren végezték. A
csendes-óceáni nagytakarításhoz megnyerték számos egyetem
és vállalat támogatását.
A projektet még számos bizonytalanság övezi, nem tudni, hogyan állja meg a helyét a berendezés a nyílt tengeren, erős hullámverésben, a téli viharok idején.
A feltaláló bízik abban, hogy néhány hónapon belül megérkezik a szárazföldre az első “kukáshajó” a tengeren összeszedett
szeméttel, és megindulhat a tisztítóberendezés tervezett sorozatgyártása.
A The Ocean Projekt távlati céljaként 2040-ig szeretné begyűjteni a világtengereket szennyező műanyagszemét 90 százalékát.
A plasztik csak nagyon hosszú idő alatt bomlik le, és ha megteszi,
az sem jó, mert mikroszkopikus méretű mérgezőanyagként kerül
be a táplálékláncba.
Szakértők szerint már az 1950-es évek óta gyűlik a műanyaghulladék az óceánokban, de csak az 1970-es évektől észlelték
koncentrálódását a csendes-óceáni áramlatok összefolyásánál.
greenfo
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Több halálesetet okoz a levegőben Kivezetik a boltokból
szálló finompor, mint eddig vélték a halogénizzókat
A levegőben szálló finompor világszerte egyharmaddal
A magyar piacon mintegy 20 százalékot képviselhet a
több halálesetet okoz, mint amennyit az eddigi becsléhalogéntermékek aránya, amelyeket szeptember 1-je
sek alapján feltételeztek.
után ki kell vezetni a piacról. A halogénizzók helyett a
LED-es technológiát kell alkalmazni, a raktáron lévő
készletet azonban még lehet értékesíteni.

A tudósok 41 követéses vizsgálatot elemeztek ki, melyek a finomszemcsés anyagok (PM2.5) okozta halálozást tanulmányozták. Az eredmények alapján a kutatók kiemelt fontosságúnak
tartják a finompor-részecskék koncentrációjának csökkentését.
A PM2,5-ös finompor felerészben 2,5 mikrométer átmérőjű részecskékből áll, felerészben ennél nagyobb és ennél kisebb részecskékből – utóbbiból kevesebb arányban. Ezek a részecskék
szabad szemmel nem láthatók.
A kanadai egészségügyi hatóság (Health Canada) munkatársa,
Mieczyslaw Szyszkowicz vezetésével a kutatók megvizsgálták
a világ 16 régiójában mért finompor-értékek és az alsó légutak
(légcső és tüdő) nem fertőző megbetegedései következtében ott
bekövetkező halálozás arányai közti összefüggést.
A finompor által bekövetkezett halálozás kockázatát is
megállapították 41 úgynevezett kohorszvizsgálat során. A
kohorszvizsgálat a populáció egy feltételezett kockázati tényezőnek kitett csoportjának időbeni utánkövetése által méri az adott
időintervallumban az új betegek számát.
Számításaik szerint 2015-ben világszerte 8,9 millió halálesetet
okozott a finompor. Ez 30 százalékkal több, mint a hagyományos
becslési módszerek által meghatározott 6,9 millió haláleset.
„Eddig az öt legnagyobb rizikócsoportra, az agyvérzésre,
COPD-re (krónikus obstruktív tüdőbetegségre), tüdőrákra,
isémiás szívbetegségre és az alsó légutak fertőzésére vonatkozó
számokat egyszerűen összeadták” – mondta Hans Concin, a tanulmány társszerzője.
Nyilvánvalóan eddig alábecsülték a PM2,5-ös finompornak
való kitettség hatásait és a már jól ismertek mellett léteznek további súlyos rizikófaktorok.
A kutatók szerint a politikusoknak cselekedniük kell a finompor-határértékek csökkentése érdekében. Ennek az új tanulmány
szerint még pozitívabb hatásai lehetnek, mint azt eddig vélték.
Egy korábbi, az Európai Unióban végzett kutatásban már bizonyították, hogy már az európai határérték alatti finompor-koncentráció is növeli a halálozás kockázatát.
MTI
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Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke az MTI-nek elmondta, hogy Magyarországon egyedül a Tungsram foglalkozik
halogénizzók gyártásával, a kereskedők pedig igyekeztek feltölteni
készleteiket, mert egy ideig még lesz rá kereslet.
Vámos Zoltán, a Tungsram-csoport általános világítástechnikáért
felelős igazgatósági tagja megjegyezte, a vállalat időben felkészült
arra, hogy az Európai Unió 2018 szeptember elsejétől betiltja a halogénizzók forgalmazását. Véleménye szerint a világítástechnikai
gyártóknak is volt idejük felkészülni az új helyzetre, hiszen a közösségi rendelet még 2009-ben született, előkészítése azóta zajlik, a
Tungsram pedig a termelését évek óta ennek szellemében irányítja. A halogénizzóit a Tungsram elsősorban az Európai Unión kívüli
területeken értékesíti, így az EU szeptember 1-jétől hatályos tiltása
nem befolyásolja a gyártást és az értékesítést – tette hozzá. Vámos
Zoltán hangsúlyozta: a Tungsram a világpiacon prémium európai
márkaként lép fel, a vállalat többnyire exportálja világítástechnikai
termékeit, a termelés 95 százalékát száz különböző országban értékesíti.

A Tungsram-csoport általános világítástechnikáért felelős vezetője jelezte, LED-es termékeik értékesítése évről évre 30 százalékkal
nő, amelynek többnyire az az oka, hogy ez a részlegük elsősorban
a LED-es technológiát már korábban is alkalmazó üzleti szférában
(b2b) van jelen, és kevésbé a lakossági fogyasztói piacon. Vámos
Zoltán kiemelte, a Tungsram keresi azokat az utakat, ahol a világítástechnikai termékek hozzáadott értékkel hoznak hasznot. A magyar vállalat jelentős szerepet kíván betölteni a hazai és nemzetközi okosváros-projektekben, amelyekhez például már most is gyárt
úgynevezett smart-ready LED-lámpatesteket, amelyek képesek
arra, hogy szenzorokat, wifiberendezéseket, kamerákat fogadjanak
be, és ezzel egy okos hálózat gerincét alkossák a közterületeken.

Gondolkodó

Agyserkentés
a legegyszerűbb módon!
Tudta, hogy az agytevékenységet is jelentősen befolyásolja, hogy elegendő vizet fogyasztunk-e?
Az agy 80%-a víz és 25 milliárd
idegsejtből áll, amelyek egy
kiterjedt elektromos hálózatot
alkotnak. Az agysejteknek
kétszer több energiára van
szükségük, mint a test más
sejtjeinek. Továbbá az agynak
vízre van szüksége a hormonok
és a neurotranszmitter
(egy vegyi anyag, amely az
idegvégződésből kibocsájtva
átviszi az ingert egy másik
idegsejtre) termeléséhez.
Vízre tehát szükség van az agy optimális működéséhez. A sejtmembránoknak
víz kell az ingerület-átvitelhez. Magyarul
a víz adja az elektromos energiát az agy
összes funkciójához. Az agynak viszont
nincs lehetősége nagyobb mennyiségű
folyadék tárolására, ezért rendszeres és
folyamatos pótlására szorul.
Ha nem iszunk megfelelő mennyiségű vizet, az dehidratációhoz vezet. Ez
jelentősen lassítja az agyat!

A dehidratáció
mentális tünetei:
- ködös gondolkodás
- délutáni fáradság
- koncentrálási problémák
- depresszió
- félelem
- érzelmi labilisság
- kimerültség
- szédülés
- fejfájás

- alvásproblémák
- stressz
- a mentális tisztaság és élesség hiánya
Ha tartósan fennáll a dehidratáció, az
agysejtek zsugorodni kezdenek. Ez különösképpen az időseknél figyelhető meg,
akik évekig krónikusan dehidratáltak.

Mit jelent
dehidratáltnak lenni?
Nem azt, amikor szomjasak vagyunk.
Ilyenkor már 2%-ot vesztettünk a vízkészletünkből és a mentális funkciók 10%-os
hanyatlása lépett fel. Inni még az előtt
kell, mielőtt a szomjúságérzet jelentkezik.
Ha az agyat úgy fogjuk fel, mint egy
kapcsolótáblát, ami a testnek kiadja a
különböző parancsokat a test működtetésével kapcsolatban, akkor ezzel az
analógiával világossá válik, hogy ez a kapcsolótábla nem tudja ellátni a funkcióját,
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hacsak nincs ellátva megfelelő mennyiségű elektromossággal, amit ugye a víz jelenlétén keresztül tud megvalósítani.
Ha dehidratáltak vagyunk, a test elkezdi
fontossági sorrendben megvonni a vizet a
szervektől, például kevesebb folyadék jut
az emésztési folyamatok ellátásra, ilyenkor találkozhatunk az olyan panaszokkal,
mint a szorulás.
Az agy abszolút prioritást élvez a vízellátásban a testen belül, hiszen ez az úgynevezett kontrollközpont, amin keresztül
a testet irányítjuk és ez egy pillanatra sem
szünetelhet. Az éberségünk viszont csökken, tompábbak leszünk és lassabbak, ha
nincs elég víz az agyban.
Tehát ebből is látszik, hogy bármikor lehetünk „okosabbak”, bármikor javíthatunk
a mentális képességeinken. Elegendő
tiszta vizet kell fogyasztanunk hozzá. Ha
odafigyelünk erre, az 10-20%-kal emeli a
mentális teljesítményünket.

Egészség
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Novella

A megtévedt libák
Ahogy kövér Lehoczki
előrehajolt a kalucsniért,
hogy ráhúzza a cipőjére,
a hasa miatt nagyot nyögött a széken. Ez az örökös tortúra a sárcipővel
mindig megviselte. Felesége undorral nézte férje
kínlódását. Tehette, mert
érzelmeit remekül leplezte az ujjnyi vastag krémpakolás az arcán.

– Aztán, ha megint meglátom Bözsit a
korzón flangálni, mint egy kokott, küldd el
a háztól - folytatta az úr a reggeli közben
megkezdett beszélgetést.
- Múltkor is, mikor itt volt az állítólagos
unokaöccse és benyitottam a cselédszobába, egymás mellett ültek és teáztak
pajkosan. Ne feledd Irén, én nem tűröm a
házamban az erkölcsi fertőt. Meg még valami: - Ma hozza Kertész a libát. Hétkilóst
kértem tőle az ünnepekre. Fizesd ki, de ne
hagyd nála a visszajárót.
Végre átvette az esernyőjét, kalapját,
amit eddig a felesége tartott a kezében,
majd elindult. Már lefelé tartott a lépcsőházban, mikor még egyszer eszébe jutott
a liba. Kertész legutóbb is a feleségére sózott egy nyeszlett szárnyast. Úgy nézett ki,
mint egy girhes divathölgy.
– Irén! – kiáltotta fel az asszonynak, aki
még papucsban, becsavart hajjal, állt az
ajtóban. A szétnyílt pongyolából a kíváncsi mellei is lefelé bámultak gazdájukkal a
hang irányába.
– Ha Kertész kisebbet hoz, akkor dobd

ki libástól, és mondd csak meg neki, legközelebb Herschkovicstól rendelünk –, s
kilépett az utcára
A korai nap már melegen sütött, s a szégyenlős sárcipő nem győzött pironkodni
az ernyővel. Lehoczkit ez nem zavarta,
mert később esni fog, hiszen azt a kormánypárti újságban megírták.
Mikor kiért a Hatvani utcába, felsétált a
Lipót templomhoz, s felszállt a lóvasútra.
Nem sajnálta a húsz krajcárt az első osztályra. Nem akarta a harmadosztályú népséggel együtt tolni a vonatot, ha a lovak
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elfáradnak.
Amikor kiérkezett a Kis Sörcsarnokhoz,
ahol a bérháza volt, elhatározta, hogy
nincs több haladék Takónénak. Még a
múlt havi bért se törlesztette.
Először bement Hlavácsnéhoz, aki átadta neki a lakóktól beszedett havibért,
és beszámolt a házban történtekről.
– Takóék most se fizettek. Az ember sehol sem kap munkát a környéken, mert
ismerik, hogy iszik, mint egy gödény. Csak
itt-ott trógerol néha, és az a pár korona is
a kocsmába vándorol. Aztán mikor részegen hazavetődik, rumlizik az állatja. Teg-

Novella
nap meg a gangról levizelt a… – Lehocki
dühös legyintéssel félbeszakította az as�szonyt.
– Hagyja Hlavácsné, majd én elintézem
-, evvel becsukta maga mögött az ajtót,
s lement az emeletre, és becsöngetett
Takóékhoz.
– Na, végre, már ideje volt -, sóhajtott
fel megkönnyebbülten Irén, mikor fentről az ura után nézett a függöny mögül.
Hamar rendbe hozta magát, és kibontott
hajjal várta Kertészt a libával. Kedvéért az
angyalmintás pongyolát vette magára.
Ezt Józsikája különösen imádta, na meg
célszerű is.
A szobalány reggel elment hazulról.
Tudta, Kertésznapkor kimenője van.
A libás a nyitás után már a Zalcer kávéházban ücsörgött egy konyakkal. A
cekkerbe csomagolt kopasztott szárnyast
az asztal alá rakta, nehogy a rohangáló
pincér rálépjen. Végre megkönnyebbült,
mikor a teraszüvegen át Lehoczkit látta a
kapun kisétálni, de várt még egy kicsit a
biztonság kedvéért, majd felsietett az as�szonyhoz. Már az előszobában átölelte, és
szíve mélyéig meghatódott, mert kedvesén a szívserkentő pongyola volt. Így nem
kell mindenféle fűzővel, bodrokkal pepecselni. A hálószobában barátságosan
elbeszélgettek, de nem valószínű, hogy
a monarchia külpolitikájára vesztegették
volna az időt, hisz a hölgyeket attájt sem
érdekelte az ilyesmi…
Később Józsi, ahogy a babusgatásra
szomjazó asszony szép szemét csodálta, újra forrón meghatódott, s csak aztán
öltözött fel. Mielőtt még egy futó csókot
váltottak volna, Irén egy százkoronást
adott Józsinak és könyörgött, kedvéért
vegyen magának egy ajándékot, ami ráemlékezteti. Még így is csak hosszas kérlelés után gyűrte a pénzt a zsebébe.
Kertész úr elsietett, mert nem akarta,
hogy a felesége közben a boltban, egyedül legyen a kasszánál.
Irén, mikor magára maradt, a kellemes
fáradtságtól ásított egy nagyot, és visszabújt az ágyba.
A fáradtarcú asszony megdermedt, mikor Lehocki úr bekopogott. Miután hellyel
kínálta a háziurat, ő is visszaült a kopott
kanapéra a kisbaba mellé. Olyan roskadtan gunnyasztott ott, mint egy idős as�szony, pedig még a huszadik telet se látta.
A gondok, a verés és az egésznapi varrás
is görnyesztette gerincét. De ezért három

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
korona volt a fizetség, amiből a napi élet
jutott az asztalra.
– Tudja, hogy mért jöttem ugye? – kérdezte.
– Igen, a lakbérhátralékért. De kérem
nagyságos úr, tessék várni még. Nagyon
ígérnek az uramnak a Ganzban egy állást,
de most alig van pár krajcár a háznál.
– Sajnálom Takóné, nem várhatok tovább! Maga is tudja, a férje kötekedő,
bajcsináló ember. Egyszer még magát
is agyonveri. De nem az én házamban!
Három nap haladékot kapnak. Mondja
meg az urának, ha megjön, hogy szerezzen egy taligát, mert a házam előtt nem
táborozhatnak. Sajnálom magát, már a
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kisgyerek miatt is.
A szerencsétlen anya nem kezdett könyörögni, jajveszékelni, amitől Lehoczki
tartott, csak némán hullottak a könnyei.
Ahogy elnézte a asszonyt, hirtelen, újra
férfinak érezte magát, ami már hónapok
óta nem fordult vele elő. Talán transzban
volt, mikor odaült a védelemre szoruló teremtés mellé a rozoga kanapéra, és kezét
gyengéd részvéttel az asszony vállára tette. Takóné, ahogy megérezte a férfi érintését, mintha egy kissé megnyugodott
volna.
– Megmondom neki nagyságos úr, kérem. De én mit tehetek? A sors, talán még
jobban megverte a férjemet. Már a falu-

Novella
ban is nagyon ivott. Én kérleltem, változzon meg. De ő csak ígérgetett. Tavaly a
komája mondta neki, hogy a bandába
kubikust keresnek. Ezért feljöttük, mert a
gyerek már útban volt. De italozás közben itt is összeverekedett az egyik földijével. Erre kidobták a bandából.
Lehoczki, míg az asszony beszélt, kíváncsian méregette beesett arcát, és
csont, bőr testét. Talán azért is tűntek
nagynak Takóné keblei.
– Na, azért a baba nem éhezik, hisz jut
neki tej elég - gondolta, de azért megpróbálta összeszedni magát. De szinte
már könnyezett a meghatódástól. Lassanként Takóné könnyei is felszáradtak, s
hálásan dőlt féloldalt a nagyságos úrhoz,
merthogy olyan mély együttérzéssel
hallgatta panaszait.
Egy kis idő után Lehoczki felemelte
a babát az ágyról. Ahogy hintáztatta,
maga is mosolygott az édesdeden kacarászó csecsemőn, majd betette az arrébb
várakozó bölcsőbe. Visszaült az asszonyhoz, és most már volt hely, hogy végre
megidézze régelmúlt férfikorát. Mikor elköszönt a hálás asszonytól, még bement

a házmesterlakásba, és lelkére kötötte
Hlavácsnénak, Takóékat hagyja békén.
– Tudja, Krisztus őértük is kereszthalált
halt.
Lehoczki hazafelé szinte észre se vette
a körülötte zajló világot. Szíve majd kicsordult a boldogságtól. Ellágyult saját
jóságától, hiszen segített egy nélkülöző
családon. Érezte, a mennyekben biztosan megjegyzik Takóné hálakönnyeit.
Odahaza Ica is kedvesen fogadta, dacára, hogy a kínzó migrén egésznapra ágyba kényszeríttette szegényt.
– Na, Kertész milyen libát hozott? - cirógatta meg Lehoczki felesége arcát.
Az asszony sóbálvánnyá meredt a döbbenttől. Arról teljesen elfelejtkezett! Egyáltalán elhozta Józsi? Vagy letette valahová
a konyhába? – persze, ők őrültek, mással
voltak elfoglalva. Hirtelen végigsimított a
homlokán, de most tényleg a rosszulléttől.
– Igen, de alig volt négy kiló, és erre kidobtam… és…
Ekkor megszólalt a bejárati csengő. Ica
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kiszaladt ajtót nyitni. A küszöbön a Zalcer
kávéház pincére állt, és átnyújtott egy libát.
– Kertész úr felejtette nálunk az asztal
alatt. És mert rajta volt Lehoczki nagyságos úr címe, átküldtek vele ide.
Irén egy bájos mosollyal megköszönte,
s a küldönc kezébe nyomott egy koronát.
Miközben a konyhába vitte a libát, addig
járt az agya, mint a villám. Mit mondjon
urának?
Aztán mikor visszament a hallba, mindent egy lapra tett fel.
- Bocsáss meg drágám, igaz, nagy
marha ez a Kertész, de azért mégse an�nyira, hogy elveszítsen egy kuncsaftot.
Amikor megmondtam neki, hogy ezután
Herschkovicstól veszünk, hazament és
hozott egy másikat…
Lehoczki kiment a konyhába. Kíváncsian nézegette a hizlalt szárnyast.
– Szép kis dög, van vagy nyolc kiló.
Azért nem értette, mit keresett a liba
egész nap az asztal alatt a kávéházban?
De inkább gyorsan másra gondolt. Például Takónéra, akihez jövő hónapban újra
elmegy a házbérért.
Kisslaki László

Egészség

Töltődjünk fel természetes sportitalokkal!
A szervezet természetes módon kezeli a hőt a verejtékezés segítségével,
amely segíti a bőr lehűlését, amen�nyiben a relatív páratartalom nem
túl magas. Azonban a hő és az izzadás gyors dehidrációt okoz, ezért
fontos a megfelelő folyadékpótlás. Fogyasszunk sok vizet, és elektrolitokban gazdag ételeket és gyümölcsleveket, de kerüljük a koffeint.
Az elektrolitok a testfolyadékban található
ásványi anyagok, amelyek elektromos töltéssel rendelkeznek és elengedhetetlenek a
szív, az idegek és az izmok megfelelő működéséhez. Az egészségünk érdekében fontos,
hogy fenntartsunk az elektrolit egyensúlyt.
A préselt zöldségek és gyümölcsök fogyasztása különösen hatásos az elektrolit
háztartás szinten tartására, mivel a szervezet megspórolja az oldhatatlan rostok megemésztéséhez szükséges időt és energiát.
Íme négy kedvenc alapanyagunk, majd
három remek ötlet.
Az uborka akár 96% vizet tartalmaz.
Nagyszerű salátában és a leve természetesen könnyű és frissítő. 100 gramm uborkában csak 45 kalória van, és nagyon könnyű
megemészteni. Ami a legjobb, az uborka a
létfontosságú elektrolitokban gazdag, és
pótolja azt, ami testünk az izzadás során
elveszett. Valójában a vízzel, citrommal és
mentával kevert uborka juice sokkal jobb,
mint bármely sportelektrolit ital.
A szárzeller csak 10 kalóriát tartalmaz,
ugyanakkor nagyon hidratáló, hiszen 95%os a víztartalma. Gyulladáscsökkentő hatású, és támogatja az emésztőrendszer
egészségét. Préselése során akár a leveleket
is rajta hagyhatjuk, hiszen nagy a kálium, a
kalcium és a C-vitamin koncentrációja.
Az ananász titkos fegyvere egy
bromelain nevű enzim. Ez az enzim az
emésztőrendszer szupersztárja, amely
segíti a fehérje könnyebb feldolgozását a
szervezetben. Ezenkívül a bromelain hatékony gyulladáscsökkentő hatású lehet, és
enyhülést nyújthat a fájó ízületek vagy izmok számára. A „tiszteletre méltó” 87% -os
víztartalom mellett az ananászlé nagysze-

rű összetevője a frissítő italoknak.
A görögdinnye nem csak a 92%-os
víztartalma miatt, hanem az alacsony cukor és kalória miatt is kiváló alapanyag a
juice készítéshez Még jobb, hogy jelentős mennyiségű likopint tartalmaz, amely
gyulladásgátló antioxidáns. Ez ugyanaz
a vegyület, amely a paradicsomot olyan
egészségesé teszi. A likopin segít megőrizni
a szem egészségét is.

Hűs, mint az uborka
Hozzávalók:
• 2 uborka
• 1 alma
• 1/2 citrom (hámozva)
• 5 cm gyömbér
Uborka juice önmagában is elektrolit
pótló ital. Adjunk hozzá egy almát az édesítés miatt, valamint ízesítsük citrommal és a
gyömbérrel. A gyömbér ráadásul segít megnyugtatni a gyomrot. Mossuk meg jól a hozzávalókat. Vágjuk fel az almát és az uborkát,
de ne hámozzuk meg, a héjuk fontos tápanyagokat tartalmaz. Tegyük egymás után a
gyümölcsprésbe. Hűtve fogyasszuk!

Mentás frissítő
Hozzávalók:
• 3 pohár felkockázott görögdinnye
• 2 szár zeller (levelekkel együtt)
• 1 fodormenta vagy borsmenta
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• 1 lime
• 5 nagy szem eper
A lime kiegyensúlyozza a zeller ízét, a menta pedig jól harmonizál a gyümölcsökkel.
Hűtve fogyasszuk! Mossuk meg a lime-ot és
a zellert. Vágjuk a zellert 2 hüvelykes darabokra, hogy a szálak ne tekeredjenek a prés
csigáira. Tegyük a présbe a hozzávalókat, a
mentát hagyjuk utoljára.

Trópusi hűsítés
Hozzávalók:
• 1/2 csésze ananász juice
• 1 csésze kókuszital
• 1 lime
• 1 csésze jég
Az ananászlé segíti az emésztőrendszer
működését. A kókuszvizet a természetes sportitalnak is nevezik, mivel magas
elektrolitszintje van. A recepthez cukrozatlan, natúr kókuszvizet használjunk!
Először az ananászt, majd a lime-ot préseljük ki, a lime héját is hozzáadhatjuk, ha előtte
alaposan megtisztítottuk. Ezután öntsük fel
kókuszvízzel és keverjünk bele egy jeget!
Egészségükre!
Nálunk megtalálja az Ön számára ideális
zöldség-és gyümölcsprést!
Forduljon hozzánk bizalommal!

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

Életmód

Az ókori Egyiptom fiatalító anyagai
a mirha és a tömjén
A mirhát és a tömjént már az Ókorban is ismerték és sokra becsülték. Annyira
fontos és drága volt mindkettő, hogy még a napkeleti bölcsek is ezeket ajándékozták a kis Jézusnak.
Vajon mit tudtak a bölcsek ezekről a
gyógynövényekről, amit mi már elfelejtettünk?

különböző típusú gombás fertőzéseket
és pozitívan befolyásolja a hormonháztartást. Csökkenti a duzzanatot, enyhíti a
fájdalmat, különösen a menstruáció alatt,
és feloldja az alvadt vért. További pozitív
hatása, hogy felgyorsítja a krónikus, nem
gyógyuló sebek gyógyulását. Tudta, hogy
a mirha az a növény, amely a legtöbbször
fordul elő Hippokratész (az orvoslás szülőatyja) írásaiban?

A tömjén (Boswellia serrata) egy ún.
boswellsavat tartalmaz, ami erős gyulladáscsökkentő hatású. Ezen kívül találhatóak még benne olyan hatóanyagok (pl.
pinén, alfa- és béta-fellandrén) amelyek
antibakteriális hatásúak. Ma már nagyjából tudjuk, amit előttünk már olyan
sokan felfedeztek, és amiért a tömjént
gyakran használták a gyógyításban, hogy
például meggátolja a vírusok, a baktériu-

Mirha
Hát talán azt, hogy a mirhának
(Commiphora abyssinica) gyulladás-gátló, gombaölő, antibakteriális, görcsoldó,
köptető, fertőtlenítő és serkentő hatása
van. Hasonló anyagokat tartalmaz, mint
az ösztrogén hormon. Megszünteti a

A Panaderm főbb jellemzői:

Tömjén

- „mindent gyógyító” krém
- mélyen tisztító és szárító
- elősegíti a bőr gyors regenerációját
- hatékonyan távolítja el, és megakadályozza a pattanások kialakulását
- ekcémák és gombás fertőzések kezelésére
- lassítja a sejtek öregedését és a ráncok kialakulását
12

Életmód
mok, valamint a penészgomba szaporodását. Pozitív hatása van a duzzanatokra, ízületi fájdalmakra és a vastagbélgyulladásra.
Bizonyos modernkori kísérletek pedig bebizonyították, hogy hozzájárul az asztma,
különböző tumorok, Crohn-betegség és
egyéb gyulladásos megbetegedések javulásához, valamint a szervezet védekezőképességének erősítéséhez.
A jó hír az, hogy a növényekért nem kell
egy karavánon keletre utaznunk, vagy szárított formában beszereznünk azokat, hogy
aztán kivonatot készítsünk belőlük. A Diochi
ezt az utat már végigjárta és létrehozta a
Panaderm elnevezésű krémet, hogy az mindenki számára elérhető legyen.
Ami még ennél is jobb, hogy egyéb hatóanyagokkal is kiegészítettük és krém
formájában alkalmazása is pofon-egyszerű. A következő anyagok kerültek még a
krémbe:
E-vitamin és C-vitamin-észter: kiváló
antioxidánsok, amelyek zsírban oldódnak.
A C-vitamin-észter hatszor jobban hatol a
bőrbe, mint a C-vitamin és tízszer tovább
marad benne. Mindkettő gátolja a sza-

bad-gyököket abban, hogy károsítsák a
sejteket, amivel jelentősen csökkentik az
öregedést.
Ózon: az ózon oxigénnel telíti a sejteket, elpusztítja a baktériumokat,
vírusokat, gombákat és azok spóráit.
Felgyorsítja a bőr gyógyulását és regenerálódását. Az ózon egy természetes
és univerzális fertőtlenítőszer, mivel
oxidáló és fertőtlenítő hatása a mikroorganizmusokkal szemben akár háromezerszerese a klórénak. Az ózonnak
és egyéb kivonatoknak köszönhetően
a Panaderm hihetetlenül hatékony a
kiütések, pattanások kezelésére. Rendszeres használatával a bőr gyorsan és
könnyen tisztán tartható.
Citromillatú eukaliptusz: erős antiszeptikus, antibakteriális, antivirális
és gombaölő hatású. Ezt alkalmazzák a
reuma, ízületi gyulladás, magas vérnyomás, hüvelygomba gyulladás - Candida
albicans, vágási sérülések és a herpesz
kezelésére. Belsőleg a megfázás, influenza, láz kezelésére.
Európai vörösfenyő: felső légúti
fertőzések, tuberkulózis, hörghurut és
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egyéb vírusos vagy bakteriális fertőzések
kezelésére. Segít továbbá a bőr gyulladásánál, a reumás fájdalmaknál, valamint
vérzéscsillapító hatása is van.
Ezeken kívül néhány más gyógynövény is található még benne, de ami fontosabb, hogy ha ezt a krémet magunkra
kenjünk, kicsit spirituálisan is védve leszünk. Biztosan volt már mindenkinek
olyan napja, amikor semmi sem sikerült,
mintha elátkozták volna az embert. Nos,
soha nem lehet tudni, de a tömjénről úgy
tartják, hogy megtisztítja a teret (ezért is
használják a templomok füstölőiben) és
távol tartja a gonosz erőket!

DIOCHI HUNGARY Kft.
Weboldal: www.diochi.hu
Cím: 1132 Budapest, Váci út 22-24, VII. em.
(nem üzlethelyiség)
Telefonszám:
+36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

Életmód

Az ayurvedikus életelixír
Az évszakok változása fokozott
alkalmazkodást kíván szervezetünktől. Az ősz, a hűvös idő bekövetkeztével megszaporodnak a
betegségek, a megfázások, immunrendszeri gyengeségek csakúgy,
mint a krónikus panaszok: a gyomorfekély, a reumatikus bántalmak
és társaik.
Miképpen lehetne megelőzni a bajokat,
elkerülni az orvosi várótermeket, mentesülni a költséges, sokszor mellékhatásokat is
kiváltó gyógyszerek szedése alól? A válasz
már több ezer éve megszületett, mégpedig
Indiában. Ám hazánkban és Európában kb.
20-25 évre visszamenően kezdtünk el felé
visszafordulni, és azóta is az érdeklődés és
a pozitív tapasztalatok száma folyamatosan
növekszik.
Az Ayurveda tulajdonképpen az „élet
tudománya”, az egészséges embernek
segít megőrizni, a betegnek visszanyerni
egészségét. Az Ayurveda a páciens egész
szervezetére azonos figyelmet
szentel. A fő hangsúlyt e
megelőzésre fekteti. Az a
legfontosabb, hogy tisztában legyünk a megfelelő
táplálkozás és életmód
fontosságával,
melynek
kialakításakor figyelembe
kell vennünk genetikusan adott testalkatunkat
– emeli ki Dr. Oberkamp
Mária, ayurveda orvos, a
Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány szakértője.
A több ezer éves indiai
gyógyszerkönyv, a Caraka
Samhita nagy hangsúlyt
fektet a fiatalító szerekre
(rasayanák) és az immunerősítőkre. A fiatalító szerek
megnövelik az élettartamot, javítják az életminőséget, segítenek az általános
erőnlét fenntartásában, jobb

kognitív képességeket, tartósabb memóriát, fiatalos életerőt, sugárzóbb bőrt eredményeznek. Az immunrendszer erősítő hatáson kívül képesek a környezeti ártalmak
káros hatásainak közömbösítésére.
Az ayurvedikus fiatalító és immunerősítő szerek között tartják számon az indiai 43 gyógynövény-kombinációt, amit
szankszritul Chyawanprash-nak neveznek. Az indiai gyógyszerkönyv szerint a
Chyawanprash „Minden gyógynövényes
erősítőszerek és rasayanák királya, kiváló légzőszervi megbetegedések (asztma,
hörghurut) ellen és a jó emésztés támogatására is.” A modern kutatások
szerint kiváló antioxidáns, sejtvédő.
Az ősi történetek szerint,
Chyawan, egy idős bölcs
hosszú évek óta az erdők mélyén elvonulva élt, meditált.
A király lánya, aki az erdőben
sétált, véletlenül megérintette a levelek, faágak által
eltakart idős embert. A kor
hagyománya szerint egy nő
csak egyetlen férfit érinthet
életében, ezért a hercegnőt
apja, a király felajánlotta a
bölcs Cyhawan feleségének.
Chyawan a felajánlást elfogadta, de időt kért a királytól, hogy felkészíthesse magát a menyegzőre. Chyawan
végül Ashwani Kumar híres
ayurveda gyógyítóhoz fordult, aki az amla gyümölcsből,
tisztított vajból, szezámolajból,
és több mint 60-féle gyógynö-
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vényből sűrű, gyógyanyagokkal teli főzetet
készített neki. Ezt a prasht-t, vagyis ételt fogyasztotta hosszú időn keresztül Chyawan,
mely visszaadta fiatalos életerejét, és boldog házaséletet biztosított számára.
A fő komponense, az indiai egres (amla)
a világ egyik C-vitaminban leggazdagabb
gyümölcse. Az amla gyümölcsnek fontos
szerepe van az egészség megőrzésében és
kiváló antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Növeli a szervezet ellenálló képességét, segíti a jó közérzetet és az általános
erőnlét fenntartását, roboráló. A másik fő
összetevő, a különleges illatú és sajátos zamatú kardamom mag számos gyomorpanasz enyhítését segíti elő.
Indiában az emberek azóta is ezen a
gyógynövény-kombináción nőnek fel. Az
egész családnak kiváló megoldás a téli, hideg, nyirkos időszakban az immunrendszer
erősítésére, a megfázás, influenza megelőzésére.

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

Készüljön az őszre
NKO Krill Omega3 olajjal
Bár a mérséklődő kánikula és a
színesbe boruló természet miatt
mindig érdemes várni az őszt, de
van kellemetlenebb oldala is a
beköszöntő szeptembernek. Ez
pedig az évkezdés, a nyári vakáció
után beinduló pörgés. Hogyan
készüljünk fel erre az időszakra,
hogyan támogatja az NKO Krill olaj
egyensúlyunk megőrzését? 3 módot
emelünk ki. Íme!

Építőelem az agynak
Agyunk 60%-a zsír, aminek jelentős részét omega zsírsavak alkotják. (1) Érthető
módon a megfelelő agyi teljesítményhez
a munkahelyen (vagy a gyerekeknek az
iskolában) folyamatosan szükségünk van
az esszenciális zsírsavak utánpótlására,
hiszen a szervezet önerőből ezeket nem
képes előállítani. Az omega-3 hiányát fáradékonyság, memória- és koncentrációzavar jelezheti.
Friss kutatások is megerősíteni látszanak, hogy az omega-3 források közül a
krill olajnak a legerősebb a pozitív hatása
az agyműködésre. (2) Egy 4 hetes kísérlet
kimutatta, hogy a rákolaj 77%-kal, a halolaj 24%-kal növelte az agyban hosszú
szénláncú omega-3 zsírsavak – EPA és
DHA – szintjét. Ráadásul az NKO Krill olajban található astaxantin képes áthaladni
a véragy gátakon, és ezáltal biztosítani az
agysejtek antioxidáns védelmét. Az NKO
Krill Omega3 olaj szedése (napi 8001000 mg) 8 éves kortól egészen idős korig
ajánlott. (3)

Védekezés a lehűlő idő
és a betegségek ellen
Az astaxantin védelmező hatása nemcsak az agysejteknél mutatkozik meg,
hanem az immunrendszer támogatásá-

Az NKO Krill Omega3 olaj étrend-kiegészítő fogyasztása önmagában
nem helyettesítheti az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást
és az változatos táplálkozást. A 100% tisztaságú NKO Krill Omega3 olajat
astaxantinnal keresse a vitalvar.hu oldalon.
ban is. Segíthet meggátolni a krónikus
gyulladások kifejlődését, de a meglévők
csökkentésében is hatékony lehet. Ráadásul az omega-3 zsírsavak gyulladásszabályozó lipidmolekulák (prosztaglandinok)
előállításában is lényeges szerepet játszhatnak. (4)

Felfrissülés a megfáradt
szemnek
Nemcsak agyunkat és immunrendszerünket érdemes felkészíteni a közelgő
őszi időszakra.
A nyári szabadban töltött napok, hetek után egyre több időt tölthetünk majd
a számítógép kijelzőjére tapadva, ami
megterhelheti a szemet. Ezt ellensúlyozhatja az astaxantin antioxidáns hatása,
mivel segíthet a szemnek a gyorsabban
hozzászokni a különböző fókuszálási pontokhoz, így mérsékelheti a számítógép
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okozta látászavarok (Computer Vision
Syndrome, röviden CVS) tüneteit (pl.
szemfáradtság és a homályos látás).
Összeállította:
Lipusz Kinga
Források:
(1) http://www.krillolaj.com/krill-olaj-agy/
(2) http://www.mdpi.com/2072-6643/7/5/3300/htm
(3) http://www.krillolaj.com/kurak/
(4)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3257651/4

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Forgácsok

Forgácsok...
nemes fából...
Knósszoszi (Kréta) Epimenidész
Kr.e. 7. vagy 6. század görög
látnok és filozófus-költő volt.
Különleges egy ember!
Azt beszélik róla, hogy fiatal pásztorként elaludt Zeusz egyik szent barlangjában Krétán, és 57 év után ébredt fel.
Amikor felébredt, felfedezte, hogy papi
és költői képességei vannak. A bölcsekről
készült mértéktartó névjegyzékek száma
tucatnyi, az egyikben Epimenidész is sze-

repel, de tudnunk kell, hogy a hét bölcs
közé tartozás kiváltságot jelent. Ugyanakkor Klement szerint „néhányan azt mondják”, hogy Epimenidészt a hét legbölcsebb
filozófus közé kell számolni. A bölcsek tagsága miden vonatkozásban, földrajzilag
és etnikailag kiegyensúlyozott és kötött
volt, továbbá számukat korlátozta a hetes
szám. De ezenkívül a rátermettség, a bölcsesség is fontos elem volt.

Epimenidész egy időben Athénben élt,
és az állam reformjában nagy segítséget
nyújtott Szolónnak. Athént megszabadította a dögvésztől, továbbá megreformálta az áldozati és a temetési szokásokat.
Segítségéért egyetlen szent olajágat fogadott el, ami szimbolikusan az Athén és
a Knósszosz közötti örök barátság ígérete
volt. Epimenidész és Szolón között történt
levelezés sok példányát Diogenész őrizte
meg. Arról is van töredék, hogy katonai
ügyekben is adott tanácsot Spártában.
Számos prózai és költői műve elveszett.
Neve az Újszövetségben két helyen is
szerepel.
Pál, Titusz felolvasása, 1. 12: Az egyik a
krétai, saját próféta, azt mondta nekik: „A
krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak,
lusta gyomrok…”
Egy fennmaradt emlék szerint halála
után bőrét tetovált írással borították be.
Ebből néhány modern tudós arra következtetett, hogy Közép-Ázsia sámánista
vallásainak örököse volt, mert a tetoválás
gyakran kapcsolódik a sámáni kezdeményezéshez.
Érdekes módon nem sok bölcselete
maradt fenn. Egy vitatott célú mondása
így szól:
„Minden krétai hazug!” amit
Epimenidész paradoxonjaként szoktak
megemlíteni.

Knósszoszi palota rekonstrukciós rajza
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Erdei István

Bio-logikus

BIO – téli tárolásra is
Miért érdemes
biotermékeket betárolni?

Saját termés esetén ez nem kérdés,
azonban vásárolt biotermék esetén is számos előnye van a téli tárolásnak:
- A biozöldségek, gyümölcsök jobb tárolhatóságát lebomlási kísérletek igazolják.
- Nem kell pár naponta gondoskodnunk a biozöldség, biogyümölcs beszerzéséről, hanem rájárhatunk a készletekre.
- Ősszel, ha nagyobb mennyiséget vásárolunk, többnyire alacsonyabb áron
hozzájuthatunk a termékekhez.

Termények
előkészítése tárolásra

Semmilyen terményt ne mossunk meg
tárolás előtt! A gyümölcsöket a viaszos
réteg, a gyökérzöldségeket a talaj maradéka védi a kiszáradástól. Amennyire
lehet, ügyeljünk, hogy ez ne sérüljön.
A hibás, férges terményt fogyasszuk el
minél előbb. A sárgarépát, petrezselyemgyökeret, céklát, feketeretket érdemes méret szerint is válogatni, mivel a
nagyobb darabok lassabban száradnak
ki, így a kisebb daraboktól haladva a nagyobbak felé fogyasszuk folyamatosan a
tartalékainkat.

Mi nem tárolható
egy légtérben?

Tárolás során a legnagyobb bajkeverő
az alma, pontosabban a belőle felszabaduló, érésgyorsító hatású etiléngáz, ami
az érésgyorsítás mellett a sárgarépát meg
is keserítheti. Az alma lehetőség szerint
kerüljön külön tárolóba, ahol gyakran
szellőztetünk.
A hagymafélék nagyon érzékenyek a
levegő páratartalmára, kevésbé kényesek
viszont a hőmérsékletre, így csak száraz
levegőjű helyen állnak el tavaszig. Nem
érdemes a gyökérzöldségeket és a hagymaféléket közvetlenül egymás mellett
tárolni, mert a zsugorodás folyamán elvesztett víz emeli a páratartalmat és rontja a hagyma esélyeit. Az alma és a gyökérzöldségek alacsony páratartalom mellett
kiszáradnak.

Alapismeretek

Az alma, körte esetében előre nézzünk
utána (az interneten) a fajta tárolási jellemzőinek. A természetes légterű tárolóra vonatkozó adatot vegyük figyelembe.
Optimális a 3 oC, 90% páratartalom. Kerüljön szellős kosárba, rekeszbe.
Burgonyát csak földesen tároljuk na-
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gyobb mennyiségben. Ügyeljünk arra,
hogy 3oC alá ne süllyedjen a tároló hőmérséklete és ne legyen túl száraz a levegő. Minél kevesebb fényt kapjon, tavas�szal tördeljük le a csírákat.
Sárgarépa és a petrezselyemgyökér
tárolására leginkább a földes aljú, vagyis
párás levegőjű pince alkalmas, ahol nem
száradnak ki. Rakhatjuk majdnem száraz
homokba.
A vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma csak száraz levegőjű helyen tárolható, amely lehetőség szerint hűvös
és sötét. Hálóban fellógatva vagy szellős
drótkosárban célszerű őket elhelyezni.

Fortélyok

- A paradicsom utóérlelhető. A fagyok
előtt érdemes összegyűjteni a vastagabb
héjú, piros fajtákról a fejlettebb bogyókat.
Mérsékelten fűtött helyen, egy rétegben
szétterítve pár hét alatt utóérnek. A folyamatot az almából felszabaduló etilén gáz
gyorsítja.
- A nagyobb, vastag héjú, még sárga
paprikák egy bő hónapig elállnak hűvös,
fagymentes helyen, miközben színük pirosra változik.
- Csapdázzunk hideget! Ha este vagy

Bio-logikus
karással (pl. régi szőnyeg, paplan) védjük
az átfagyástól. Ha mégis bekövetkezett,
hagyjuk, hogy nagyon lassan olvadjon ki,
mert így kevésbé puhul meg.
Kiadványunk a biotermékek tárolásáról:
Az „Egész évben ökotermék” című, ingyenesen letölthető kiadványunkban részletesen ismertetjük a házi zöldség és gyümölcs tárolás módszereit.
A kiadvány elérhető a www.biokultura.
org/hu/online-kiadvanyok webcímen.

hajnalban egy időre nyitva hagyjuk a pince, kamra vagy más tároló tér ajtaját, a
helyiség lehűl, egyben alaposan kiszellőzik. Különösen tavasszal hasznos, amikor
a nappalok már melegek, de még erős az
éjszakai lehűlés. Vigyázzunk, mert nagy
hidegben, ha túl sokáig szellőztetünk,

túllőhetünk a célon, a burgonyában lévő
keményítő ugyanis gyorsan elkezd átalakulni cukorrá.
- A fejes káposzta, lilakáposzta, kelkáposzta, vöröshagyma, fokhagyma
elviseli, ha tárolás közben egy-két fokkal
fagypont alá hűl. Ezzel együtt jobb, ha ta-
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Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org

Fűben-fában

Készítsük fel gyermekeink immunrendszerét tanévkezdésre
bio folyékony gomba kivonatokkal
Nyáron a szülő egy logisztikus munkáját végzi: milyen programmal
foglaljam el a gyereket, melyik tábor mit kínál, mikor, ki vigyáz majd
rá? Szeptemberben végre visszaáll a család ritmusa, a gyermek újra
közösségbe, bölcsibe, oviba, iskolába járhat. Ám néha csak pár hétig.
S már nem a nyári vakáció, hanem
influenza, köhögés, torokgyulladás
tartja otthon. Legyen idén ősszel
másképp, előzze meg a fertőző betegségeket, Szabó Nikolett tudományos kutató tippjeivel.
A nyolcéves kor előtti fertőzéses megbetegedéseknek épp az a céljuk, hogy megeddzék a gyermek immunrendszerét. A
kicsik főleg felső-légúti fertőzésektől szenvednek. Egyfajta “beavatási időszak” ez, a
betegségeknek tulajdonképpen fontos
funkciójuk van: “tanítgatják” a szervezetet,
hogyan használja védelmi rendszerét. Ám
számos orvosi és házi módszert ajánlhatunk, melyek más módon is erősíthetik az
immunrendszert.

Tippek immunrendszer erősítésre:

• Nagyon fontos a D-vitamin pótlása:
D-vitamin tartalékunknak csak a 20 %-a
származik az étrendből. A fennmaradó 80
% szintézise a bőrben történi a napfényexpozíció hatására. A D-vitamin szerepe
a veleszületett és adaptív immunitásban
kulcsfontosságú. A Mandula gomba rendszeres fogyasztás hozzá segíthet bennünket a betegségek megelőzéséhez és az
immunrendszerünk megfelelő működéséhez, egész szervezetünk egészségéhez.
A Mandulagomba (Agaricus blazei Murill)
gyógygomba ergoszterol tartalma nagy
jelentőséggel bírhat a D-vitamin hiányos állapotok megelőzésében. Ha a gombát napsugárzás vagy UV-sugarak érik, 4–5 szárított
termő test elfogyasztása elegendő egy felnőtt ember napi teljes D-vitamin-igényének
kielégítéséhez.
• A felső légúti megbetegedések megelőzésére, az immunrendszer támogatásá-

ra kiválóan alkalmazható a
Shiitake gomba (Lentinula
edodes). Ezeket a hatásokat
a Shiitake gomba esetében
már több tudományos kutatás és tanulmány is alátámasztja. Hazai
tapasztalatok alapján a gomba fogyasztása
néhány nap alatt rendbe hozza a hurutos
megbetegedéseket, kiváló köptető, hurutoldó és megszünteti a köhögést.
• Pépesítsen lenmagot, napraforgómagot
és mandulát egy daráló segítségével. Az így
kapott porszerű massza értékes esszenciális
olajokat és ásványi anyagokat tartalmaz, s
édes diós-mogyorós ízű lesz.
• Készítsen gyermekének több halat.
• Készítsen frissen facsart narancslevet,
nyers zöldségleveket (céklából, sárgarépából, zellerből,) gyümölcscentrifugával, lehetőség szerint BIO és magyar termesztőktől
vásárolt alapanyagokból. Ezek az italok C-vitamint és bioflavonoidokat tartalmaznak
melyek alapvetően fontosak a jó immunműködéshez.
• Ha gyermeke allergiás és rendszeresen
bedugul az orra, próbálják ki a tejmentes
diétát. Iktassák ki étrendjéből a tejet, vajat,
tejszínt, joghurtot, csokit, fagylaltot. Azokat
az ételeket is kerüljék, melyek mesterséges
színezéket vagy állományjavítókat tartalmaznak. Bio boltokban biztosan talál olyan
termékeket, melyekkel ezeket kiválthatja.
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- A gyermekek napi kalcium
bevitele 600-800 mg - teszi
hozzá Szabó Nikolett.
• Az otthon készült sütiket
süsse teljes kiőrlésű lisztből,
zabból, hidegen sajtolt olajokkal, mézzel,
aszalt gyümölccsel.
• Tornázzon együtt a család! Kutatások
kimutatták, hogy a sport a természetes élő
sejtek számát növeli a szervezetben. Ahhoz,
hogy gyermekeinkben mozgás szeretetét
megalapozzuk, jó példát kell mutatnunk.
Naja Forest bio folyékony gomba kivonatok ellenőrzött magyar bio gazdaságból
származnak!
További hasznos tanácsokért látogasson
el weboldalunkra.
Összeállította:
Szabó Nikolett
tudományos
kutató
Gyógygomba
Kutatólabor Kft.

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

Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Gluténmentes mandulás keksz
• Elkészítési idő: 30
• Nehézségi szint: Könnyű

Hozzávalók 15 adaghoz:
• 200g NATURBIT Alfa-Mix lisztkeverék
• 100g NATURBIT mandulaliszt
• 2 evőkanál 1:4 édesítő
• 6g sütőpor
• 1db tojás
• mandula reszelék a szóráshoz
• 150g margarin

Elkészítés:
1. Az összes alapanyagot (a mandula reszelék kivételével) egy tálba tesszük és jól
összedolgozzuk.
2. Nedves kézzel sütőpapíros tepsire
golyókat formálunk.
3. Villával kissé lenyomkodjuk, majd
megszórjuk mandula reszelékkel.
4. 180°C fokon kb. 12 - 14 perc alatt
megsütjük.
Villámgyorsan elkészíthető kekszecskék, ezért ha hirtelen vendégek állítanak
be, akkor sem maradunk finomság nélkül.

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

Gyógynövény kincseinkről
Gyógynövényeknek nevezzük
mindazon növényeket,
amelyeknek valamely részét
a bennük lévő hatóanyagok
miatt gyógyászati célokra
használjuk.

A gyógynövényeket gyűjtik, szárítják,
porítják, és ezután többféleképpen felhasználhatóak.
A legkorszerűbb technológiákkal ma
már kivonatokat készítenek a gyógynövényekből, ahol a természetes közegükben
(mátrixukban) jelen lévő hatóanyagok
sokszor hatékonyabban felhasználhatók
szervezetünk számára, mint a hatóanyagok szintetikus változatai.
A kivonatok stabilabb, ellenőrzött hatóanyag mennyiségeket tartalmaznak, így a
pontos adagolás betartásával a mellékhatások elkerülhetőek, de megfelelő hatékonyságot is elvárhatunk az adott gyógynövénytől.
A gyógynövények hatását-megfigyelésekkel- általában előbb ismertük meg,
mint a hatóanyagaikat. Korábban a hatásokat csak megfigyelték, ma már biológiai
és kémiai kutatások erősítik meg a növények gyógyítási indikációit.
A gyógynövények nem játékszerek,
mindig tartsuk be a felhasználási javaslatot, és előírásszerűen alkalmazzuk. Azt
javaslom, hogy csak megbízható forrásból
származó gyógynövényeket, vagy olyan
készítményeket használjunk, amelyek a
hatóságok által ellenőrzöttek (van OGYEI,
vagy notifikációs számuk).
Bizonyos összetételek azonban erősíthetik vagy gyengíthetik egymás hatását,
amely csak hosszútávon bizonyítható.
Dr. Kleinschrod több mint 100 éve
formulálta az első tablettákat, melyeknek biztonságosságát, hatékonyságát
és minőségét 1978-ban jegyezték be
Németországban. A Wörishhofeni készítmények közül a legjobbak ma is
kaphatóak: Nervenpflege, Darmpflege,
Magenpflege és a Leber und
Gallenpflege.

Gyógynövény kincseink
és hatásuk

Macskagyökér, komlótoboz, orbáncfű, orvosi citromfű, cickafark, fagyöngy:
Idegnyugtató, enyhe altató hatású , egymás hatásait jól kiegészítik. Együtt megtalálhatóak a Wörishofeni Nervenpflege
gyógyhatású készítményben.
Kutyabengekéreg, szennalevél, aloe,
torma, fokhagyma: Emésztést serkentő, hashajtó, együtt egymás hatását fokozva fejti ki hatásukat a Wörishofeni
Darmpflege gyógynövény tablettákban.
Ezerjófű, cickafarkfű, köménymag,
fehér ürömfű, tárnicsgyökér: étvágygerjesztő, emésztést javító, gyulladásgátló
és görcsoldó hatásuk révén biztosítják a
jobb emésztést, csökkentik a puffadtságot. A Wörishofeni Magenpflege gyógynövénytablettákban együtt hatékony
módon tudják kifejteni hatásukat.
A vérehulló fecskefű, kurkuma, párlófű, gyermekláncfű, fekete retek, katáng kórógyökér, ebben az összetételben epe és máj bántalmakra javasolt, a
Wörishofeni Leber und Gallenpflege
készítményben tartalmaz ideális összetételű hatékony segítséget.
Az Indiai csalán Forskolin tartalma
révén a természetes súlyvesztést támogatja. A Dr. M. Prémium Forskolin SLIM
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indiai csalán kivonatot tartalmaz, hatását
fokozó Bioperin®-nel.
Zöld és Fehértea: Súlykontrollban van
fontos szerepe. A Dr. M. Prémium Zöldés Fehértea készítmény ideális összetételben tartalmazza, könnyen beszedhető
formában.
LUUF torokpasztilla magas Izlandi
zuzmó tartalma: Felső légúti megbetegedések, hörghurut vagy akár a légkondicionáló berendezések okozta irritáció
megszüntetésére.
A Dr. M. Prémium Csalán - Gyermekláncfű kapszula hatóanyagai a normál
veseműködés és vizelet-kiválasztás fenntartásában játszhatnak fontos szerepet.
Válassza Ön is a megbízható minőségű
gyógyhatású készítményeket és étrendkiegészítőket!
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

Egészség

Mik azok
a szalvesztrolok?
A szalvesztrolok a természetes rákellenes vegyületek egy új csoportját alkotják, amelyek növényekben fordulnak
elő, és az étrend részeként, biztonságosan fogyaszthatók. Ezek a vegyületek a szervezet egészséges sejtjeire nézve nem toxikusak; a szalvesztrolok az emberi rákos sejtekben a CYP1B1 enzim hatására aktiválódnak. Az aktiválódott szalvesztrolok elpusztítják a rákos sejteket vagy leállítják azok növekedését, anélkül, hogy kárt tennének az
egészséges sejtekben. Ezt a célzott hatást az teszi lehetővé, hogy a CYP1B1 enzim a rákos sejtek belső alkotóeleme,
amely az eddig vizsgált különböző ráktípusok mindegyikében előfordul, az egészséges sejtekből viszont hiányzik.

Miben található megfelelő
mennyiségű szalvesztrol?

néven kerül forgalomba, Magyarországon
Salvestrol® Xtra Fruktofort néven.

Kutatók véleménye szerint korunk
táplálékában jelentősen lecsökkent a
szervezet rák elleni védekezését szolgáló
szalvesztrol mennyiség. Úgy számítják,
hogy a 100 évvel ezelőtti táplálékban
meglévőnek mindössze 20%-ához jutunk hozzá az étkezésünkön keresztül. Ez az alacsony szám köszönhető a
növényvédőszerek kiterjedt alkalmazásának és a feldolgozóiparban alkalmazott
keserűség-eltávolító eljárásoknak (a keserű íz legtöbbször a szalvesztroltartalomra
utal). Még a biotermesztésű növények
sem érik el a korábbi érték 30%-át.
A hiányzó szalvesztroltartalom pótlására hoztak létre angliai kutatók olyan
étrend-kiegészítőt, amely nagy koncentrációban tartalmazza a szükséges
szalvesztrol mennyiséget. A világ különböző országaiban SALVESTROL® márka-

Mit tartalmaz a Salvestrol Xtra
Fruktofort?
A Salvestrol® Xtra Fruktofort étrendkiegészítő kapszulás készítmény, melyet
biotermesztésű, genetikailag nem módosított, növényvédő vagy gombaölő
szerekkel nem kezelt citrus, fekete áfonya,
szeder és kékszőlő kivonataiból állítják
elő. A szalvesztrolokat növényi kapszulákba zárták.

Zavarhatják-e a szalvesztrolok
a gyógyszeres kezeléseket?
A Salvestrol étrend-kiegészítő, amely
nem zavarja a gyógyszeres kezeléseket,
kivéve, ha a gyógyszeres kezelés korlátozza a termékcímkén feltüntetett gyümölcsök bevitelét. Ha Önben vagy orvo-
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sában kétség merülne fel, hagyja abba a
Salvestrol szedését a gyógyszeres kezelés
megkezdése előtt néhány nappal, és csak
a kezelés vége után néhány nappal folytassa tovább.

Mi segítheti a szalvesztrolok
hatékonyságát?
A napi javasolt mennyiségben szedett
multivitamin- és ásványianyag-étrendkiegészítők növelhetik a szalvesztrolok
hatékonyságát. Speciális fokozóanyag a
biotin (más néven H-vitamin vagy koenzim R), a niacin (B3-vitamin),a kobalamin
(B12-vitamin),a magnézium és a szelén.
Ezek a fokozóanyagok általában megtalálhatók a napi használatú vitamin- és ásványianyag-készítményekben.
A
probiotikumok
javíthatják
a
szalvesztrolok felszívódását; probiotikumok bármely bioboltban és számos
drogériában beszerezhetők. Probiotikus

Egészség

joghurt a legtöbb élelmiszerüzletben
kapható; ha gondot okozna a kapszulák
lenyelése, törje össze, és keverje joghurtba őket. Fontos, hogy ne legyen vérszegény, ezért fontos a megfelelő vasforrás,
valamint C-vitamin-bevitel biztosítása. Az
oxigénszint emelése érdekében fontos a
testmozgás, különösen a szalvesztrolok
bevétele után kb. három órával. Végül, törekedjen arra, hogy minél több
bioélelmiszert fogyasszon.

dését enyhén gátló anyagok
közé tartozik a heszperetin,
a kannabisz, a gingko
biloba, a ginzeng és az
orbáncfű. A mesterséges
édesítőszerek hátráltathatják a szalvesztrolok
felszívódását.
Bizonyos gombaölő
mezőgazdasági vegyszerek szintén gondot
jelenthetnek,
mégpedig kétszeresen is.
A növényeken alkalmazva csökkentik a
növény szalvesztrolelőállítását. A növények ugyanis csak
akkor állítanak elő
nagy
mennyiségű szalvesztrolt,
ha
kórokozók
támadják
meg
őket. Ezenkívül azonban
a szervezeten belül ugyanezek a gombaölő szerek épp úgy gátolják a CYP1B1enzim metabolikus aktivitását, mint a
B17-vitamin (amigdalin), azaz jóindulatú
módon megkötik az enzimet, és ezáltal
akadályozzák a szalvesztrolok metabolizmusát.
További komplikációt jelent, hogy az
említett gombaölő szerek mezőgazdasá-

Mit kerüljek el, amíg
szalvesztrolt szedek?
A CYP1B1-enzim a szalvesztrolokon kívül számos különböző anyaggal is reakcióba léphet. Az enzim életciklusa kb. 3 nap
(azaz minden egyes CYP1B1-molekula
helyébe nagyjából három naponta új molekula lép).
Bizonyos inhibitorok gátló hatása az enzim egész életciklusán át érvényesül. Ezért
fontos az inhibitoroknak való kitettség
csökkentése vagy megszüntetése, hogy
a szalvesztrolok a lehető legnagyobb
eséllyel aktiválódhassanak. A CYP1B1enzim működését erősen gátló anyagok
közé tartozik a szén-monoxid (megtalálható pl. a cigarettafüstben),a B17-vitamin (más néven amigdalin vagy laetril),a
rezveratrol és a naringinen (megtalálható
a grapefruitban). A CYP1B1-enzim műkö-

gi felhasználásuk mellett máshol is megtalálhatók, így meglehetősen nehéz elkerülni őket. Gombaölő szereket használnak
például golfpályákon és közparkokban,
de megtalálhatók új szőnyegekben,
korpásodás elleni samponokban, falfestékekben és a fűtéscsövek tisztításakor
használt tisztítószerek adalékanyagai között is.

A rezveratrol is szalvesztrol?
Igen, de a rezveratrolt nem lehet hatékonyan adagolni. Bár a rezveratrol
nagyszerű antioxidáns, szalvesztrolként
való hatékony adagolási tartománya nagyon szűk. Nagyobb koncentrációban
viszont gátolja a CYP1B1-enzim működését. Azt nem lehet pontosan meghatározni, milyen adagolásnál kezdődik a
gátló hatás, de azt tudjuk, hogy nagyon
alacsony mennyiségnél. Erre tekintettel
szalvesztrol szedése mellett a rezveratrol
kerülendő.

Megfelelők-e a szalvesztrolok
háziállatok számára?

A szalvesztrolok még hatékonyabbak is
lehetnek a kutyák, mint az ember esetében, és más házi állatoknál is fejthetnek
ki kedvező hatást. Adjon a kutya súlyának megfelelően 18 kg-onként napi ezer
(1000) szalvesztrol pontot, legfeljebb két
étkezés alatt. Kisebb kutyák esetében ürítse a kapszulák tartalmát az állateledelhez,
az állat súlyával arányos mennyiségben.
Ha a kutya két hét elteltével nem mutat
reakciót, fokozatosan emelje az adagot 18
kg-onként, étkezésenként kétezer (2000)
szalvesztrol pontra.

Hol kapható a Salvestrol?
Hazai kizárólagos forgalmazó:
Lipovit Kft.
Tel.: 06 30 954 0331
Megrendelhető az alábbi
webáruházakban (és viszonteladóknál):

www.egeszseg.eu

www.lipovit.eu
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Gondolkodó

Hibák a tanításban

JAMES L. HUGHES torontói tanfelügyelő 1800-as évek végén Hibák a tanításban című könyvecskéjében 80 pontban foglalta össze mindazt, amitől minden tanítónak óvakodnia kell. A mű 1893-ban magyarul is megjelent. Bár a
könyv tartalma régies, mégis akad néhány olyan gondolat, amit érdemes lenne megfogadni.
Hiba, ha a gyermekek elevenségét
minduntalan el akarod nyomni. Van e tekintetben háromféle nevelő. Van, a ki gátat
vet a gyermek szabad törekvései forrásainak
s visszafordítja az álló vizet a gyermeki életre
úgy, hogy egészen elkábítja. Van aztán, ki a
másik szélsőségbe csap át s azt mondja:
„Hagyjuk meg a természetnek szabad
útját, hadd fejlődjék a gyermekség magamagától.” Ez utóbbi eléggé szabadjára engedi a víz folyását, csakhogy ennek megvan
az a szerencsétlen törekvése, hogy rossz
irányba téved. Mint a valódi víz, ez is hegyről lefelé folyik, s igen sokszor mocsárrá változtatja azt, a mi termékeny völgy lehetett
volna. A helyes módszer ellenben felismeri a
természeti tehetségek teljes kifejlődésének
és szabad használatának szükségességét,
de irányt szab neki a nélkül, hogy feltűnnék,
hogy teszi. Kiszemeli azt a medret, melyben
a folyónak folynia kell, s a jellemnek minden
kis csermelyét oly irányba hajtja, hogy mint

a folyó előre folyik, mindinkább szélesebb,
mélyebb és erősebb folyásúvá lesz, míg
hatalmas folyam lesz belőle, mely áldásos
szállítmányokat hord a hátán az élet nagy
tengere felé.
Sok tanító elszörnyed tőle, ha a gyermekek a tanteremben nevetnek. Az ilyen
fegyelem pedig, mely nem tudja tűrni az
időközönként való jóízű nevetést, természetellenes és egészségtelen. A vigyorgást
és röhögést, mint illetlen dolgot, meg kell
tiltani, de a természetes, szívből fakadó nevetést, a melyre elegendő ok bírta a tanítót
és a tanulót, akárhányszor el lehet viselni az
iskolai fegyelem eredményeinek minden
kockáztatása nélkül.
Hiba, ha nagyon sok rossz érdemjegyet osztogatsz. Némely osztályban folytonosan hull a rossz jegyek zápora: majd a
magaviseletből, majd a tanulásból oszto-
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gatják a rossz jegyeket. Ily osztályok tanítói
gyakran panaszkodnak, hogy tanítványaik
nem is törődnek a kapott jegyekkel. Hát
bizony nagyon meglepő dolog is volna, ha
törődnének velők— akár ők, akár szüleik.
Ha jól szervezett iskolában valamely tanuló,
még ha a legrosszabb, is 5-6 rossz magaviseleti jegynél többet kap. Ebben keresendő
az egész bajnak oka. A tanító bizony csak
magamagának tegyen érte szemrehányást.
Ő csak azért osztogatott annyi rossz érdemjegyet, hogy magát a fáradságtól megkímélje, vagy pedig mert nem mer valamely
bajos esettel a kellő módon szembe szállani. Ha a tanulásból osztogatott sok rossz
jegyet, ez is kilenc esetben tíz közül a tanító
hibája. A feladatok vagy nagyon nehezek
vagy igen hosszúak; nem adta meg a kellő
magyarázatot, vagy pedig nem tanította
meg a növendékeket arra, miképpen tanuljanak, vagy nem gondoskodott komolyan a
tanulásra való ösztönzésről.

Gondolkodó
Hiba, ha valamely tankönyvnek vagy a
rabszolgája. A tanítónak az elveket kell értenie, nem pedig csak tételeket, szabályokat
vagy példákat tudnia. Annak a tanítónak, a ki
csak szóról szóra kihallgatja a tankönyvben
foglaltakat, nagyon hitvány fogalma van
tulajdonképpeni hivatásáról. A tanulóknak
is önálló munkát kell végezniük a tankönyv
tanulásával, de a tanítónak is meg kell győződnie tanulásuk eredményéről olyképpen,
hogy velük gyakorlatilag alkalmaztatja azt,
a mit tanultak. Nem szabad beérnie azzal,
hogy nyelvükkel tudják a tanultaknak hasznát venni. A tankönyv soha sem helyettesítheti a tanítót.
Hiba, ha leckét adsz fel, a nélkül hogy
előbb megmagyaráznád. A tanítónak egyik
legfontosabb feladata az, hogy arra tanítsa a
gyermekeket, miképpen tanuljanak, és hogy
mit tanuljanak minden egyes leckében különös gonddal. Feladni valamely leckét, és csak
másnap megmagyarázni, vagy megmutatni
azt, a miről akartad, hogy jól tudja, vagy meg
nem mondani azt, hogy miképpen tanulja és
honnan nyerhet felvilágosítást: az olyannak
látszik, mintha a gyermeket vadonba küldenők, hogy hozzon valamit, a mit sohasem
látott, és a mit le sem irtunk neki.
Hiba, ha fiatal gyermekeknek sok házi
leckét adsz fel. A fiatal elmét nem szabad
igen nagy vagy sokáig tartó erőlködésre
kényszeríteni. Ha a gyermeknek elméje naponként 5-6 óráig van az iskolában elfoglal-

va, akkor körülbelül el van érve a fáradtsági
pont, a melyen túl a szellemi munka határozottan ártalmas. Úgy a test, mint a szellem
szempontjából jobb a gyermekre nézve, ha
12 éves koráig kevés a házi leckéje. A házi
munkának olyannak kell lennie, hogy a
gyermek egészen egyedül, minden segítség nélkül, megcsinálhassa. Az által, hogy
otthon csináltatjuk vele, kíméljük az iskola
idejét, és e házi munkát beoszthatja a tanuló saját belátása szerint. Rendkívül fontos dolog, hogy a tanító ambíciója, vagy a
szülék hiúsága meg ne akassza a gyermeket
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szabad fejlődésében az által, hogy fiatal korában nagy vagy igen soká tartó erőfeszítéssel járó munkát végeztetnek vele. Kétséget
sem tűr, hogy azoknak nagyobb része, kik
iskolát végeztek, ily módon tompította el
tehetségét.
A nevelés terén mai nap tapasztalható
szörnyű pusztítás abban áll, hogy a folytonos versenyvizsgák által magas nyomás
melletti munkára szorítják a fiatal embereket. Sok okos ember (aki valószínűleg nem
kelt túl korán) mondta már a korán kelőkről általában, hogy valamennyien délelőtt
elmések, de délután ostobák. Nem tudom,
hogy áll-e ez általában a korán kelőkre
nézve, s nem is akarom eldönteni; de an�nyi bizonyos, hogy igenis áll azon szerencsétlen gyermekekre nézve, kiket az iskola
kényszerít túlságos koránkelésre. Ők életük
egész délelőttjén át okosak, de délutánján
át ostobák. Azt az erőt és elevenséget, melyet a gyakorlati életnek a létért való küzdelme számára fel kellene halmoznia, régen
kimosta a korai szellemi kicsapongás — a
könyvfalás és leckeírás. Tehetségeiket kifárasztotta azon erőfeszítés, melyet zsenge
agyukra róttak, és méltatlan, gyermekes
diadalok demoralizálták őket, még mielőtt
megkezdődött volna az élet reális munkája.
Én nem vagyok a tétlenségnek barátja,
- de a fiatalságnak még sokkal inkább van
szüksége nyugalomra mint az öregkornak; s
az a vidámság, akaraterő, munkaképesség,
melyek a sikerekben gazdag embert azzá
teszik, a mi, igen sokszor, nem szorgalma
óráinak, hanem épen a gyermekkorában
tétlenül töltött órák rovására írandó.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (80. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás
tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron
győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban segít
bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább
életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben kell változnunk a test, a lélek
és a szellem szintjén?
Új sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Egészségünk és az elektromágneses mezők hatása
2. - Tudással felvértezve
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Az előző cikkünkben megismerkedtünk
az elektromágneses mező (EMF) alapvető
jellemzőivel. Most már rendelkezünk azokkal az ismeretekkel, melyek segítenek jobban megérteni az elektromágneses mezők
az élőlényekre és így az egészségünkre
gyakorolt hatását. Aki azt várja, hogy most
lehúzzuk a leplet a modern technológiák
káros hatásáról, az téved. De tévedni fog az
is, aki az elektromágneses mező különböző alkalmazásainak korlátlan felhasználására való biztatást vár. Nem jelenthetjük ki,
hogy az EMF csak káros, de azt sem, hogy
az egészségre ártalmatlan tulajdonságokkal rendelkezik. Ne feledjük: „Amennyi a
fény, annyi az árnyék!”
Arra viszont még az igényes olvasó is
számíthat, hogy a problémakör rendkívül
összetett.
Íme egy összefoglaló ábra.

Ehhez azonban azt is hozzá kell vennünk, hogy két vagy több jel találkozásakor interferencia jön létre.

Elektromágneses mezők sematikus
interferenciája
A sok és szerteágazó alapismeret, fogalmak, frekvenciasávok, sugárzott és vezetett
zavarhatások nagyvonalú ismertetése után
tovább folytathatnánk a vizsgálatokat, egyre mélyebbre és mélyebbre haladva.
Az EMF elektromos összetevője a test
felszínén hoz létre töltéstöbbletet, míg

a mágneses összetevője a testben kelt
elektromos áramot, alapvetően befolyásolva a töltéssel rendelkező részek funkcióit, így a vörös vérsejteket, idegrendszert,
szaporító szerveket. Foglaljuk először
össze az eszközök alkalmazásával kapcsolatos alapszabályokat, és ennek ismeretében, remélhetőleg gyakorlati alkalmazása
mellett haladjunk tovább. Természetesen,
az első helyen a mobiltelefonok használatával kapcsolatos tanácsokat, „szabályokat” ismertetjük.
Az „Elektromágneses mezők és az emberi egészség” címmel, Szentpéterváron,
2002-ben tartott konferencián 40 országból 120 tudós vett részt, Kínától az Egyesült Államokig. A konferencia témája az
EMF egészségére gyakorolt hatásaival
kapcsolatos kutatások problémái voltak. A tematika felölelte az EMF expozíció biológiai és szomatikus hatásait, az
egészségügyi problémákat, a szabványok
normalizálását és harmonizálását, a diag-
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nosztikai és terápiai alkalmazásokat. Külön szerepet kapott a mobileszközökben
rejlő EMF-veszélyek becslése is. A szakértők azt javasolják, hogy az „elővigyázatosság” vezéreljen ez ügyben mindenkit
az emberi egészség károsításának megelőzésére. Ez azért fontos, mert az utóbbi
időben az elektromágneses mező forrásainak szerkezetében és jellemzőiben jelentős változások következtek be. Nagymértékben nőtt az állandó besugárzású terek
mennyisége mind lakossági, mind ipari
vonatkozásban.
Az alábbi öt pont az orosz Nemzeti Bizottság ajánlásait tartalmazza a lakosság
számára a mobiltelefonok használatának
legfontosabb biztonsági és higiéniai szabályairól. Az összeállítás alapja az Egészségügyi Világszervezet elővigyázatossági
alapelveinek támogatása, a külföldi közzétett adatok, tanulmányok, tudományos
általánosságok, a nemzetközi tudományos szervezetek és szakértők véleményei
alapján, beleértve a fenti bizottság szakértőinek véleményét is.
„1 A 16 év alatti gyermekek számára
nem ajánlott a mobiltelefonok használata.
2. A terhes nők számára nem ajánlott a
mobiltelefonok használata.
3. Neurológiai problémákban, vagy
betegségekben szenvedők számára nem
ajánlott a mobiltelefonok használata.
Úgymint: neuraszténia, mentális zavarok,
intellektuális vagy memória zavarok, al-
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A vezeték nélküli telefonok és a mobil telefonok rádiófrekvenciás
kisugárzásának az agy van legjobban kitéve.
vás zavarok, epilepszia vagy epilepsziás
hajlam, stb. esetében.
4. A telefonbeszélgetések ne legyenek
hosszabbak mint 3 perc, és közöttük legyen 15 perc időtartam. A fejhallgató és
a kihangosító berendezések használata
előnyös.
5. A mobiltelefon gyártóknak és forgalmazóknak, a fenti javaslatok mindegyikét
közölni kell a felhasználóval. Továbbá meg
kell osztaniuk a releváns egészségügyi és
epidemiológiai vizsgálatok adatait és a
levont következtetéseket, megjelölve a
vizsgálatot végző laboratóriumot is.”
Az ajánlások egyes pontjai nagyon
szigorúnak, mi több betarthatatlannak
tűnnek, de nem megalapozatlanok! Az
egészséget védik, és nem a profitot támogatják! A felhasználók számára tanácsokat, míg gyártók számára kötelezettségeket fogalmaznak meg.
Igen, Kedves Olvasó! Megint visszajutottunk a „Józan Ész” fontosságához, amit
mindig bekapcsolva kell tartani! Ezek az
alapvető szabályok, akár legyint rá a világ,
akár nem, itt vannak! Ne feledjék: a sül�lyedő hajóról ki tud partra jutni? Az okos?
Az erős? Nem! Az, aki tud úszni! Az, aki alkalmazkodik a változásokhoz! Íme, egy új
környezetszennyezéssel kapcsolatos kihívás és az ellene való védekezésnek néhány gondolata. Tessék figyelembe venni!
Azért, mert valakinek igaza van valami-

ben, az nem jelenti azt, hogy én tévedtem! Egyszerűen csak arról van szó, hogy
a másik fél még nem látta az én szemszögemből a problémát! Pl. A földre rajzolt
6-os számot, a szám felső és alsó végénél
álló megfigyelő egyike 6-osnak, a másik pedig 9-esnek látja. Pedig a valóság
ugyanaz, csak a nézőpont különbözik! Ti-

pikusan ez a helyzet az elektromágneses
mező egészségügyi hatásának megítélésében, nagyon sok „hivatalos” esetben.
Az EMF élettani hatásának vizsgálatába
több tudományágnak is be kell kapcsolódnia. Pontosabban: ezen tudományágak együttes vizsgálatára van szükség,
ha érdemi eredményeket szeretnénk elérni, miközben óriási szerepe van mind
az időnek, mind az expozíció mértékének!
Az nyilvánvaló, hogy a hatások sokrétűek, és az élő szervezetek biológiai folyamatainak különböző szakaszaiban befolyásuk látszólagosan azonos feltételek
esetében is különböző mértékű lehet.
Prof. Dr. Dr. Varga András a Heidelbergi
Egyetem Orvosi Tanszékének sugárvédelmi szakértője, német igazságügyi szakértő, a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem külső tudományos
tanácsadójának egyik kísérletének során
tojáskeltetőben 300 MHz-től 3GHz-ig
frekvenciatartományban, a keltetés ideje
alatt 0,1-3,0 mW/cm2 teljesítménnyel sugározták a tojásokat. Az első 5 napban 8
órán keresztül, amíg az érpályák és idegvezetékek ki nem alakultak. Mindezt 1500
tojáson végezték el. A vizsgálat végén
kiderült, hogy nem volt olyan csibe, amelyik valamilyen szinten ne sérült volna: keresztbe álló csőr, oldalra kinyúló láb, sérült
lábfej, stb.
Ez és a hasonló kísérletek azt mutatják,
hogy az EMF igen alacsony szint esetén is

Különös gondot kellene fordítanunk a gyermekek és serdülők
védelmére
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A vállalati érdek, a minél nagyobb profit létrehozása,
- bármilyen áron – egy nagyon kemény fal.
súlyos és maradandó károsodást tud kiváltani, ha a fejlődés kezdeti szakaszában
következik be a hatás.
Ezért mielőtt még a „hőhatás” bekövetkezne, gondolnunk kell a fehérjék, a DNS,
és a fejlődésben, osztódásban álló sejtekre gyakorolt hatásokra is!
Szembe kell néznünk itt is a tudomány
és az iparág korrupciójával, melynek eredménye az egészségügyi szempontból
nem megfelelő határértékek meghatározása, vagy egyes „nem kívánatos” szempontok figyelmen kívül hagyása. Számos
független tudós aggódik amiatt, hogy
mennyire befolyásolják ezt az iparágat és
az egész digitális technikát a nem megfelelő szabályozók, és ebben a tevékenységben résztvevő „tudósok”.
Ez a folyamat végbement már azokon
a területeken, ahol az iparág környezetszennyező anyagokkal dolgozik, pl. egyes
vegyi anyagok, azbeszt, dohány, klór,
stb. estében, és ezeken a területeken a
vagyon- és a nyereségmaximalizálást a
„független tudomány” felhasználásával
kívánják elérni!
Ezért különös gondot kellene fordítanunk a gyermekek és serdülők védelmére, ahol a korábbi generációk – a digitális
technika ilyen mérvű elterjedése előtt

– még nem voltak kitéve ennyire súlyos
hatásoknak! A vezeték nélküli telefonok
és a mobil telefonok rádiófrekvenciás ki-

sugárzásának az agy van legjobban kitéve. Az agytumor-kockázatokra vonatkozó
vizsgálatokat az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége
végezte 2011-ben, és a 30kHz-300GHz-es
frekvenciatartományt a „2B” azaz, a „lehetséges” emberi rákkeltő csoportba sorolta.
De a rák mellett a neurológiai megbetegedések, az alvás- és viselkedésproblémák is
figyelmet érdemelnek. A gyermekek és
serdülők megváltozott magatartása mögött a „digitális technika” hatása is állhat!
A vállalati érdek, a minél nagyobb profit létrehozása, - bármilyen áron – egy
nagyon kemény fal, a sérülékeny klinikai
és egészségügyi kutatás, az oktatás, valamint az orvosi gyakorlat, és egyáltalán a
„közérdek” számára. Mindez félrevezetheti, és - vizsgálatok sokasága bizonyítja -,
hogy félre is vezeti a tudományt, a döntéshozókat is. Ahhoz, hogy ezt kompenzálni
tudjuk, fokozott érzékenységre, teljes átláthatóságra, hatékony etikai és szakmai
szabályokra van szükségünk. Ezek nélkül
nem tudjuk kivonni a „tudományból” a
nem kívánatos vállalati befolyást!
Ebben a vonatkozásban a hosszú távú
stabilitásnak igen fontos szerepe van!
Ebből a szempontból nézzük meg az
orosz szabványok (GOSZT) történetét.
Az EMF területre az első határértékeket
állami szinten 1958-ban engedélyezték,

A gyermekek és serdülők megváltozott magatartása mögött
a „digitális technika” hatása is állhat!
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sősorban gyermekeink esnek áldozatul.
Méltán jut az ember eszébe Szabó Lőrinc,
Ima a gyermekekért című verse.
Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
…..
Az ember gonosz, benne nem bízom.
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!
Folytatjuk!
Barátsággal,
Erdei István

Az EMF területre az első határértékeket állami szinten 1958-ban
engedélyezték, a 300MHz-es - 300GHz-es tartományban.
a 300MHz-es - 300GHz-es tartományban.
Az adatok klinikai-higiéniás vizsgálatokon
alapultak, és az EMF intenzitást és az időtartamát vették alapul.
Az egy napra vonatkozó adatok: 10
mikroW/cm2 8 órán át, 100 mikroW/cm2
legfeljebb 2 óráig, és 1000 mikroW/20
percig. A fejlődés ellenére 50 év alatt,
ezek az adatok ma sem változtak, és a
közelmúlt 25 éves vizsgálati anyagai bizonyították ezen szabványok megbízhatóságát, és nyilvánvalóan érvényességét.
Ezeket a máig is stabil és érvényes, az
EMF szabványban szereplő határértékeket
úgy érték el, hogy számtalan állatkísérletet
és klinikai megfigyelést végeztek. A hosszú
távú megfigyelések megerősítették azt,
hogy a kis intenzitású jelek kumulatív hatásúak is lehetnek. A központi idegrendszer
és a belső elválasztású (endokrin) rendszer
funkcionális állapotának, immunitásának,
működésének megváltozását csak így
hosszú távon lehetett megfigyelni.
Számtalan dologgal kell még foglalkoznunk az EMF veszélyekkel kapcsolatban.
Ilyenek pl. a kockázatelemzéssel kapcsolatos megfontolások, a „kár-előny” kérdése is. De kiterjeszthetjük a vizsgálatot pl.
egy ingatlan megvásárlására is, pontosabban, milyen szempontok szerint kell
megvizsgálnunk a vásárolandó birtokun-

kat, hogy az EMF biztos legyen!
Akarva-akaratlanul a birtokláson alapuló, profitorientált világunk a jövőnket
teszi tönkre, számolja fel, és ennek el-

www.magtar.hu

Profitorientált világunk a jövőnket teszi tönkre, számolja fel,
és ennek elsősorban gyermekeink esnek áldozatul.
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Öregség és az immunitás
A tudomány ígéretes eredményeinek köszönhetően a nyolcvan év rövidesen talán az élet derekának lesz
tekinthető.A tudósok szerint az öregedés során túlnyomórészt annak a
belső órának a hatása érvényesül,
amely velünk születik. Senki sem él
örökké, ám az idősödés folyamata
számos módon kontrollálható.A
vizsgálatok azt mutatják, hogy
szinte soha nincs késő áttérni egy
egészsé
gesebb életmódra, például abbahagyni a dohányzást, megfelelően étkezni, rendszeresen tornázni. És ami ennél is fontosabb, ily
módon marad idő arra is, hogy az
ember élvezze ezeknek a változtatásoknak az előnyeit. A helyes életmódnak köszönhetően csökkenthetők az idősödés kockázatai.
Számos kutatás igazolta, hogy a rendszeres testedzés késleltetheti az öregedés
leg
főbb velejáróinak, az izom- és csontvesztésnek a bekövetkeztét. Többféle érte
lemben is igaz, hogy a mozgás
fiatalon tartja az embert.
A testmozgás hatására a
stresszhormonok termelése
csökken, és a limfociták működése hatékonyabb. Ez pedig igen biztos módszer arra,
hogy az ember el
lenállóbb
legyen a vírusfertőzésekkel
szemben. Egy közepes erősségű edzésprogram – mondjuk
napi harminc perc séta – serkentő hatással bír az immun
rendszerre, így az képes lesz
tompítani a betegségek és a
stressz hatását.
,,A társas kapcsolatok módosíthatják az immunfunkciókat” – magyarázza dr. Rabin. A
támogató környezet előnyeit
elismeri dr. Wilfiam Thomas
is, aki a New York állambe-

li Sherburne-ben idősekkel foglalkozik.
Emellett vallja, hogy az emberek egészségesebbek és tovább élnek, ha naponta találkoznak növényekkel, állatokkal és
gyerekekkel. És ezt igazolni is tudja. „Valójában egy parkban kellene tölteni a napjainkat” – állítja.
Akárhogy is, az immunrendszer mű-

ködése bonyolult, és nem könnyű úgy
hatni rá, hogy mindig a csúcson teljesítsen. Az immunfolyamatok feltárása még
sok kutatási munkát kíván. Addig pedig
maradnak a tapasztalati úton szerzett
ismeretek, amelyek kellő távolságtartással hasznosítva valóban segíthetnek az
egészség megőrzésében.

Thym Uvocal Plus immunerősítő
Az immunrendszer öregedése fiziológiás folyamat,
hátterében komplex immunregulációs változások állnak, amelyek az idősek esetében gyakrabban kialakuló
infekciók, malignus folyamatok, valamint autoimmun
betegségek alapjául szolgálnak. Az immunrendszer
korral párhuzamosan bekövetkező hanyatlása ismert
tény. Az immunválasz korfüggő gyengülése egészséges
idősek esetében is jól megfigyelhető. Az eddig végzett
kutatások eredményei arra a következtetésre jutottak,
hogy a nyomelemek és a vitaminok immunmoduláns
szerepe hatékony lehet az immunrendszer megváltozott egyensúlyának visszaállításában.
Bővebb információ:
www.dreletero.com
Rendelés telefonon:
06 30 452-7803
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Kiskanál-nagykanál mértékegység
Egyszerűen kanállal mérhető adagok, amelyek segítenek a gyógyszer- és élelmiszerfogyasztás kontrollálásában. Könnyebben, és főleg
gyorsabban tudod mérni az adagokat. Ha megszokod, sok időt spórol neked, és mégsem szaladsz túl a
megengedett adagokon.
A kanál minden háztartásban kéznél van. Gyors és megbízható segítség, bár az adagolásnál mindig
tartsd szem előtt, hogy „körülbelül”,
Ugyanis ahány ház, annyi kanál…

Amikor gyógyszert
vagy szirupot adagolsz
Mokkáskanál: 3ml, teáskanál: 5 ml,
gyerekkanál:10 ml, nagykanál: 15 ml
Figyelj az adagolásra! A napi megengedett mennyiséget sose lépd át, főleg kisgyermekekre akár életveszélyes is lehet!
(ez egy zárójeles információ, de minden
anyukának, nagymamának tudni kell:
különböző nevek alatt, és különböző formában azonos hatóanyagot forgalmaznak vény nélkül is, főleg gyermekeknél
a paracetamol és ibuprofen is könnyen
túladagolható. A legjobb szándék is életveszélyt idézhet elő.
Életmentő trükk: Nézd át az összes
gyógyszeredet, és az azonos hatóanyagúra tegyél azonos színű, nagy felkiáltójelet.
Ez akkor is figyelmeztet majd, ha a gyermek láza miatt gyorsan kell döntened.
Csak egyszer kell megcsinálnod.

Amikor a cukrot méred
Mokkáskanál: 3-5g, teáskanál: 5-7g,
gyerekkanál: 10-13g, nagykanál: 1520g (csapott vag púpozott kanál)
Figyelj a kávéd, teád ízesítésére: napi 2
kávé, 1-1 mokkáskanál cukorral (ez kb. egy
kockacukor), 365 nappal számolva 2555g cukor. Több, mint 2,5 kg cukor csak a kávéban!
A cukorfogyasztás Magyarországon
1900-ban 4kg, 2017-ben 43 kg volt fe-

jenként. Ott spórolj a cukorral, ahol csak
tudsz!
Cukorbetegként és fogyókúra alkalmával szinte tilos a cukor és minden cukorpótló: fruktóz, maltóz, kukoricaszirup,
méz, agavé szirup, stb., mert az inzulin
kört némelyik kikerüli (pl.: fruktóz), de
ugyanúgy hizlal, mint a kristálycukor. Keress neked ízlő 0 kalóriás édesség pótlót:
eritritol, stevia, 1:4 cukorhelyettesítő, stb.

Amikor sózol
Késhegynyi: 1-1,5g, mokkáskanál 3 g,
teáskanál: 6g nagykanál: 18-20g.
Sózásnál nincs különösebb veszély!
Legföljebb elsózod az ételt. Egy-egy napon több sót fogyasztva azonban a vérnyomásod sem kerül veszélybe, a legújabb kutatások szerint csak egy rosszul
értelmezett elmélet a só vérnyomás emelő hatása.
Melegben, izzadva pedig figyelj a só
fogyasztásra, fontos az ásványi anyagok
pótlása is, nemcsak a víz. Ehhez használj
Ősi Magnézium sót, az az előnye, hogy
csökkentett nátrium tartalmú, ellenben a
kálium és magnézium pótlásban jól használható.

A zsiradék mérése

Mokkáskanál: 3g (talán a tejszín adagolásnál, vagy a paleósok a kókuszzsír
adagolásnál használhatják), teáskanál:
6g, nagykanál: 15-20g, (csapott vagy
púpozott kanál)
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Ne félj a zsíroktól! Csökkentsd inkább a
szénhidrát fogyasztást. Jobban hizlal, mint
a zsír (bár a zsír kalóriatartalma jóval magasabb), mégis nem tudsz a zsiradékból sokat
enni, lassan emésztődik, csökkenti a gyomorsav képződést, nem okoz gyors éhséget! Nem vált ki drasztikus inzulin választ. A
ketogén diéta fogyókúra támogató! (Ketogén
diéta: drasztikusan csökkentett szénhidrát bevitel, amelyben a kalóriát zsiradékkal pótolják.
Tartós, ütemes fogyáshoz vezet.)
Gondold végig, mennyi zsíros húst, töpörtyűt, szalonnát tudsz megenni, ha nem
eszel hozzá kenyeret vagy más szénhidrátot:
krumpli, tészta, rizs).
Két úton is nő a fogyasztásod, ha kenyeret eszel a zsíros ételekhez:
1. sokkal több körömpörköltet tudsz megenni, ha jófajta kenyérrel tunkolod (tehát
több zsírt viszel be)
2. plusz az elfogyasztott szénhidrát (kenyér, stb.) is egy jó adag kalória.
Kerüld a szénhidrátokat, amennyire csak
lehet!

Tegyél egy próbát!
Támogasd a fogyásodat KiloNiX teával, a cukorbetegséget DiabeNiX teával,
és fogyassz hatásos multivitamint!
Jó egészséget! Pontos ismereteket!
Virág Éva
reflux tanácsadó, alga,
és vitamin szakértő
www.imune.bio
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Mi garantálja azt,
hogy elégedett leszel a kozmetikumoddal?
1. Neked is tenned kell érte, nem csak
bőröd, hanem életed is szebb lesz:
- Kövesd a tanácsokat, melyeket az üzletben kapsz!
- Ne félj változtatni! Legyen ez bőrápolási
rutin, étkezési szokás vagy életmódbeli változtatás.
Ha már natúrkozmetikum mellett döntöttél, az nagyszerű kezdet. Egy remek kozmetikum önmagában is csodákra képes, ha
pedig azt megfelelően használod, lenyűgöző eredményeket érhetsz el. A személyre szabott arcápolási rutin elvégzésével jelentősen
javulhatnak bőrproblémáid, bőröd meghálálja a kényeztetést. Fogadd meg az üzletben
kapott jó tanácsokat, naponta 10 perc, és
jobban fogod magad érezni a bőrödben!
Ne félj változtatni étkezési szokásaidon.
Bizonyított, hogy az aknés bőrtünetek alacsony glikémiás indexű diéta esetén javulást hoznak. Vagyis a cukor, a fehér kenyér,
péksütemények, fehér rizs mellőzése és a
teljes kiőrlésű gabonák, természetes édesítők, gyümölcs és zöldség előtérbe helyezése mérhető pozitív hatást gyakorolt a zsíros,
pattanásos bőrre. De nem csupán ezért!
Biztosan nem gondolnád, de a cukor ún.
glikációs folyamatok révén fokozza a bőröregedést is, méghozzá azért, mert a bőrépítő
fehérjék struktúráját változtatja meg.
Ne feledd a mozgást sem! Jót tesz a bőrödnek is, és energikusabb, fittebb leszel. Nem
utolsó sorban a stresszt is levezeti. Nem azt
mondjuk, hogy légy maratoni futó, de heti
háromszor fél órát érdemes erre fordítani,
főleg, ha sokáig szeretnél élni!
2. Felkészült ügyfélkapcsolati munkatárs, a Te boldogságodért:
- Tudja, hogy mire van szüksége a Te bőrtípusodnak!
- Tudja, hogy ezt a szükséges összetevőt
melyik készítményünk tartalmazza!
- Tudja, hogy mivel fokozhatjuk a kívánt
hatást!
Mi nem eladunk, hanem tanácsot adunk.
Kollégáink felkészültek a Te bőrtípusodból is!
Felismerik a különböző bőrtípusokat, tudják,
hogy milyen hatóanyagokra van szüksége
ahhoz, hogy használatukkal normalizáld
bőröd állapotát, és sugárzó szépségét hos�szútávon megőrizd! Kérd ki a véleményüket,
mondd el nekik, hogy min szeretnél változtatni, mit szeretnél elérni. Töltsétek ki együtt

szakmai csapatunk által kialakított online
bőrtípus elemzésünket, vagy jelentkezz be
szépségtanácsadásra, ahol bőrdiagnosztikai
műszerrel vizsgáljuk meg tested borító köpenyének állapotát.
Kollégáink megmutatják neked, ezáltal
saját bőrödön próbálhatod ki azt a terméket,
melynek használatával ismét hamvas, friss
bőröd lesz. Ezek a termékek segítenek, hogy
a legtöbbet hozd ki bőrödből. Továbbá kollégáink olyan kezelést fognak ajánlani, melynek hatására egy magabiztos nő fog visszanézni rád a tükörből.
3. Egy kitűnő termék, mely cseresznye a
tejszínhabon:
- Olyan, melyből kispórolták a káros,
egészségtelen összetevőket!
- Olyan, melyet hozzáértéssel, szívből
gyártanak!
Egy átlagos nő 17 féle kozmetikumot használ, melyek átlagosan 174 féle vegyi anyagot
tartalmaznak. Ezeknek a többsége káros az
egészségre, és nincs szükségünk rájuk.
A natúr termékekben ezek nem találhatóak meg! Helyettük természetes és bőrazonos
anyagok vannak bennük, nem irritálják a
bőrödet, és nem gyengítik egészségedet. A
szervezeted tolerálja, így teljesen más rétegekben tudnak felszívódni és hatni, ezáltal
látványos eredményeket hozni. Megszűnik a
viszketés, kiütés, bőrpír. A bőr alsó rétegében
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is kifejtik a hatásukat, így fokozottan küzdenek a ráncosodás ellen. Visszarepítenek az
időben!
Biztos lehetsz abban, hogy a lehető legjobb kezekbe kerülsz nálunk, termékeink
minőségéért és összetételükért bőrgyógyászok, gyógyszerészek és orvosok felelnek.
Célunk, hogy létrehozzuk a neked legjobban megfelelő kozmetikumot. Termékeink
vegyszer- és állatkísérlet mentesek. Itthon
fejlesztjük és gyártjuk neked, laboratóriumi
körülmények között.
A felsoroltak mindegyike szükséges ahhoz,
hogy elégedett legyél. Ha követed ezeket az
elveket, nyugodtan hátra dőlhetsz a kádban,
mert biztos lehetsz benne, hogy irigyelni fogják a bőröd állapotát. Magabiztosan léphetsz
ki az utcára, akár smink nélkül is, férjed pedig
ismét beléd szeret!
A hozzáértést és a terméket ránk bízhatod,
de Rád is szükség van! Hagyd, hogy segítsünk
abban, hogy jól érezd magad a bőrödben!

Magister Products Budapest
1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 12-14
Lurdy Ház földszint
0670-886-5691

Ajánló
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Életmód

A minőségi ginseng titka 4. rész
(interjú Dr. Xavier Fruneau-val)

– Doktor úr, elmagyarázná az olvasóinknak miért érdemes odafigyelni a koleszterinszintjükre?
– A 21. században a koleszterin túlzott felhalmozódásának kockázata a szervezetben
és a szív- és érrendszeri megbetegedések
terén komoly aggodalomra adhat okot az
egész világon. A magas koleszterinszinthez
gyakran kapcsolódhat a cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás kialakulása, illetve
szövődménye lehet az érszűkület, szívinfarktus, szélütés. Rendkívül fontos lenne ezen
népbetegségek megelőzése. Helytelen
életmód esetén a koleszterin-anyagcsere
40 év feletti korban elég gyakran felborul. A
koleszterinszint gyors csökkentéséhez pedig legtöbb esetben nem szükséges gyógyszeres kezelés, mindössze mozgással és
táplálkozással és olyan 100%-ig természetes
összetevőjű étrend-kiegészítőkkel, mint a
Prémium Koreai Ginseng remekül karbantartható mellékhatások nélkül (ami sajnos
a gyógyszeres kezelés egyik szokványos
velejárója). A koleszterinszint növekedés
az egészségügyi szakemberek számára kiemelten fontos, mivel ez az egyik elsődleges kockázati tényező a szív- és érrendszeri
megbetegedések kialakulásában és növekedésében.
A magas koleszterinszint általában az elhízás, az energiabevitel és az energiatermelés közötti egyensúlyhiány miatt következik
be. Ez az aránytalanság zsírfelhalmozódást
eredményez a zsírszövetekben és LDL koleszterinszint növekedést okoz a vérben és
más szervekben.
– Mit jelent a „jó” (HDL) és a „rossz (LDL)
koleszterin?
– Szervezetünkben a máj állítja elő a koleszterint az ételekben található telített
zsírokból, mely testünk minden részén spe-

ciális fehérjékkel kapcsolódik össze és ezáltal jut be a vérkeringésbe. A kapcsolatnak
létrejöttének, idegen szóval lipoproteinnek
két fajtája van, az alacsony sűrűségű LDL, és
a magas sűrűségű HDL.
Az LDL – a „rossz” – a májból a sejtek felé
szállítja a koleszterint. Ha ebből túl sok halmozódik fel a vérben, az érfalakat súlyosan
károsíthatja. Lerakódik az artériák belhártyája alatt, keménnyé és merevvé téve azok
falát. Ezt az állapotot hívjuk érelmeszesedésnek, melynek egy későbbi következménye lehet például a szív- és érrendszeri
megbetegedések.
A HDL - a „jó” - a feleslegessé váló koleszterint kivonja a vérből, és visszajuttatja a
májba, amitől csökken a fent említett megbetegedések kialakulásának kockázata is.
A májba szállított koleszterinből többek
között epesavak képződnek, amelyek a táplálék megemésztését segítik elő.
– Hogyan tud segíteni a fekete
ginseng?
– A ginseng (Panax ginseng Meyer) egy
jól ismert gyógynövény, amelyet a klasszikus keleti gyógynövény szótárban jegyeztek fel „Shin-nong-bon-cho-kyung” néven.
A ginseng különböző farmakológiai és terápiás tulajdonságokkal rendelkezik. A fekete
ginseng a friss ginseng kilencszer ismételt
gőzölésével készül. A Fekete Ginsenggel
végzett kutatások kimutatták, hogy a hos�szantartó hőkezelés növeli az antioxidáns
aktivitást. Egy közelmúltbeli tanulmány
kimutatta a Fekete Ginseng víz és etanol
kivonatainak hatását a kísérleti állatok
koleszterinszintjére.
– Milyen jótékony hatása ismert még a
ginsengnek?
– A Fekete Ginseng egyik fő sajátossága,
hogy javítja a véredények állapotát és jobb
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vérkeringést biztosít. A mechanizmus szerint a ginseng hozzájárul a nitrogén-oxid
felszabadulásához, amely elősegíti az erek
tágulását bármilyen mellékhatás nélkül. Koreai és Nyugat-Európai kutatások szerint a
Fekete Ginseng hatékonyan képes segíteni
a koleszterinszint csökkentésében. A magas
koleszterinszintű táplálkozás által a májban
és zsírszövetekben előidézett szövettani
változásokat a Fekete Ginseng kivonat kedvező irányban csökkentette.
– Mindegy milyen ginseng terméket
vásárolunk koleszterinszint csökkentés
céljából?
– Valódi hatás eléréséhez megfelelő
mennyiségű hatóanyag tartalomra és minőségi termékre van szükség. A felhasznált
növénynek legalább 6 évesnek kell lennie.
A termék összetevőjét minden esetben
alaposan ellenőrizze. Ha nincs feltüntetve a
ginseng kora, akkor legyen óvatos. Amen�nyiben kifejezetten olcsó ginseng ampullát/
kapszulát talál valahol, akkor valószínűleg
alacsony a hatóanyagtartalma és ezáltal az
eredményességében sem igazán bízhat. A
100% Prémium Koreai Ginseng kivonatok
csak és kizárólag ginsenget tartalmaznak
és 6 éves növényből készülnek. Az aktív hatóanyag tartalmuk pedig az olcsóbbakhoz
képest jelentősen magasabb, így jóval hatékonyabbak. Dél-Koreában rendkívül sokat
dolgoznak a Prémium Koreai Ginseng alapanyagának termesztésén a 6 év alatt, hogy
elérje a maximális hatóanyagtartalmat és
valóban a fogyasztók egészségére váljon.

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 133. rész

H

A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Hólyagbetegségek 1.
A hólyagbetegségek közül ebben a cikkben a hólyaggyulladással foglalkozunk, a
következő részben pedig a hólyagrákkal.
A hólyag egy izmos falú üreges szerv,
mely a szeméremcsont alatt helyezkedik el.
Kb. 350 ml a befogadóképessége. A vizelési
ingert a hólyagfeszülés váltja ki, még mielőtt tele lenne. Nem egészséges visszatartani a vizeletet.
A vizelet a vesékből szűrődik ki és a húgyvezetéken át jut el a húgyhólyagba, onnan a
húgycsövön át távozik a szervezetből.
A felfázás, a hólyaggyulladás, a hólyaghurut hasonló tünetekkel járó állapotok. A
hólyaggyulladás esetén a hólyag nyálkahártyája kerül gyulladásba. A tünetei: gyakori
vizelési inger – akár vizeletürítés nélkül –,
vizelés közben égő, fájó érzés, genny vagy
vér a vizeletben, zavaros, büdös vizelet, hidegrázás vagy láz, alhasi fájdalmak.
A hólyaggyulladás leggyakoribb oka
a fertőzés. A kialakulásához hozzájárulhatnak a hideg lábak, a székrekedés (a visszaszívódó méreganyagok miatt), az ételallergia, a túlzott fehérjefogyasztás, a krónikus
hüvelygyulladás és bizonyos vitaminok
hiánya.
A heveny, egyszerű hólyaggyulladás
esetén a fő probléma a baktériumfertőzés
okozta gyulladás. A baktériumok általában
a végbélből jutnak a húgycsőbe, húgyhó-

lyagba. A leggyakoribb az E. coli baktérium.
Krónikus hólyaggyulladás kialakulásához vezethet, ha a heveny gyulladást
nem kezelik ki, vagy ha más betegségek is
állnak a háttérben, ami által komplex hólyaggyulladás alakul ki. Ez utóbbi esetben
nem elegendő a hólyaggyulladás kezelése,
tartós gyógyulásra csak a kiváltó okok megszüntetésével számíthatunk. A krónikus,
illetve a kezeletlen húgyhólyaggyulladás
átterjedhet a vesére (akár 1-2 nap alatt) és
okozója lehet a sokkal súlyosabb vesemedence-gyulladásnak. Ez utóbbi veseelégtelenséghez, a vese leállásához vezethet. A
láz intő jel, hogy a gyulladás nem állt meg
a hólyagnál.
A nők veszélyeztetettebbek, mint a
férfiak, mert sokkal rövidebb a húgycsövük. A 20–40 év közötti nők a harmada-negyede legalább egyszer átesik húgyúti fertőzésen. A fertőzést a nemi együttlét során
is megkaphatják, miközben a férfinál nem
okoz problémát.

Természetes gyógymódok

Általános alapelvek a húgyhólyaggyulladás természetes kezelésénél
1. Immunerősítés, főként mert általában a fertőzés az ok (jó hatású például az
echinacea-tea, a grapefriutmag-csepp, a
propolisz).
2. Fokozott vitamin- és nyomelem
bevitel: A- és C- vitamin, réz, ezüst, cink
és magnézium.
3. Bőséges folyadékbevitel: még akkor is kulcsfontosságú, ha a kellemetlen
vizelés miatt keveset
inna a beteg.
4. Székletrendezés:
a megfelelő székletürítést elegendő
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Váradi Tibor
folyadék- és rostbevitellel, valamint
mozgással tudjuk elősegíteni. Természetes
hashajtók is alkalmazhatók (beáztatott aszalt
szilva, lenmagtea stb.).
5. Az alul laza ruházat is elődézheti a felfázást. A kialakult betegség esetén melegen
kell tartani az egész testet, különösen az alhasi tájékot. A nemi szervek és végbél tisztán
tartása ilyenkor külön figyelmet igényel. A
gyógyuláshoz ágynyugalomra van szükség.
6. Érdemes kerülni a hurutképző ételeket
(tej, tejtermékek), a nagyon hideg vagy forró
ételeket.
7. Ajánlott csökkenteni az étrendben a
túlzott fehérje- és cukorbevitelt, főként azok
savasító hatása miatt.
A savas kémhatású vizelet nem tesz jót a
húgyhólyag falának. A vizelet lúgossága támogatja a gyógyulást és a megelőzésben is
nagy szerepe van. Ezt úgy tudjuk tartósan
elérni, ha étrendünk zömében lúgosító ételekből áll, és kerüljük a stresszt. A fekete kávé,
a fekete tea, az erős fűszerek és az alkohol
rendszeres fogyasztása elősegíti a betegségek kialakulását és lassítja a gyógyulást. (Bár
van egy speciális kúra, mely a savas-lúgos hatás gyors váltására épít, mivel a baktériumok
nem kedvelik a pH-változást. Erre a cikkben
még visszatérünk.)

Gyógynövények, segítő ételek

A gyógynövényteák közül a vízhajtó
teák segítőek, ilyen például a nyírfalevél-, az aranyvessző-, a csalán-, a zsurló-, a lestyántea, a legkiválóbb pedig a
medveszőlőtea. A gyógyteák mind belsőleg, mind külsőleg, ülőfürdő formájában
ajánlottak. A medveszőlőtea a vízhajtó hatásán kívül még fertőtlenítő, baktériumölő,
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő is.
A vizelethajtó teák fogyasztása várandósság alatt nem javasolt. Ilyenkor megnő a fertőzés veszélye, mert a baba úgy nyomhatja
a hólyagot, hogy az nem tud teljesen kiürül-

Öngyógyítás abc-je
ni. Az ülőfürdő azonban ilyen esetekben is
alkalmazható.
A savas-lúgos kúrához készítsünk lúgos
teát (például zsurló, csalán) és savas teát
(például hibiszkusz). Először a lúgos teából fogyasszunk kb. 3 dl-t, majd körülbelül
fél-egy óra múlva menjünk el pisilni. Aztán
igyunk meg körülbelül 3 dl savas teát, majd
negyedóra múlva ürítsük ki a hólyagot,
hogy az előző tea „maradéka” is kiürüljön,
ne keveredjen a két hatás. Ismételjük meg
a folyamatot 3-4 alkalommal.
A vízhajtó ételek (spárga, zeller, petrezselyem) fogyasztása javasolt. A húgyhólyagot támogatja ezeken felül a fahéj,
a bazsalikom, a majoránna, a levendula
és a kakukkfű. Az egyik leghatékonyabb
„gyógyszer” a vörös áfonya leve.
A grapefruitmag-kivonat baktériumölő
és immunerősítő hatású.
A fokhagymakúra az egyik legjobb
fertőtlenítő, a bélrendszeren át az egész
szervezetre jó hatással van. A kúra során
hat héten át napi 2-3 gerezd szétnyomott
fokhagymát kell elfogyasztani. Ha utána
szegfűszeget rágcsálunk, elvesszük a fokhagyma illatát.
Egy-két böjtnap vagy gyümölcsnap

felgyorsítja a gyógyulást.
A hagyományos orvosi kezelés antibiotikumot alkalmaz. A természetgyógyászat
ezt csak a legvégső esetben javasolja, mivel
a bélflórát és a hüvelyflórát tönkreteszi az
antibiotikum, és elősegíti antibiotikum-rezisztens törzsek kialakulását. Az antibiotikum mellett fontos bélflóra-helyreállítást
segítő készítmény (pl. Protexin) szedése.

Hidroterápia

Nagyon hatékony a forró szódabikarbónás lábáztatás kb. 20 percen át. Egy lavórba
tegyünk 1-2 evőkanálnyi szódabikarbónát,
valamint annyi forró vizet, hogy a talpakat
teljesen elfedje. A forró hatás megőrzése
érdekében időközben pótolni kell a forró
vizet. Melegítő hatása miatt a mustármagos
vagy a gyömbéres lábfürdő szintén hatékony. Alkalmazásuk során az egész alsó lábszárat merítsük a meleg vízbe.
Ha gyermek kapja el a húgyúti fertőzést
és a fájdalmas vizelés miatt fél vécére menni, készíthetünk neki nyugtató, fájdalomcsillapító hatású ülőfürdőt (pl. kamilla), hogy
abba pisiljen.
Az ecetes langyos vízzel való lemosás is
segítő hatású. Az ecet élénkít, fokozza az
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immunitást.
A talpmasszázs esetén a vese, a hólyag, a
nyirok és a húgyvezeték pontjait érdemes
ingerelni.
Az illóolajok közül az eukaliptusz, az édeskömény, a levendula, a kakukkfű és a teafa
olaja ajánlott. Fogyaszthatjuk ezeket belsőleg oly módon, hogy egy pohár langyos vízbe néhány cseppet teszünk, vagy külsőleg,
ülőfürdő formájában.
A betegség kialakulásában szerepet
játszhat az alsó gerincszakasz elmozdulása,
blokkja is, ezért gyakran visszatérő hólyagprobléma esetén érdemes ennek is utánajárni manuálterapeuta segítségével.

Homeopátia

A tünetek jelentkezésekor az első 1-2 órában Aconitum vagy Belladonna szedése javasolt. Az erős égő fájdalomra a Sarsaparilla,
a Staphysagria, a Dulcamara vagy a
Pulsatilla közül lehet választani. A görcsös
fájdalomra Nux vomica vagy Colocynthis
ajánlott. Mindegyikből a D12 vagy C9 hígítás az ideális ilyen esetekben, naponta kétszer 5 bogyó elszopogatása javasolt.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Kertészkedjünk!

Most ültessük el a tavasszal virágzó hagymásokat!
Az őszi kerti teendők közül leginkább a hagymás virágzók ültetését várjuk. A tavasszal virágzó
hagymások ültetési ideje szeptember, október (fagymentes időszakban a novemberi napok is). Érdemes mihamarabb gondoskodnunk
elültetésükről, hogy a kikelet első
hírnökei vidám színeikkel köszönthessenek bennünket akár már a hó
alól kikandikálva is.

Miket ültessünk ősszel?

Minden kora tavasszal virágzó hagymás- és gumós növényt ősszel kell ültetni. Szinte mindenki ismeri a tulipánt,
nárciszt, hóvirágot, fürtös gyöngyikét, jácintot, krókuszt, de most kell elültetni néhány liliomfélét, íriszt, és a díszhagymákat
is. A szeptemberi napoktól már telepíthető az illatos frézia, a tőzike, a szellőrózsa és
a kerti ciklámen.

Mire figyeljünk vásárláskor?

Mindig nézzük meg a hagyma minőségét! Csak egészséges, hibátlan hagymát
vásároljunk, és vegyük figyelembe, hogy
minél nagyobb a gumó, annál nagyobb
lesz a növény virágja is!
Ősszel ne vásároljunk fagyérzékeny
fajokat, csak télállókat! Hogyha nem vagyunk biztosak, melyek az ősszel ültethető hagymások, kérjük szakértő eladó
segítségét. Csak olyan webáruházból vásároljunk hagymásokat, ahol kérhetünk
segítséget - akár telefonon, akár e-mailen!

A jácint ültetésekor használjunk kesztyűt, mert a hagyma olyan anyagot tartalmaz, amitől az arcunkhoz érve egész nap
vakarózhatunk!

Virághagyma-Tippek

A hagymás, gumós növények csoportosan ültetve érvényesülnek igazán. A
páratlan számú növény mindig harmonikusabb képet ad, mint a páros.
Minden hagymát, gumót két-háromszor olyan mélyre ültessünk, mint amekkora maga a hagyma!
Vegyük figyelembe az egybeültetett
fajok magasságát, virágzási idejét, egyéb
tulajdonságait, így varázslatos kompozíciókat állíthatunk össze! A Fritillaria
(császárliliom) például gyönyörű megjelenése mellett
vakondűző tulajdonsággal is
rendelkezik. Óriási virágai mellett zöld lombozata sokáig dísze marad a kertnek.

Most védekezzünk a
kártevők ellen!

A pajorok a gondosan elültetett hagymákat teljesen
tönkretehetik, ezért ültetéskor
védekezzünk
talajfertőtlenítővel! Ha Artis vagy Bora készítményeket használunk erre
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a célra, a hasznos baktérium- és gombakészítményeket megkíméljük a talajban,
azok pedig segítenek nekünk a növényt
egészségesen tartani. Hagymásaink jobban fognak gyökeresedni, üdébbek, szebbek lesznek.
A kerti talaj iránt nem túl igényesek
hagymás növényeink, de a jó vízelvezetésről mindenképp gondoskodjunk! A
túlságosan kötött talajt a hagyma alatt
egy maréknyi laza virágföldbe kevert kaviccsal, homokkal, vagy kókuszrosttal lazíthatjuk. Gyökéritató használatával egyúttal tápanyaggal is ellátjuk és dúsabb
virágzásra serkentjük növényeinket.
Bizonyára Ön is tapasztalta már, hogy
egyes virághagymák évről-évre lejjebb
vándorolnak a talajban, így lassan eleltűnnek kertünkből. Ezt a folyamatot
szintén megelőzhetjük ültetőkosár használatával, egyúttal megakadályozzuk a
kósza pocok, és egyéb rágcsálók kártételét hagymás virágzóinkban.
Kellemes kertészkedést kívánunk!

Latinkert Kertészet és Webáruház
2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos u. 14.
info@biokertapolas.hu
06 26 389 632
www.biokertapolas.hu

Életmód

Készüljünk fel az őszre
Lassan beköszönt az ősz, és vele
együtt a hűvösebb, párás, esős idő,
ami még az egészséges szervezetet
is megviseli. Ahhoz, hogy betegség
nélkül élvezhessük ezt a csodálatos
évszakot, fel kell készíteni testünket a változékony időjárásra. Szerencsére ehhez kiváló, sokszorosan
bizonyított eszköztár áll rendelkezésünkre, melyet örömmel osztunk
meg minden kedves vásárlónkkal.

Ez az időszak a leginkább alkalmas
évszak a méregtelenítésre, a szervezetünkben lerakódott káros anyagok
eltávolítására. Ehhez a Golden Yacca
100% étrend-kiegészítő készítmény
nyújt hatékony segítséget, amely
szaponintartalmának köszönhetően belső szappanként fejti ki hatását emésztőszervrendszerünkön keresztül. Amen�nyiben extra energiára van szükségünk,
a Golden Yacca Plus kapszulát érdemes
szednünk, melyben a Yucca shidigera
növény szaponinja mellett a zöld árpa
értékes vitálanyagokban gazdag pora található meg. Ha a sav-bázis egyensúlyunkat szeretnénk kedvezően befolyásolni,
a Sango korallport, Yacca shidigerát és
zöldárpát tartalmazó Golden Yacca Base
jelenthet megoldást.

Természetesen a legjobb mosópor sem
ér semmit víz nélkül, ráadásul korántsem
mindegy, hogy milyen minőségű vizet
használunk fel szervezetünk belső nagytakarításához. A Carbonit szűrők által

megtisztított és UMH technológiával harmonizált forrásvíz-minőségű ivóvíz mindennapos fogyasztása támogatja életfolyamatainkat, ráadásul hosszú távon
gazdaságos és kényelmes alternatíva a
műanyag palackba töltött tisztított vizek
vagy ásványvizek megvásárlása és hazacipelése helyett.

Ha otthonunkban szeretnénk higiénikus tisztaságot teremteni, az EU Ecolabel
minősítéssel rendelkező CHRISAL környezetbarát tisztítószerek segítségével
teremthetjük meg ezt. A biológiailag lebomló vegyületeket, enzimeket és nempatogén baktériumokat tartalmazó, nagyon gazdaságosan használható és nem
utolsósorban hatékony koncentrátumok
a 21. század tisztítástechnológiáját hozzák el a háztartásokba, valamint profes�szionális tisztításra, ipari felhasználásra is
alkalmasak.
Egyik termékünk sem csodaszer, melynek egyetlen cseppje vagy kapszulája
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képes gyökeres és azonnali fordulatot
hozni bárki életébe vagy Földünk sorsába.
Hatékony felhasználásukhoz az egészségünkkel és környezetünkkel kapcsolatos alapvető szemléletváltás szükséges.
Szerencsére a Zöld Újság egészség- és
környezettudatos olvasói már komoly lépéseket tettek egy fenntarthatóbb jövő
felé, ehhez az úthoz kívánunk segítséget
nyújtani gondosan összeválogatott kínálatunkkal. A több mint három évtizede sikeresen működő European Golden Yacca
Marketing hitelessége megkérdőjelezhetetlen azon a piacon, ahol évről évre
ügyeletes csodatermékek és megváltók
tűnnek fel és el.
Tiszteljen meg minket Ön is bizalmával!
EGYM Vital Center Kft.
8360 Keszthely, Lippay Gáspár u. 3.
+36 83 51 51 51
egym@egym.hu
www.egym.hu

Ajánló
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Életmód

Végre felfedezték Atlantiszt!
A felfedezés öröme kétségkívül a BioGroup Magyarországé, ám a
csapat kész megosztani a titkot az érdeklődőkkel. Az ősi civilizáció
eltűnt kontinense ugyan még nem került elő, de egy nem kevésbé
lebecsülendő csodaszert szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Hiába
közhely, hogy a prevenció minden betegség kulcsa, attól még színigaz.
A megoldást az ásványi anyagok színes világában keressük.
Az ásványi anyagok
a szervezet alappillérei
Az ásványi anyagok, a nyomelemek, a
vitaminok a további tápanyagokkal együtt
táplálják a testünket és védenek a stressz
és a szennyezett környezetünk káros hatásai ellen. Azt gondolhatjuk, ha elegendő gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk,
akkor biztosítunk a szervezet számára elegendő ásványi anyagot, azonban ez nem
így van. Ásványi anyagok és nyomelemek
a talajban már alig találhatóak.

Az ásványi anyagok ugyanolyan
létfontosságúak, mint a vitaminok
Ha a megfelelő ásványi anyagok nincsenek jelen, a vitaminok sem képesek felszívódni. A termék érdekessége annak teljes értékű hazai vonatkozása, ugyanis a BioGroup
saját fejlesztése. Azoknak ajánljuk, akik

rendszertelenül táplálkoznak vagy fokozott
stressznek vannak kitéve, illetve az immunrendszerüket szükséges támogatniuk.

Az elérhető csodaszer:
Atlantisz-A – Kolloid Ásványi Oldat
A négy őselemet hordozó kolloid ásványi
komplex az „életforrás” hordozója, a harmadik évezred új felfedezése, az őselem
terápia. Az ásványi anyagok többek közt
életfunkcióinkat szabályozzák, testünk felépítésében vesznek részt, az anyagcserében játszanak közre, szállítják a szövetekhez
az oxigént.
A kolloid ásványi oldat forrásanyaga több
mint 100 millió éves fosszília őrlemény kivonata, melyet a volt azték birodalom területén, a Mexikói Öbölben, az Atlanti Óceán
partjánál bányásztak. A termék egy speciális technológia segítségével nyeri el kolloid
szerkezeti formáját.

Szakértőnk:
Berkes János, parapszichológus,
kineziológus
Biorezonanciális állapotfelmérések eredményei, tapasztalatai alapján évek óta
kutatja az ásványi anyagok, nyomelemek
és vitaminok összefüggéseit szervezetünkben.
„Az egészséges táplálkozás rendkívül
fontos” – meséli Berkes János, aki a Vollmérések eredményei alapján tesztelte a
Jurassic Minerals elnevezésű amerikai készítményt, melynek tanulmányozása és alkalmazása során kiértékelt terméktapasztalatok elemzését követően született meg az Atlantisz-A.
„Ez a természetes eredetű termék a szervezetben a kémiai egyensúly megteremtéséhez hiányzó ásványi anyagok pótlására szolgál, javul az izmok, a csont- és idegrendszer működése, pozitív hatással van a szív- és érrendszerre, a szellemi teljesítőképességre, gyorsítja a gyógyulási folyamatokat és erősíti az immunrendszert.”
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Mire lehet jó hatással?

• Szív-, és érrendszerre
• Csontrendszerre
• Izomzatra
• Idegrendszerre
• Immunrendszerre

A természet tette lehetővé a kolloid ásványok jobb felszívódási képességét, kön�nyebb átjutását a sejthártyán, oldatban a
felszívódás 98%-os.

Mi is van benne?

• 100 %-ban növényi eredetű.
• 72 ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz.
• Kolloid formában, 98%-ban felszívódik.
• 10000-szer kisebb, mint a vörösvérsejt
• Nem tartalmaz semmiféle mesterséges
anyagot.
Ha teheti, olyan készítményeket válas�szon, amelyeket kora és az egészségi állapota szempontjából a szervezete igényel
és amelyek természetes forrásokból származnak.
A terméket most
20% kedvezménnyel rendelheti meg!
Részletek a 46. oldalon!

1141 Budapest, Szugló u. 83.
Tel./Fax: 06-1/422-10-82
E-mail: biogroup@biogroup.hu
Internet: www.biogroup.hu

Kertészkedjünk!

Mikor ültessünk gyümölcsfát?
Október-november ideális időszak,
hogy gyümölcsfa csemetéket,
szőlőoltványt, rózsabokrot,
díszfát, virágzó bokrot ültessünk. A
nagyobb fagyok beálltáig még van
lehetőség arra, hogy a csemeték
sebei -amelyek a faiskolából való
kitermelés közben keletkeztekbeparásodjanak és a felszívó
hajszálgyökerek kialakulása
megkezdődjék, tavasszal a csemete
lendületesen lombosodjék ki,
gyorsan növekedjék és mielőbb
termőre forduljon.

Az egyik legfontosabb feladatunk
a növény kiválasztása:
Először is igyekezzünk olyan növényt
vásárolni, ami a helyi klímát jól viseli! Vegyük figyelembe a talaj kötöttségét, kémhatását, a terület vízellátottságát, a téli,
tavaszi fagyok lehetőségét a területen.

„Jó, jó, dehát honnan tudjam én mindezt?” – kapjuk erre általában a logikus
kérdést.
Nem kell növénylexikont böngésznünk,
hordoznunk magunkkal! Növényválasztásban mindenképpen kérjük ki a kertészetben dolgozó szakemberek segítségét,
hiszen ők ismerik az általuk árusított növények igényeit, illetve azt, hogy melyik
gyümölcsfát, évelőt, ribiszkét érdemes

telepíteni.
Előfordulhat, hogy újságban, könyvben
mi kinéztünk magunknak egy számunkra
nagyon tetszetős szőlőfajtát, de az csak a
nagyon homokos, napsütötte lejtőn lesz
bőtermő. Bármilyen csábító a gyönyörű
fotó, inkább a helyi adottságoknak megfelelő növényt válasszuk!

Mi a teendő ilyenkor?
A jól felkészült kertészeti eladó ajánlhat
egy ugyanakkor érő, hasonló gyümölcsű
növényt, amely az adott természeti viszonyok között is egészséges, jó terméshozamú lesz.
Előfordulhat, hogy egyszerű tanácsot
ad az ültetésre vonatkozóan, például lazítsuk a talajt tőzeggel, kókuszfölddel
vagy homokkal.

Hogyan és mikor ültessünk?

Konténeres vagy földlabdás növényeket az év bármely szakában ültethetünk,
de a szabadgyökeres gyümölcsfák, szőlő,
ribiszke, egres, eper ültetésének csak október közepétől jön el az ideje. Egészen
a fagyokig nyugodtan ültethetőek! A
szabad gyökeres fák előnye, hogy jóval
kedvezőbb áron juthatunk hozzá, mint a
konténerbe ültetett növényekhez. Mivel
csak fiatal növények lehetnek szabadgyö-
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Kertészkedjünk!
kerűek, ezért sokkal nagyobb eséllyel akklimatizálódnak.
Ne feledkezzünk meg jó minőségű, laza,
tápdús ültetőközeget tenni új szerzeményünk alá! Ellenkező esetben ne számítsunk bő termésre és gyors növekedésre!
Ezt virágföld, tőzeg és szarvasmarhatrágya, vagy biohumusz hozzáadásával érhetjük el. Egyes virágföldkeverékek már
együtt tartalmazzák a hozzáadott nitrogént, foszfort, káliumot és egyéb mikroelemeket, amelyekből gyümölcsfáink,
díszfáink éveken át táplálkoznak majd. Pl.
Jóföld fajták. (Ennek kiválasztásában szívesen segítünk kertészetünkben).
Amennyiben egyszerűbb - úgynevezett
alapföldet- vásárolunk, egyharmad-kétharmad arányban keverjük szarvasmarha
trágyával! Egy kis Alginit vagy Humin
Power G hozzáadásával még fokozhatjuk növényünk gyors növekedését, az
erős gyökérzet fejlesztését, terméshozamának,
ellenállóképességének
növekedését. Ültetéskor mindenképpen
tegyünk a gyümölcsfa alá talajfertőtlenítőt a gyökérzet védelme érdekében! Ilyen
például a Force vagy a környezetbarát
Bactofil, Symbivit, Artis vagy Bora.

A helyes ültetés lépései:
1. Mindenekelőtt tartsuk szem előtt,
hogy most alapozzuk meg a kis fánk jövőjét!
2. Amikor hazaértünk, szabadgyökeres
növényünket néhány órára áztassuk be
vízbe, hogy a gyökér jól megszívhassa
magát vízzel.
3. Egy gyümölcsfának egy minimum
60x60cm – ha lehet, inkább 1x1m-es gödröt ássunk.
4. Félig töltsük fel a gödröt vízzel, hagyjuk, hogy a nagyját beszívja a talaj. A gödör alját töltsük meg megfelelő tápdús virágfölddel, tegyünk egy kis alginitet vagy
Humin Power G-t hozzá. Erre vékony rétegben virágföldet tegyünk!
5. Ezután helyezzük a növényt a gödörbe, majd töltsük fel a gödröt virágfölddel.
6. Jól tapossuk meg a földet, majd
mégegyszer öntözzük be növényünket!
www.biokertapolas.hu
Kertészeti webáruház és Áruda
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 14.
Tel: 06(26)389 632 www.latinkert.hu
Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-15, V: Zárva
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Környezetünk

Szemünk Fénye
Sokszor el sem gondolkodunk azon,
hogy mit is jelent egy-egy kifejezés. An�nyira megszoktuk a hétköznapi beszédünkben ezeket a szavakat, hogy csak
néha-néha csodálkozunk rá értelmükre. A szülő boldog, ha gyermeke egészséges, sikeres! Legyen akár kisgyermek,
vagy akár már érett felnőtt! Ilyenkor a
szülő szeme csillog, fénye van a boldogságtól! Az aggódás viszont éppen
ellenkezőleg elhomályosítja a tekintetünket. Vigyázó, (de nem felügyelő) tekintetünket vetjük gyermekünkre
egész életünkben. Ez így helyes!
Ellátjuk Őket folyamatosan jó tanácsokkal:
Légy vidám!
Fogadj szót a tanárnak!
Ne felejts el enni!
Ne felejts el inni!
Légy éber, nehogy becsapjanak!
Ne legyél túl sokat a napon!
Esik az eső, vigyél esernyőt!
Hívjál, tudjam, mi van Veled!
Hívjál, ha segíteni kell!
De vajon mondjuk neki, azt, hogy ne telefonálj túl sokat, mert az nem egészen jó?
Túlzott, nagy mértékben káros, veszélyes
is lehet! Ez igaz hidegre, melegre, vízre, tűzre, ételre, italra, Napra, sugárzásokra, stb!
Az én életemben hatalmasat változott
a világ! Az utóbbi hetven évben többet
fejlődött a technika, mint a megelőző évezredekben! Alig 30 évvel ezelőtt még
vezetékes telefon is nehezen volt elérhető.
Ma már szinte mindenkinek van mobiltelefonja is!
Meg kell becsülnünk, és használjuk
örömmel a technika legújabb vívmányait! De tisztában is kell lennünk azzal, hogy
védekeznünk kell esetleges káros hatásaik
ellen!
Szemünk Fényét elengedjük vagy elvisszük az iskolába. Már természetesnek
tűnik, hogy ott legyen vele a mobiltelefonja. Tudjunk kommunikálni, amikor csak
szükséges. Gondoltunk arra, ott van 20-30
gyereknél 40 négyzetméteren a telefonjuk
online, hogy mekkora elektroszmogban

ülnek egész nap az összes többi elektromos berendezés hatásaival együtt? Már
több tanárnő fordult hozzánk segítségért,
mert ott sétálva a padok között nap mint
nap, érzi hogy ez a tér nagyon elfárasztja!
Amióta
maguknál
tartják
az
elektroszmog elleni védelmet, sokkal
frissebbek! Ugyanez vonatkozik a gyerekekre, akik ezt a kis védelmet éjjel a
párnájuk alá teszik, nappal magukkal viszik, jobban tudnak figyelni és koncentrálni a feladatokra! Jellemző, hogy a kis
elektroszmog védelemmel javulnak a
tanulmányi eredmények!
Ezeket a veszélyeket tudományos vizsgálatok is alátámasztják! Az alábbiakban
idézek egy részletet Dr Erdei Edit Profes�szorasszony tanulmányából:
„Napjainkban egyre elterjedtebb a mobiltelefonok és tabletek mindennapos használata a gyerekek körében is. A közelmúltban
megjelent, Dél-Koreában készült tanulmány
szerint ez az ország van a világon a legjobban felszerelve vezeték nélküli telekommunikációs eszközökkel. A megvizsgált 160.000
gyermek közül a 16 éven felüliek 67%-ának
van okostelefonja. Körükben a mobil használat 7 óra/nap, ami az USA-ban is „csak”
58 perc/nap. Fontos kihangsúlyozni, hogy
20 perc mobilhasználat már káros hatással
lehet a szervezetre. A felmérés kapcsán be-
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vezetésre került a „numerikus demencia” fogalma, ami egyfajta addikció, mely során a
bal agyfélteke túlzott fejlődése mellett a jobb
jelentősen lemarad: ez korai demenciához
vezet.”
Ebből is érthető, hogy jobban kell vigyáznunk Szemünk Fényére!
Mindenre van megoldás, csak keresnünk
kell! Erre már létezik az elektroszmog elleni magyar szabadalom!
A Tanulmány teljes egészében elolvasható a www.sugarzaspajzs.hu oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal
Erdős László Természetgyógyászhoz a
0670 /949-7787 –es telefonszámon vagy
a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail
címen!

Kertészkedjünk!

Gyepápolás ősszel
Az időjárás az idén is próbára tette kertünket, különösen az augusztusi hosszan tartó hőség gyötörte meg
a növényeinket. Reméljük, hogy hosszú, szép őszünk
lesz, a színesedő levelek, kései virágok és az ápolt gyep
látványa kárpótol a sok kerti munkáért. De még nincs
vége, ősszel is akad tennivaló. Itt az ideje az újabb
trágyázásnak.
A nyári időszakban kimerült gyepnek nagy szüksége van megfelelő tápanyagra, amivel megerősödhet, és felkészül a télre.
Jegyezzük meg: nem trágyát szórunk, tápanyagot pótolunk!
Ehhez választunk trágyákat, ősszel a téli felkészítő, más néven
stresszkezelő, vagy az egész évben alkalmazható öko gyeptrágyát. Az általunk javasolt gyeptrágyák a tápanyag pótláson kívül
a talaj minőségét is javítják.
• Nem győzöm hangsúlyozni a jó talaj fontosságát. A rendszeresen kezelt talaj laza, jó levegő- és vízáteresztő, a gyökér
könnyen növekszik. A mélyre hatoló, sűrű gyökérzet igen hasznos a fű számára. Feladata, hogy lehorgonyozza a növényt a talajba, felszívja a nedvességet és tápanyagot, ami az egészséges
fejlődéshez szükséges. Az erős gyökérzet képes eljuttatni a talajban lévő tápanyagot a növény szárába, levélzetébe, a rövid, ritka
gyökerek a kijuttatott tápanyag kis részét tudják csak felszívni. Tehát hiába gondoskodunk
tápanyagról, ha a satnya gyökérzet nem bírja
elvégezni a munkát. A tápanyag ott marad
hasznosulatlanul a talajban, majd később az
esőzések során kimosódik.
• A jól megerősített fűszálak kevésbé fogékonyak a téli betegségekre (pl. hópenész).
Jobban ellenállnak a hideg szélnek, jeges
esőnek, nem fulladnak be a hótakaró alatt.
Továbbá a tavaszi indulás is erőteljesebb
lesz, korábban „magához tér” egy gondozott,
tápanyaggal erősített gyep, mint
éhes társai.
• Még van jó
néhány hét a
nyárutóból, kora
őszből, a virágzó
növényekkel is van tennivaló. A
Hortenzia táp kékítővel második kezelése most esedékes, mivel évente
kétszer tavasszal és ősszel kell megkapja a kékítős tápanyagot, ha a kék
színű hortenziában szeretnénk gyönyörködni.
• A rózsák, évelő kerti és balkonnövények, cserjék még egy kezelést
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nagyon jó néven vesznek, a gyephez hasonlóan megerősödnek,
sokáig virágoznak. Bízhatunk benne, hogy egészségesen átvészelik a telet.
Az utolsó tápanyag kijuttatást időzítsük október közepére,
végére. Ha ezután váratlanul beköszönt a hideg, ne búsuljunk,
növényeink a talajban lévő tápanyaggal együtt nyugalomba
vonulnak, és az első tavaszi napsütéses napokon, amikor a talaj
kicsit átmelegedett, vígan felszívják a tápanyagot, plusz munícióval indulnak az új szezonnak.
Honlapunkon és Facebook oldalunkon megtalálja őszi akciós termékeinket!
Jó kertészkedést!
Körmendy Klára
Gramen Kft.

Termékeinket megvásárolhatja a www.gramen.hu
webáruházban, más webáruházakban, a Bauhaus áruházakban, kertészetekben.

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

2018. október 24.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/07. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Szerinted hogy mutatnék a képernyőn?”
A beküldők közül
Fábián Márton (Debrecen)
Urbán Mária (Agárd)
Vidrinszky Károly (Füzér)
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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