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Veszélybe kerülhet a kedvenc sörünk is!
Vizeink állapota egyre romlik, és most veszélybe került a legfontosabb európai eszköz is, mely a vizek védelmét célozza. Az Európai Unió egyik ambiciózus szabályozása, a Víz Keretirányelv került célkeresztbe - elképzelhető, hogy a vizek megóvása helyett döntéshozóink a szabályozás gyengítése
mellett döntenek. A megfelelő minőségű víz eltűnésével többek között a jó
söröknek is búcsút inthetünk. Európai kampány indult vizeink védelméért.
Most mindannyiunk véleménye számít!
A sörkészítésnek számos
fázisa és alkotóeleme van,
de minden a
jó minőségű
vízzel kezdődik. Ennek hiányában tehát
könnyen lehet,
hogy kedvenc
sörünk is eltűnik. Ezt szeretné elkerülni az a 100 szervezet, akik egy közös kampány keretében hallatják hangjukat Európa-szerte. A WWF és partnerei által indított kampány célja, hogy az Európai
Bizottság a felülvizsgálat során megtartsa a Víz Keretirányelvet (VKI), amely Európa
vizeinek védelmét és állapotuk aktív javítását írja elő - beleértve a folyókat, tavakat,
vizesélőhelyeket és a talajvizet.
A kampány a sör jövőjét boncolgató provokatív forgatókönyvvel igyekszik az EU állampolgárainak figyelmét felkelteni, hogy vegyenek részt az Európai Bizottság társadalmi konzultációjában a VKI kapcsán, amely mostantól 2019. március 4-ig tart. Az állampolgároknak ez az egyetlen lehetősége és eszköze arra, hogy hallassák a hangjukat,
és támogassák ennek az erős és hatékony szabálynak a megtartását.
Bár a kampány által felvázolt forgatókönyv extrémnek tűnik, a sörfőzők valóban aggódnak az európai vízminőség jövőjéért. Ezért egy közös állásfoglalást adtak ki, amelyhez a hazai sörfőzdék közül idáig a Csupor, a Jótékony Share és a Hedon csatlakozott.
Az állásfoglaláshoz eddig csatlakozó 17 cég és két szövetség tisztában van vele, hogy
a minőségi sörkészítés vízforrásaink védelmétől és fenntartható kezelésétől függ, ezért
a VKI megtartását támogatják.
„Az EU tagállamai az elmúlt két évtizedben nem foglalkoztak a VKI megvalósításával,
és nem helyeztek elegendő hangsúlyt vizeink védelmére. Most pedig a beavatkozások felgyorsítása helyett a szabályozás gyengítése került napirendre. A víz mindannyiunk közös
ügye és természeti erőforrása, ezért össze kell fognunk, hogy megvédjük a Víz Keretirányelvet, amely biztosítja az európai vizek jövőjét. Kérünk mindenkit, hogy segítse aktívan vizeink védelmét és hallassa hangját az online kérdőív kitöltésével” - mondta Sipos Katalin, a
WWF Magyarország igazgatója.
Az édesvízi ökoszisztémák a legveszélyeztetettebbek bolygónkon, és ez Európában
sincs másként. Vizeink 60%-a rossz egészségi állapotban van, hazánkban pedig a felszíni vizek kevesebb, mint 20%-ának jó az ökológiai állapota. Számos oka van annak,
hogy idáig jutottunk: többek között a gátak építése, a természetromboló fejlesztések
és a nem fenntartható mezőgazdaság is állandó állapotromlást okozott.
A VKI elfogadásával a tagállamok 2000-ben kiálltak amellett, hogy ezt a folyamatot
megállítják, és vizeinket jobb állapotba hozzák legkésőbb 2027-re. A szabályozás hatékony keretet ad erre, de ha el akarjuk érni a 2027-es célokat, a tagállamoknak jelentős
lépéseket kell tennie és forrásokat kell biztosítania ennek érdekében. Az eredmények
azonban váratnak magukra, sőt, a szabályozás gyengítése került látómezőbe.
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Útra készen áll a világ
első és egyetlen úszó
atomerőműve
Betöltötték a nukleáris fűtőelemeket
Oroszország és a világ első és egyetlen úszó atomerőművének mindkét
reaktorába, így útra készen áll a Lomonoszov akadémikus nevet viselő
úszó erőmű.
A szentpétervári hajógyárban megépített erőművet a Balti-tengeren keresztül, a
Skandináv-félszigetet megkerülve tavasszal
vontatták Murmanszkba, ahol reaktorait feltöltötték nukleáris fűtőanyaggal.
A következő kulcsfontosságú szakasz a fizikai indítás lesz októberben-novemberben,
ezt követik a komplex tesztek, amelyeket
még azelőtt el kell végezni, mielőtt a reaktorok elérik a projektben meghatározott teljesítmény.
Az úszó atomerőművet jövőre vontatják
a Csukcsföldi Autonóm Körzetben található
Pevek városba. A legészakibb nukleáris létesítményként villamos energia termelésével
fokozatosan váltja ki a bilibiniói atomerőművet és a csaunszki szénerőművet.
A Roszatom tájékoztatása szerint az úszó
atomerőmű teljes mértékben megfelel a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonsági követelményeinek és nem jelent
veszélyt a környezetre. A 70 megawatt villamos teljesítménnyel rendelkező két, KLT-40C
típusú reaktor egy hozzávetőleg százezer lakosú város folyamatos energiaellátását képes
biztosítani. A blokkok sziget üzemmódban
is üzemelhetnek, és alkalmassá tehetők tengervíz sótalanítására is.
A Roszatom már dolgozik az úszó atomerőművek második generációján, amelyet
optimalizált úszó atomerőműveknek neveztek el, ezek két RITM-200M reaktorral épülnek, amelyek teljesítménye egyenként 50
MW lesz. Az úszó atomerőművek az északi
és távol-keleti területeken működnek majd,
és céljuk hogy energiával lássák el a távoli
iparvállalatokat, a kikötőket, illetve biztosítsák a nyílt tengeren lévő olaj- és gázfúrótornyok energiaellátását.
Az úszó atomerőművet hevesen támadják a Greenpeace környezetvédői és „lebegő
Csernobilnak” hívják, az Ukrajnában 1986ban bekövetkezett atomerőművi baleset katasztrofális következményeire emlékeztetve.
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5,2 millió vonuló
madarat számoltak

Dolgoznak az MTA kutatói a hatékony
poloskacsapdán

Mintegy 5,2 millió vonuló madarat
számláltak meg idén az Európai Madármegfigyelő Napok résztvevői,
akik október első hétvégéjén rögzítették megfigyeléseiket Európában
és Közép-Ázsiában.

Az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén, amellyel reményeik szerint jelentősen csökkenthetik majd
a kártevő rovarok egyedszámát.

A 25. alkalommal meghirdetett akcióban idén 41 ország madártani szervezete,
köztük Magyarország BirdLife képviselője,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) vett részt. Az összesített
eredmények alapján Európában és KözépÁzsiában a tavalyinál több, legalább 956
helyszínen, több mint 5,2 millió madarat
figyelt meg a 25 ezer résztvevő - közölte
az MME az MTI-vel.

Az összegzés szerint Magyarország idén
is jól szerepelt az országok közötti játékos
versenyben: a résztvevők tekintetében az
első, a helyszínek számát tekintve a második, a látott madarak számlálásában harmadik helyen végzett.
A legtöbb helyszínen a hollandok végeztek megfigyeléseket és a legtöbb madarat is ők rögzítették.
A leggyakoribb három madárfaj Magyarországon a seregély, az örvös galamb és a nyári lúd volt, míg nemzetközi
viszonylatban a csilpcsalpfüzikét, a seregélyt és az apácaludat figyelték meg a legtöbb alkalommal az első három helyen.

Hetek óta poloskainvázióval küzdenek Magyarországon számtalan házban és lakásban, ahová tömegével húzódnak be a vándorpoloskák és a márványos poloskák. Az
MTA honlapján olvasható cikk szerint a jelenséget az okozza, hogy két, itthon nem őshonos poloskafaj, ahogy lassan hűvösödnek az éjszakák, elkezdett melegebb helyeket
keresve telelésre behúzódni.
A két, tömegével megjelenő faj, a zöldes színezetű vándorpoloska (Nezara viridula) és
a barnás mintázatú márványos poloska (Halyomorpha halys) csupán néhány éve jelent
meg az országban, de egyedeik „roppant mértékben” elszaporodtak.
A vándorpoloska trópusi eredetű, a kutatás feltételezi, hogy Etiópia környékéről származik, míg a márványos poloska Kelet-Ázsiából származik. Növényevő fajokról van szó,
amelyek az emberre nem jelentenek veszélyt. Azonban táplálékkeresés során előfordulhat, hogy véletlenszerűen megszúrják az embert - tájékoztat Kontschán Jenő tudományos főmunkatárs, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének
igazgatója.
A két poloskafaj elterjedése jelentős károkkal jár: mind a vándorpoloska, mind a márványos poloska valósággal ellepi a mezőgazdasági területeket, a házak körüli kiskerteket és még a balkonon tartott növényeket is. A közvetlen kár is igen komoly, mert
poloskajárás után fogyaszthatatlanná válnak a zöldségek, gyümölcsök.
A szakember tájékoztatása szerint jelenleg csak kémiai eszközöket, vagyis rovarirtó
szereket tudnak alkalmazni. „Mindenképp fontos mielőbb elpusztítani a lakásba bejutó
poloskákat, mert a védett helyeken áttelelő egyedek lesznek az alapítói a következő évi populációknak. Előszeretettel húzódnak fáskamrákba, sufnikba, pincékbe, ahol a körülbelül 1
centiméteres résekben, repedésekben sokszor több tucat egyed is elrejtőzhet”
Az MTA szerint a két poloskafaj magyarországi természetes ellenségei jelenleg még
nem ismertek. Az MTA ATK Növényvédelmi Intézetének kutatói a vándorpoloska és a
márványos poloska külső és belső parazitáit próbálják feltárni, azzal a hipotézissel dolgozva, hogy ezek az élősködők segíthetnek a populációk egyedszámának csökkentésében. A vizsgálat azért fontos, mert a paraziták hatékonyan csökkenthetik a poloskák
túlélési esélyeit.
A kutatás az európai uniós Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program
(GINOP) támogatásával folyik. Azt próbálják kideríteni, hogy milyen növényeket preferálnak a poloskák. „Ez azért lényeges, mert van esély arra, hogy az értékesebb növényeink közé olyan, számunkra kevésbé értékes növényeket ültessünk, amelyekre inkább át
tudjuk csábítani a poloskákat” - magyarázza a szakember. A kutatók egy környezetbarát
gyérítési módszer kidolgozásával is foglalkoznak. Azt a jelenséget igyekeznek kihasználni, amellyel az utóbbi hetekben rengetegen szembesültek: ezek a fajok együtt, nagy
számban vonulnak el telelni. A kutatók modellezik a jellegzetes telelőhelyeket, mégpedig azért, hogy egy könnyen és egyszerűen megsemmisíthető csapdát fejleszthessenek
ki. „A csapdákkal sajnos nem fogjuk tudni teljesen kiirtani ezeket a kártevő rovarokat, de az
egyedszámukat remélhetőleg jelentősen visszaszoríthatjuk majd” - teszi hozzá az MTA ATK
Növényvédelmi Intézet igazgatója.
Mivel a modelleket, majd a csapda prototípusait a természetben kell tesztelniük, a
kutatás erősen ki van téve a környezeti tényezőknek. Ha elhúzódik a meleg ősz vagy
enyhén alakul a téli időjárás, az megbolygathatja az invazív poloskák telelését, s mindez
nehezíti az eredmények értékelését. Az igazgató úgy tervezi: mire 2020 végén véget ér
a kutatást finanszírozó GINOP-pályázat, akkor már egy prototípust elkészíthetnek.
A közlemény szerint, hiába ér véget majd a 2018-as poloskainvázió, lassan készülni
kell a következőre. Az elmúlt évek megfigyelései szerint ugyanis hasonlóan nagy poloska egyedszámokra kell számítani, mert a jelentősebb lehűlések sem vetik vissza az
áttelelő egyedek számát.
MTI
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Szuper étel egy kapszulában
Többletenergiával tölt fel – ősszel is!
A több évtizede tartó vegyszeres növényvédelem és a mértéktelen műtrágyahasználat eredménye, hogy
a feldolgozatlan élelmiszerekben,
mint a gabonafélék, zöldség, gyümölcs, hús, tej stb. és ennek megfelelően az ezekből készült feldolgozott élelmiszerekben (kenyér,
felvágottak, sajtok) és félkész termékekben nagymértékben megváltozott a tápanyag és szennyező
anyag-tartalom aránya. Az élettani szempontból elengedhetetlen vitaminok és ásványi anyagok aránya
viszont drasztikusan lecsökkent.
Ez azt jelenti, hogy hiába próbálunk
egészségesen táplálkozni, a zöldségekből, gyümölcsökből nem tudjuk fedezni
az egészség fenntartásához szükséges
tápanyagokat, ezért étrend-kiegészítők

szedésével próbáljuk ezeket pótolni és
szervezetünk immunrendszerét és védekezőképességét a betegségekkel szemben megerősíteni.
A probléma megoldását a SPIRULINA
PLUS adja. A kék-zöld alga készítmény
természetes összetevői szerves kötésben
tartalmazzák a szervezet számára nélkülözhetetlen, biológiailag aktív anyagokat,
amelyek felszívódása és hasznosulása 9095%, szemben a szintetikus vitaminokéval, amely 3-15% körül van!
A Spirulina Plus organikus eredetű
étrend-kiegészítő, amelyet az Indiában
honos és C-vitaminban rendkívül gazdag amla (Emblica officinalis) gyümölc�csel dúsítanak ayurveda recept szerint.
A Spirulina Plus több fehérjét tartalmaz
mint a tojás, hüvelyesek, vagy akár a szójabab, továbbá aminosavakat, béta-karotint, gamma-linolénsavat, létfontosságú
vitaminokat, valamint ásványi összetevőket: kálcium, kálium, vas, mangán, réz,
jód, szelén, cink, stb. A Spirulina Plus antioxidánsok gazdag forrása, ezáltal lassítja
az öregedés folyamatát. A mikroalgák a
szervezet lúgosításában is részt vesznek,
miközben egyszerűen és természetesen
képesek a szervezetből eltávolítani a méreganyagokat.
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A SPIRULINA PLUS előnyei mellékhatások nélkül:
• immunerősítő, fiatalító, többletenergiával
tölt fel,
• alap vitaminokat és ásványokat biztosít az
aktív élethez, gyerekeknek is,
• kontrollálja a testsúlyt és az anyagcserét,
• sugárzó bőrt és egészséges hajat biztosít,
• extra táplálék kalória bevitel nélkül.
Kapcsolódó irodalom:
Magyar Ayurveda Gyógyászati
Alapítvány könyvtára

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
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A szem fáradása és öregedése is lassítható
A szem természetes öregedése mellett a szemet ért környezeti ártalmak eredményezik a látásromlást,
szemfáradást. Antioxidáns vitaminokkal, növényi hatóanyagokkal tartósan frissen tartható szemünk a képernyő
előtt, és ezekkel a makula korral járó gyengülését is lassítjuk.
Szemünket hosszabban erőltetve hamar érezzük fáradását, különösen korunk
előrehaladtával. Gyengül benne a vérkeringés, hibásodik az éleslátás helyének, a
makulának a fizikai állapota. Régen tudjuk, hogy érdemes sárgarépát fogyasztani
szemvédelemre, de a tudomány folyamatosan fedezi fel a szem további naponta
fontos „ennivalóit”. Az antioxidáns A-,
C- és E-vitaminok a környezeti oxidatív
gyökökkel szemben védenek, a cink, a réz
és a szelén nyomelemek a szem számos
enzimjének működéséhez nélkülözhetetlenek. Hiányuk a szem gyengüléséhez
vezet.
Már 35 éves kortól! A makula öregedése, elváltozása, a látás romlása már 35

éves korban elkezdődik. Természetes védőanyagai a lutein és a zeaxantin védik a
káros fénysugaraktól, ezért fontos ezeknek a tápanyagoknak a szinten tartása.
Szinte kizárt azonban, hogy egyes zöld
salátákból ehhez eleget tudjunk fogyasztani, ezért étrend-kiegészítőkkel való
pótlásuk időskori szembetegségek (pl.
makuladegeneráció) esetén különösen
ajánlott.
A szem tápanyagainak napi pótlása A
hatalmas betegszámú amerikai AREDS és
LAST orvosi vizsgálatok szerint a naponta
pótolt vitaminok, a fenti nyomelemek és
a lutein kombinációja a makula öregedését sikeresen lassíthatja. A kutatások
rámutattak arra is, hogy a fekete áfonya

7

antocianinjai a szem fáradását és természetes öregedési folyamatait lassítják,
védik a makula hajszálereinek épségét, a
mikrocirkulációt, valamint a szemlencse
tisztaságát.
Kutatások kiderítették, hogy a retina
egyik alap építőeleme a DHA omega-3
zsírsav, amely fontos a látásmembrán működésében, a színek látásában, csökkenti
az időskori makula-degeneráció előrehaladásának veszélyét is. Az emberi szervezet a vitaminokat, mikrotápanyagokat
és a DHA-t nem képes előállítani, így
étkezéssel és a BILUTIN-Omega komplex szemkészítménnyel kell a szükséges
mennyiségeket pótolnunk!

Egészség

Őszi immunerősítés
A vírusokat a kutatók a növények
betegségeinek
tanulmányozása
során fedezték fel. Konkrétabban
1892-ben Dmitrij Ivanovszkij a dohány mozaikos megbetegedését
vizsgálva lett figyelmes arra, hogy a
levelek foltosságát „valami” a baktériumoknál kisebb okozza. Ezt a
gondolatmenetet vitték aztán tovább más kutatók, amíg rá nem leltek a csak elektronmikroszkóppal látható vírusokra. A paprika
tarkulását is például egy vírus okozza, de a növényi vírusok az emberekre nem ártalmasak.

A vírus olyan mikroszkopikus organizmus, amely nem sejtes szerveződésű és
csak más élőlények sejtjeiben, parazitaként képes szaporodni. Minden életformának, tehát a növényeknek, állatoknak,
gombáknak, de még az egysejtűeknek és
a baktériumoknak is megvannak a vírusos
fertőzéseik.

Az immunrendszer egy ősi, velünk született részből, valamint egy adaptív (szerzett) immunitásból tevődik össze. Működése meglehetősen bonyolult. A vírusok
elleni harcnak vannak egyszerűbb és bonyolultabb megoldásai. A gyomorsav,

Mivel a vírusok a leggyakoribb organizmusok a Földön így fajtájuk,
formájuk, méretük és terjedésük
módja is különböző. Érdekesség,
hogy a vírusok nem osztódással
szaporodnak (mivel nincsenek sejtjeik), hanem a gazdaszervezettel
készíttetik el saját alkatrészeiket,
amelyekből aztán új vírusok állnak
össze. A legtöbb vírus közvetlenül
vagy közvetve káros hatást gyakorol a gazdasejtre. A vírusok ellen
minden élőlény - legyen az egy palánta vagy egy felnőtt ember - próbál védekezni. Ezt a védekezést az
immunrendszer végzi, amelynek
feladata a szervezet-idegen anyagok felismerése és eltávolítása.

nyálkahártya, bélmozgás egyfajta passzív
védelem. A láz – szándékosan megnövelt
testhőmérséklet az egyszerűbb formája a
védekezésnek – általában képes meggátolni a hőre érzékenyebb vírusok szaporodását. A komolyabb fegyverzetet a fehér-

VIRAIMUN kapszulák:
-elősegíti az immunrendszer
működését
-támogatja a szív és érrendszer
működését
-fenntartja a vér optimális koleszterinszintjét
-megnyugtat, segíti a relaxációt
és a nyugodt alvást
-vírusölő, antibakteriális és parazitaölő hatású
-ásványi anyagok, rost és B-vitaminok forrása
-kedvezően hat az onkológiai
betegségekre
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Életmód
vérsejtek jelentik. Funkciójuk alapján több
fajtájuk ismert. A falósejtek (makrofágok)
elsődleges feladata, hogy bekebelezzék
és elpusztítsák a kórokozókat, majd azok
antigénjeit bemutassák a nyiroksejteknek. A nyiroksejtek (limfociták) az antigéneket felismerő és ellenük immunválaszt
indító sejtek. Az NK sejtek fontosak a
tumoros vagy fertőzött sejtek elpusztításában, a T és B limfociták pedig képesek
felismerni a szervezet számára ismeretlen
antigéneket is és elpusztítani azokat. A
granulociták (szemcsés sejtek) szemcséiben rengeteg baktériumölő vegyület
található, amelyet támadáskor a kórokozókra zúdítanak.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy
legyőzzük a vírusokat? A legegyszerűbb
és legjobb módja, ha megerősítjük immunrendszerünket, hogy az képes legyen
saját maga legyőzni a fertőzéseket. Az
elmúlt 10 évben kiváló eredményeket értünk el a VIRAIMUN elnevezésű kapszulás étrend-kiegészítőnkkel, amely olyan
különleges gomba-kivonatokat tartalmaz, amely a keleti gyógyászatban már
évszázadok óta ismert. Ilyenek a siitake
gomba, a kínai hernyógomba és a pecsétviaszgomba, ezek támogatják a szervezet természetes védekezőképességét és
az egészséges vérkeringést, valamint a
bokrosgomba, amely segít szinten tartani
a normál vércukorszintet.
Az őszi időszakban a tipikus megfázást
és a vele járó kellemetlenségeket (orrfolyás, fejfájás, arcüreggyulladás, torokfájás
vagy akár középfülgyulladás) néhány nap
alatt képes megszüntetni. Ha a megbetegedés elején kezdjük szedni, akkor a
tünetek súlyosbodása nélkül kerülünk ki
a betegségből, megelőzve a sok fájdalomcsillapító, orrcsepp, egy tonna papírzsebkendő és esetleges antibiotikumok
használatát.

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

Mindenki ismeri, de kevesen készítik!
A birsalma olyan gyümölcs, amely nyersen szinte élvezhetetlen, nehezen hámozható, olykor még kőkemény is. De emiatt a pár apróság miatt nem kell lemondanunk róla, hiszen vitaminban és pektinben gazdag,
és főzve sem veszít értékéből. A benne lévő pektin nagy szerepet játszik
a szervezet méregtelenítésében, megköti a káros anyagokat, gyulladáscsökkentő hatást fejt ki az emésztőszervekben.

Milyen az érett birsalma?
A birsalma kimondottan őszi gyümölcs. Akkor a legfinomabb, ha megcsípte egy
kicsit a dér. Ha a héja sárgás színű, kicsit foltos, akkor biztosak lehetünk benne, hogy
érett gyümölccsel van dolgunk. Ha még zöldes, tegyük egy kosárban a szekrény tetejére érni pár napot, mielőtt feldolgozzuk. A birsalma kimondottan kemény, ezért
rövid, éles pengéjű kést használjunk a hámozáshoz. Előtte egy dörzsi szivaccsal töröljük át a külsejét, hogy eltávolítsuk a ragadós pihéket.

Birsalmasajt készítése:
Hozzávalók:
3 kg birsalma
2,5 kg cukor
1 citrom leve

A birsalmát jól megmossuk, hibás részeit eltávolítjuk, majd a gyümölcsöt hámozás nélkül feldaraboljuk, lábasba szórjuk. Annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi. Néhányszor megkeverve jó tíz perc alatt puhára főzzük, majd leszűrjük és áttörjük. A birsalmapüréhez hozzáadjuk a cukrot (1 kiló gyümölcsvelőhöz 80-90 deka cukrot szokás számítani). A
citrom levét ráfacsarjuk, majd kevergetve kb. tíz percig főzzük. Akkor jó, ha tányérra csöppentve a gyümölcs szinte azonnal megkocsonyásodik.
Megnedvesített celofánnal kibélelünk egy közepes magasságú tepsit, és a masszát beleöntjük, elsimítjuk. Celofánnal letakarjuk, nehogy por érje, és 3-4 napig száradni hagyjuk.
Amikor megszikkadt, a formától, illetve a celofánról szépen elválik. Ekkor felszeleteljük. Aki
szereti, őrölt dióba vagy mandulába forgathatja. Jól záródó fémdobozban tároljuk.
Ha mégsem lesz elég kemény, akkor egyszerűen nevezzük át lekvárnak, és kanalazzuk
át egy üvegbe
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Novella

A csatos
imakönyv
Mikor megkondult a harangszó s végigbongott a falu felett, egyre-másra csukódtak a pitvarajtók a misére
igyekvő hívők mögött. Borbíró Anna
még körbenézett a tisztaszobában.
Persze, hogy az almárium tetején
volt a rózsafüzér, mint mindig.
– Hiába, na, öregszem - gondolta, mert
ugyanott szunnyadt a rézveretes imakönyve is, ami már vagy harminc éve kíséri a templomba.
Anna kezébe vette s kinyitotta. Az első
lapjára szépen be volt írva, hogy „Gyámlányomnak kézfogója emlékére; majd alatta: Huszti Pál. Karácsony havában, az Úr
1913. évében.”
Az utóbbi időben, Anna gyengülő elméje már gyakrabban ugrált előre hátra
az évtizedek között. Most is leült a padra
az ivóvizes vödör mellé, és a kifakult, szálkás betűkre meredt. Lassan visszaringott
a nagyháború előtti, utolsó békeévbe.
- Úgy illik, hogy a menyasszony már
módosabb könyvből olvassa az Igét – helyeselte Danziger bácsi, a jövendő apósa
is, mikor megcsodálta a csontfedelű drágaságot. Ő régebben Mózes hitű sertéskereskedő volt, csak később lett katolikus,
mint ahogy annak idején Szent Pál apostolunk is. Még talán jobb is, hogy Sára
feleségét elvitte a kilencvenkettes kolera,
legalább nem kellett megérnie férje hitehagyását.
A szerelem Anna és a Dávid között, ami
a karácsonyi eljegyzést megelőzte, nyáron
kezdődött egy demizson pálinkával.
Az pontosan Szent Istvánkor történt
Borbíró Anna tanyáján, mikor a nap éppen megpihent az égbolt legtetején, s az
aratók a szérű szélét vigyázó nyárfa árnyékába húzódtak. Már a szalonna maradékát
is a tarisznyába tették és visszaaggatták az
ágakra, mikor megérkezett végre Anna, a
férfiserkentő itallal. Danziger Dávid éppen
gatyában - azért kalappal a fején a tűző

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
nap ellen -, izzadtan fente a kaszapengét.
Mikor már a hüvelykujja is jónak találta a
munkát, a vályúból újratöltötte a kiszáradt
tokmányt. Már akasztotta volna vissza a
bőrövére, mikor Anna őt is megkínálta az
aratópálinkával.
Ahogy Dávid a pohárért nyúlt és Anna
szemébe nézett, úgy érezte, mintha csődör rúgta volna háton, vagy az ég rog�gyant volna rá. Szíve olyan eszeveszett kapálásba kezdett, majd kiugrott helyéből.
Anna meg csak azt érezte, hogy máglyára
vetették, és kábult örömben parázzsá válik a tűzben. Semmi kétség, na! Az ég is
egymásnak teremtette őket. Punktum!
Nincs mese!
Pár hét múltán, mikorára elvégezték a
betakarítást, a rákövető vasárnap az öreg
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Danziger ünneplőbe öltözött. Feltette a
pántlikás kalapot, és elballagott Huszti
úrhoz, a gyám- és keresztapához, illően
megkérni fia számára Borbíró Anna kezét.
Huszti bácsi nem beszélt a gyereklánnyal történt hét év előtti tragédiáról.
Arról, hogy Gasparics Laci, az uraság fia,
megrontotta az akkor még gyereknyi Annát, mikor a kislány náluk szolgált. Lacit
éppen hazaengedték a nyári munkákra
a katonáéktól, hogy segítse szüleit. Már
másnap, ahogy a szorgos gazdához illik,
körbejárta a birtokot.
Mikor azon az átkozott órában, a békalencsét rohasztó izzasztó melegben
a Berek tó partjához ért, meglátta a
libátvigyázó, lenge ingben a gyereklányt.
A vér a fejébe tolult. Elfelejtette ember

Novella
voltát; s szinte magáról sem tudva, leteperte a sikoltozó gyereket.
Az új ház építését az öreg Gasparics
fizette Borbírónak, hogy ne tegyen feljelentést a katonafia ellen. Na persze, két
lánc földet is követelt a szerencsétlen
apa, hogy lánya ne szoruljon kegyelemkenyérre, ha pártában marad. Mert még
ha bűntelen is, nem kell az ilyen megesett
teremtés a leghitványabb legénynek sem
a faluban.
Gasparics László mégis börtönbe került.
Azért, mert hiába volt Kozarik máminak,
a bábaasszonynak minden tudománya,
végül mégis kénytelen volt orvost hívni.
Így kiderült minden. Később a falu szájára
vette az öreg Borbírót, hogy eladta a lánya
becsületét.
Ezért történt, hogy egy éjjel az Istent
vesztett szerencsétlen apa átosont a
Gasparics portára, s végső elkeseredésében, felkötötte magát az istállóban. A
szemöldökfa közömbösen tűrte, míg reggel aztán levágták róla a kötelet. Gyámként a bíróság a keresztapát, Huszti Pált
rendelte ki. Gasparics által Borbírónak
kifizetett pénzt, a bíróság kárpótlásképp
jóváhagyta Anna javára.
Az esetet már rég feledte a falu, de még
mindig bepárásodott Huszt Pali bácsi szeme, ha Anna tragédiájára emlékezett.
Persze ezt Danziger tata is tudta már
az első héten, mikor fiával beköltözött a
nemrég öröklött házukba. A vénséges vén
Butykos Irma néni –, kit tán még a halál is
ittfelejtett, rögtön átjött hozzájuk vizitába,
és elmesélte a falu múltját, jelenét, s tán
a jövője is sorra került volna, ha Danziger
le nem veszi az asztalról a pálinkásüveget.
A két örömapa hamar dűlőre jutott a részletkérdésekben, mert mit akadékoskodjanak, mikor már a fiatalok szívét úgyis egymás mellé tette a Mindenható.
Mikor Anna az eljegyzése napján megkapta a keresztapjától a gyönyörű csontfedelű, rézveretes könyvet, aranyozott
kereszttel a közepén, elsírta magát örömében.
Az igaz, hogy már akkoriban a faluban a
legtöbb öregasszonynak volt miséskönyve, de alig akadt egy-két módosabb gazdalánya, aki zárdában tanulhatta a halk
szavú apácáktól a betűvetést. Ezért volt,
hogy a mise alatt a ravasz Bitó néni is Annát ügyelte szeme sarkából, hogy lehetőleg egyszerre fordítson vele új oldalra. De

azóta már Bitóné parasztkötésű, olcsópapírra nyomott imakönyve is porrá vált
gazdájával együtt.
Közben a hetek kergették egymást.
Végre kitavaszodott, s a langyos éjszaká-
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kon titokban találkoztak a szerelmesek,
hogy előleget vegyenek egymásból, egymásért. Hiszen az a pár hónap nem a világ
az esküvőig. - De bizony az lett. - Biztos
megirigyelte tőlük ferencjóska a boldogsá-
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got, mert kitört a nagyháború, és Dávidot
is behívták. A vasúton hiába bömbölték a
nótát, hogy - „Reszkess muszka, magyar
vitéz feni kardját” –, mert beleköpött levesükbe az orosz hadisten. Két hónapra
Dávid berukkolása után a tábori lelkész
már en gros búcsúztatta őket a lembergi
katonai temetőben.
Az első háborús Szenteste Anna
nem tudott örvendezni, mint hajdan
Szűzmária a betlehemi istállóban. Mias�szonyunk jászlát a Kisdeddel körbeálltáktérdelték a hódoló barmok, pásztorok,
sőt még ajándékot hozó napkeleti háromkirályok is.
Nála csak Kozarik mámi segédkezett a
természetnek fényre vonkodni- cibálni
az újszülöttet. De a kérges szívű néni is
elsírta magát, mikor meglátta a gyűrött
arcú csecsemőt. Látni még nem lehetett
a csukott szemű arcocskán, hogy mongoloid gyermek jött világra, de szíve mélyén érezte, hogy most ez történt. Tudta, eddig még sose tévedt, s hogy majd
lassanként kiütköznek a kisbaba arcán a
külső vonások. Bánta, hogy miért nem
tud ügyetlen kézzel a gyerekhez nyúlni.
Tettéért úgyis csak az Úrral, s a maga lelkiismeretével kell szembenézni.
A falu nem szólta meg a lányt, mikor karácsonyra megszülte a nevenincs csecsemőt. Eléggé megbűnhődött érte - gondolták.
Bubu békés, jószívű legénykévé cseperedett. Nem gúnyból hívták így, hanem
mert nem tudott beszélni, s csak mindenre búú – búút bőgött, akár öröm érte, akár
fájdalom. Ezért csak úgy rajta maradt ez a
név.
Anyja béresei is szerették. Talán azért
is, mert a legényke maga is jókedvűen
együtt dolgozott velük hajnaltól napestig. Leginkább az istállóban szeretett
lenni az állatok között, mert érezte, hogy
anyján kívül ezek a lények azok, akik nem
hiányolják nála a szabatos artikulációt.
Anna, ahogy teltek az évek, egyre jobban befelé fordult. Életével megbékélt.
Fia is már a harminc felé taposó vénlegény lett, de megmaradt derűs, barátságos gyereknek, mint vadvirág Isten
kertjében. Anyja minden este megimádkoztatta, majd mikor a kézcsók után elvonult a gyerek az istállóba aludni, ő is
letérdelt az imazsámolyára Szűzmária
képe elé. Bubu egészségéért könyörgött. Csodáért… Nehéz dolga lehetett

Szűzmáriának háborús időben, a sokmillió anya könyörgését meghallgatni.
Dacára, hogy mindegyikük ugyanazért
könyörgött.
Anna minden vasárnap tisztát adott
Bubura és elballagtak a templomba. Szeretett odajárni, de sokáig tartott, míg sikerült leszoktatni, hogy együtt énekeljen
a hívőkkel. Ezért jutalomból hazafelé mindig egy málnaszörpöt vett neki Leipziger
kocsmájában.
Amikor újra háborúba szólította a népet
az őrület, Bubu is addig könyörgött anyjának, míg a plébános úr szerzett neki egy
rongyos huszárcsákót. Abban parádézott
naphosszat; még az istállóban se tette le.
Úgy gondolta, hogy disznók is csodálják. Azok ugyan nem bánták…
Negyvennégy december legvégén, a
Dél-Balaton vidékén folytak a harcok. Az
oroszok már a szomszéd falvakban voltak.
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A vasárnapi misét követő negyedik napon az ő falujukból is visszavonult az utóvéd. A lakosság nagy része elmenekült. A
pincetulajdonosok közül azért néhányan
kimentek a dombok közt meghúzódó
házaikba, magukkal hajtva az állatokat
is. Velük ment Anna is Bubuval a harcok
elvonulásáig.
Szilveszter napján már nem messze
harcolt a Balatontól Misa egysége. Igaz az
utóbbi két napban nem történt semmi,
mert ebből a faluból is visszavonult az
ellenség. A falvak is kiürültek, csak itt-ott
maradt néhány beteg, öreg meg rokkant,
akiknek már minden mindegy volt. Az
oroszok nem bántottak senkit. Elég csak
muszájból ölni…
Misa háromévi szakadatlan harc után,
aznap végre megkapta az őrvezetői csillagot. Azon nyomban fel is varrta a vállára.
Már előre elképzelte, milyen boldog lesz
Masenka, mikor lesétál vele a csillagos
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zubbonyban a Cserna patak partjára, átöleli és számolgatja szemében a millió
árnyait a kéknek. Aztán mikor már eléggé
kiszerették egymást, hazamennek, és otthon már körbeüli a ráváró vendégsereg a
nagyasztalt. Elképzelte, hogy milyen csillogó szemmel fogják hallgatni háborús
történeteit.
Ahogy kész lett a varrással, elrakta a
tűt-cérnát s visszagombolta zubbonyát;
hátrament az egységéhez, tovább iszogatni bajtársaival. Azt hitte, hogy végre
pihenni fognak, mivel harc nélkül foglalták el a kiürített falut. Murakov őrmester,
azért a biztonság kedvéért feljebb küldte
a szakaszukat, hogy nézzék át a környező
dombon a pincéket, fák között elbújó tanyákat is, hogy ne jöhessen onnan váratlan támadás.
A legelső pincét már üresen találták.
De nem a hordókat. Találtak pálinkát is.
Persze, hogy inni kellett abból is Misa előléptetésére. Azért a borral sem spóroltak.
Már esteledett, de azért tovább mentek,
eléggé pálinkás hangulatban. Lövésre
kész fegyverrel átkutatták a házakat, még
a beomlott falú régelhagyott pincéket is.
Néhol odahaza volt a család. De itt is csak

rokkantak, betegek, öregek. - Így lehet
odahaza is - gondolta Misa.
Már öreg estébe járt, mikor az utolsó
üres pincében úgy döntöttek, hogy ott
maradnak. Már azért is, mert találtak szalonnát, kolbászt, miegymást. Persze bort
s sokszor párolt pálinkát is. Rögtön kellemes kirándulássá vált a háború. Idő múltával a jótevő alkohol néhányukat egy
időre áldásosan kivont a háborúból és
hazarepítette otthonaikba. De a többiek
makacsul ittak, nótáztak tovább.
Misa később kiment hányni, s ahogy
megkönnyebbült, teli tüdővel élvezte a
frisslevegőt. Egy fáktól félig rejtett tanyán
világot látott. Gondolta, örülne Másenka
valami tetszetős ajándéknak. Elhatározta,
hogy körbenéz a házban. Erősnek, hódítónak érezte magát.
- Na meg a vállán volt a géppisztoly.
Benyitott az ajtón. A szobában elég zsugorian mérte a fényt a mécses, mert csak
félhomálynyit adott. De az is elég volt,
hogy meglássa Annát, amint félelemtől
remegve mered rá.
Misába hirtelen olyan fájóan belesajgott a vágy, hogy ordítani lett volna kedve
a rátörő nőkívánás kínjától. Nem gondol-

Csak egy kis szösszenet...
Az igazság az, hogy kenyerem javát bár megettem, azért a dolgokról még van önálló véleményem.
Nap, mint nap tanulok, és a magam módján igyekszem javítani
a dolgokon, bármiről is legyen szó.
Meg is szoktam kapni az ifjúság vagy a fiatalabb generáció részéről,
hogy „miért akar beleszólni a dolgokba, hiszen már múzeumi darab”!
Igen, megértettem: az ő világuk, és az én világom különböző!
Az ókor nagyjainak fennmaradt írásai között bóklászva, fenn
akadt szemem, Platón (Kr.e. 427-Kr.e 347) egyik mondásán:
„Furcsa idők azok, amelyekben élünk, amikor az időseket és a fiatalokat
megtévesztik az iskolákban. És azt a személyt, aki el meri mondani az igazságot, azt egyszerre tartják őrültnek és bolondnak”
Kedves Olvasó!
Merjen szétnézni, s mondja meg őszintén: most nem egy ugyanolyan korban élünk, mint amire Platón is hivatkozik?
Erdei István
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kodott; csak az ösztöne űzte. Az asszonyhoz ugrott és letépte róla az örökké nyakig-gombolt fekete blúzt. Megbabonázva
nézte a félhomályból előbuggyanó, még
mindig telt, fehérlő kebleket.
Anna csak arra emlékezett, hogy mikor
az orosz betántorgott és letépte a blúzát,
ellökte magáról a férfit. A részeg katona egy pillanatra hátrabillent a lökéstől.
Megrázta fejét, majd szinte kérően feléje
lépett. Az asszony sikoltani akart, de csak
némán tátogott, mint egy partra vetett
hal. Hirtelen csak azt látta, hogy a legény
megtorpan, és sértődött gyerekszeme kerekre tágul. Anna nem értette; de mikor
jobban odanézett, látta az orosz mellkasából előremeredő, három vasvillaágat.
Az előrezuhanó test a sámlira zuhant,
csak a hátából kiálló villanyél mutatott az
istálló mennyezetgerendája felé.
- Búúú – búúú –, bőgte a hulla mögött
Dávid fia, és próbálta kihúzni a vasvillát a
katona hátából. Akkor értek oda Misát kereső katonák. Csak a rövid géppisztolysorozat hallgattatta el Bubu bőgését. Anna
még csak nem is sikoltott.
Kisslaki László

Forgácsok...
nemes fából...

Ajánló
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Életmód

Kurkuma: csípős védelem a csípős hideg ellen
Mivel a kurkuma a trópusi éghajlatú dél-ázsiai területeken őshonos, talán nem is gondolnánk, hogy
mennyire hasznos eleme lehet az
ősszel megérkező nyirkos-hűvös
időjárás és kórokozók elleni védekezésnek, pedig szinte a legtöbb
gondunk-bajunkra gyógyírt jelenthet. Az őszi immunerősítésnek
(mondhatni) kihagyhatatlan kelléke, de jótékony hatásának ereje
erősen függ attól, hogyan fogyasztjuk. A cikkben ehhez is adunk pár
tanácsot.
Nem véletlen, hogy a csípős aromájú
kurkumát gyógyhatásaiért az ayurvédikus
orvoslásban is már régóta alkalmazzák,
például az emésztési problémák és a fertőzések, de az ízületi panaszok vagy a rák kialakulása ellen is segítséget nyújthat. Mindemellett a modern orvostudomány is kezdi
felfedezni előnyös hatásait, elsősorban laboratóriumi körülmények között. (1)

Hatékonyabb védekezés

A kurkumában megtalálható fő alkotóelem, a kurkumin önmagában is antioxidáns hatású vegyület, erőssége a C és E vitaminéhoz hasonló, de további előnye, hogy
serkentheti a szervezet saját antioxidáns
enzimjenek aktiválódását is – ezáltal tovább
fokozhatja immunrendszerünk természetes
védekezőképességét.
Ha a hidegebb időben mégis sikerül ös�szeszednünk egy torok- vagy hörgőgyulladást, a betegség legyőzésében is hasznos
támogatást jelenthet szervezetünk számára a kurkuma: a benne található kurkumin
csökkentheti a gyulladások kialakulásáért
is felelős hisztaminszintet, emellett pedig a
fájdalom enyhítésében is szerepet játszhat.

Hogyan fogyasszuk?

A kurkuma jótékony hatásainak érvényesülését több dolog is gátolhatja.
Az egyik, hogy az fűszerekben található
kurkumin mennyisége erősen változó, jellemzően alacsony, így kérdéses, mennyi jut

be egyáltalán a szervezetbe. Jó hír viszont,
hogy ezt a bizonytalanságot a kurkumin
tartalmú készítmények szedésével ki lehet küszöbölni, célszerű ilyet fogyasztani a
gyógyhatásokért.
A másik tényező a kurkumin felszívódási
képessége, ami vízben és zsírban is gyengén oldódik, csak egy része szívódik fel
teljesen. (2) Ezen javíthatunk, ha a kurkumát
feketeborssal együtt fogyasztjuk, ugyanis
az ebben lévő piperin 2000%-kal is megnövelheti a kurkumin felszívódását(3), ami
így lehet képes igazán megmutatni előnyös
oldalát a gyulladások, fertőzések és a rák kialakulása elleni védekezésben.
***
A kurkuma kapszulák felszívódásán
modern technológiával is lehet javítani.

15

Vízoldékony kurkuma kapszuláért keresse fel
a vitalvar.hu-t, illetve kérje orvosa vagy dietetikusa tanácsát.
Összeállította: Lipusz Kinga
Források:
(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3633300/
(2 http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/19822/a-kurkuma-jotekony-hatasai
(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5664031/

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

Bőrápolás

Őszi bőrápolás Naja Forest bio kozmetikumokkal
Az ősz a legtökéletesebb időszak a regenerálódásra,
megújulásra az arcápolásban.
Ez az az időszak, mikor ruhatárunk mellett érdemes
szépségápolási szokásainkon is változtatnunk. A gyönyörű, egészséges bőr fenntartásához a bőrápolási szokásokat is változtatni kell. Ugyanazon termékek
használata az évszakok alatt nem fog ugyanolyan eredményeket produkálni.
A nyári hőség és páratartalom miatt a bőrünk több olajat termel, míg a hűvösebb, és
csapadékosabb őszi időjárás miatt az olaj
és a nedvesség tartalom csökken. A hideg
évszakban bőrünknek különösen nagy szüksége van a hidratálásra, ilyenkor ugyanis a
hűvös, szeles idő könnyen kiszáríthatja.
Fontos, hogy megtaláljuk a bőrünk számára legmegfelelőbb hidratálót. A zsíros, normál vagy kombinált bőrre az olajmentes, gél
alapú termékek ajánlottak, míg a száraz bőr
sűrűbb állagú krémeket igényel.

Töltsd fel
a bőröd antioxidánsokkal!

A Naja Forest BIOAKTÍV ARCKRÉM
REISHIVEL a Reishi gomba teljes hatóanyag
összetételét tartalmazza. ,,A Reishi gomba
kivonat magas poliszacharid tartalma révén hozzájárul a bőr vízmegkötő képességének növeléséhez, ezáltal a bőr láthatóan
hidratáltabb lesz. Egyéb esszenciális olaj
tartalma csökkenti a bőrben lévő gyulladásos folyamatokat, ödémákat. Fokozza a bőr
vérkeringését,a sejtregenerációt, ezáltal a
ráncok csökkenek, és a bőr megújul. Már egy
hetes használatot követően láthatóan javul a
tónusossága.
„Újra életre kelt”: Szerettünk volna egy
olyan arckrémet készíteni, mely felélénkíti a száraz,
fakó bőrt. Nagy mennyiségű Reishi kivonatot és
B5-(pantotén-sav) provitamint is adtunk hozzá,
ami fontos szerepet játszik a szabadgyökök elleni védelemben, nyugtató, nedvességtartó, illetve
magas antioxidáns tartalma miatt lassítja a bőr
öregedését.
Kevés is elég belőle, és ámbár pillanatok alatt
beszívódik, mégis reggeltől estig élvezheted bőröd
üde puhaságát. Az ánizs illóolaj serkenti a vérkeringést, ugyanakkor nyugtató hatású. .”- mondja
Szabó Nikolett tudományos kutató
A smink olyan alapvető szépítőeszköz, melyet a nők a világ minden táján használnak.
Miközben a nők a sminkkel megjelené-

süket és önbecsülésüket fokozzák, számos
egészségügyi
problémának teszik ki
magukat. Egyre több
kutató állítja, hogy
szépségápoló termékek egyes alkotó elemei összefüggésben
lehetnek bizonyos rákos megbetegedéssel
és az Alzheimer kórral. Ezek a veszélyek a
biokozmetikumokkal kiküszöbölhetőek!

Ápoljuk kezünket is!

Az arc mellett a kéz a másik testrészünk,
amely leginkább ki van téve az időjárás viszontagságainak, a napsütésnek, a kiszáradásnak. A mindennapi ápolással a kéz
öregedését késleltethetjük. A Naja Forest
BIOAKTÍV KÉZKRÉM BLAZEIVEL erre kínál
természetes megoldást. Mandula gombából
kivont természetes D-vitamin tartalommal
rendelkezik, melynek pótlása a téli hónapokban különösen fontos. A természetes
Calendula olaj és értékes szőlőmagolaj vis�szaadja a bőr egyensúlyát. Nyugtatja a bőrt,
és enyhíti a viszketést.
Testápolásban természetes alternatívát
jelenthet a Naja Forest BIOAKTÍV TESTÁPOLÓ BLAZEIVEL. Kisgyermekkortól 100
éves korig lehet alkalmazni. Gyorsan felszívódó krém, mely a száraz bőrt puhává varázsolja Csökkenti a bőrpírt. Alkalmas atópiás
bőrgyulladás és psoriasis kezelésére. Mandulagomba kivonatot és B5-provitamint is
adtunk hozzá, ami fontos szerepet játszik a
szabadgyökök elleni védelemben, nyugtató,
nedvességtartó, illetve magas antioxidáns
tartalma miatt lassítja a bőr öregedését.
• A szépségápolási termékek kiválasztásakor mindig győződjön meg róla, hogy
az illatok 100% természetes összetevőkből
származnak.
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• Miért szeretne a bőrén durva vegyi anyagokat használni, amelyek nemcsak veszélyesek nemcsak az egészségre, de a Földre is?
• Gondoljon csak bele, hogyan lehetne
szépülni egy olyan termékkel, amely a bőrét
kiszárítja, és megfakítja? Csakis ideiglenes
előnyökkel is rendelkeznek a kémiai alapú
kozmetikumok.
• A gyönyörű, ragyogó bőr elősegítése
érdekében fontos a rostban és folyadékban
gazdag étrend, továbbá a megfelelő men�nyiségű alvás, és a pozitív gondolkodás.
Nyilvánvaló számomra, hogy az igazi szépség a belső kisugárzásból fakad, és a kozmetikumok egyszerűen csak kiegészítőként
szolgálnak.
A szépség belülről jön, és veled kezdődik!
Naja Forest…..
Összeállította:
Szabó Nikolett
tudományos kutató
Gyógygomba
Kutatólabor Kft.

További hasznos tanácsokért, látogasson el
weboldalunkra.
Tel: + 36 70 614 1984
info@najaforest.hu
www.najaforest.hu
Hétfőtől Péntekig: 8 órától 15 óráig

Életmód

Vegital – A tejmentes ital szakértője
Manapság gyakran hallunk, olvasunk arról, hogy folyamatosan emelkedik azok száma, akik nem tudnak,
vagy nem akarnak tejet fogyasztani. A Föld lakosságának 85%-a alapvetően képtelen a tej alkotóelemeinek emésztésére, és egyre nő azok
száma, akik életük folyamán válnak
érzékennyé a tejcukorra vagy a tejfehérjére. Ma már a szakemberek,
kutatók is sokszor nyilatkoznak a tej
negatív hatásairól, a cukorbetegségtől az asztmán át az emésztőszervi panaszokig. Sokan egészségtudatos étrendjük kapcsán hagynak fel a
tej fogyasztásával, viszont szeretnék
valamivel pótolni, úgy is, mint önálló italt, és úgy is, mint főzési, sütési
alapanyagot, de nem bíznak a boltban kapható, gyakran agyoncukrozott, tartósítószerekkel dúsított növényi alapú tejhelyettesítőkben.
A Vegital növényi italkészítő készülékeivel
otthon, gyorsan és egyszerűen elkészítheted
magadnak a vágyott tejhelyettesítő italt, az
erjesztő készülékkel (fermentáló) tejmentes
joghurthoz, kefirhez és tejfölhöz, és nem
utolsó sorban probiotikus zöldségekhez,
gyümölcsökhöz juthatsz. A növényi italkészítők multifunkciósak, így a tej- és tejszín-helyettesítőkön kívül készíthetsz velük
gyümölcs-és zöldség krémleveseket, mártásokat, krémeket, püréket, bébiételeket,
gyümölcs- és zöldség juice-okat, smoothiekat, valamint egyes készülékekkel már darabos (párolt) leveseket és lekvárokat, dzsemeket is.
Ezek a „home made” készítmények nem
csak olcsóbbak és egészségesebbek a tejes
változatoknál, de a beltartalmukat is magad
szabályozhatod az ízlésednek és egészségi
állapotodnak megfelelő összetétellel. Ráadásul nem kell megfizetned a készen kapható készítmények csomagoló anyagainak
árát sem, és a környezetedet sem szen�-

nyezed velük. A legtöbb alapanyag eleve
megtalálható háztartásodban, és mindenből
annyit használsz, amennyi Neked jól esik.
Megválaszthatod azt is, hogy mivel édesíted,
ízesíted a tejhelyettesítőket, a fermentált ételeket.
És mint tudjuk, a házi készítésű mindig
finomabb és egészségesebb a gyárilag előállítottnál!
A készülékek használatában – és ha még
nem rendelkezel ilyennel, a lehetőségek
megismerésében - nagy segítségedre lehet
Halászi Ildikó „Te(l)jes élet tej nélkül” című,
ez év júniusában megjelent kézikönyve is,
amely nem csak recepteket, gyakorlati tanácsokat, ötleteket ad az olvasónak a növényi
tejhelyettesítők készítéséhez és a visszamaradt szűrlemény sütivé varázsolásához, de

sorra veszi a felhasználható alapanyagokat,
segédanyagokat is. Megtudhatod a könyvből, hogyan állapíthatod meg akár magad is,
hogy a tej mely alkotóira vagy érzékeny. Ezzel a könyvvel felfegyverkezve már senkinek
sem okozhat gondot fantasztikus - a mégoly
kritikus gyermekek elismerését is kiváltó - finomságokhoz jutni azok számára, akik nem
tudnak, vagy nem akarnak tejet fogyasztani,
de egyszerűen, költségkímélően szeretnék
azt pótolni.
Ebben az olvasmányos kötetben megismerhetjük a szerző, Halászi Ildikó történetét,
aki személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a tejmentes élet kihívásait, és azt,
hogy vezetett ez az út a Vegital létrehozásához. Ráébreszt arra, hogy a növényi italon
nem csak a kókusztejet és a rizstejet kell érteni, hiszen meglepően sok gabona és olajos
mag és gumó alkalmas növényi „tej” készítésére. Mindegyik alapanyaggal más és más
ízvilágú italt kapunk, és - akár a receptektől
egyéni ízlés szerint eltérve is - kedvünkre kísérletezhetünk, így találva meg azokat az italokat, amelyeket az egész család imádni fog.
A téma iránt érdeklődőknek figyelmébe
ajánljuk a Vegital Facebook-oldalát, a„Vegital,
a tejmentes ital”-t. A népszerű„Vegital, ahogy
mi szeretjük” zárt csoportban pedig továbbra is várjuk a jelentkezőket. Ez a csoport a növényi italkészítés jó hangulatú, baráti hangvételű, aktív klubja, amely nagy segítség a
kezdeteknél és komoly támogatást nyújt a
folytatásban.

Weboldal: www.vegital.hu
Facebook: www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220
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Érdekes

Szeretné irányítani álmait?

Ismerje meg a tudatos álmodás módszerét!
Járt már úgy, hogy tisztában volt
vele, hogy álmodik? Ugye men�nyivel érdekesebb volt az az álom?
Képzelje el, hogy ezt a mindenkivel előforduló dolgot még lehet fokozni! Álmunkban irányíthatjuk az
eseményeket, megélhetünk a valóságban elképzelhetetlen kalandokat, elutazhatunk sosem ismert
tájakra, miközben tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy az egész
csak álom, és semmi bajunk nem
történhet, mert testünk a kalandok
közben biztonságosan pihen a párnák között. Ezt a fajta éjszakai kalandozást tudatos vagy éber álmodásnak nevezzük, és technikáját
egyéntől függően hosszabb rövidebb tréningezéssel állítólag mindenki elsajátíthatja.
A tudatos álom állapotát leggyakrabban spontán érjük el. Egyszer csak felismerjük, hogy álmodnunk! Ez történhet
egy külső zaj, inger hatására, ami kicsit
közelebb hoz a felébredéshez, de megtörténhet, hogy az álom cselekménye vált ki
olyan stresszt bennünk, ami felébreszti az
öntudatunkat.
Persze a spontán ébredés mellett bizonyos gyakorlatokkal is elő lehet idézni a
tudatos álmot. Ennek elsajátítására több
módszer létezik, melyek közös jellemzője, hogy a tudatunkat, gondolkodásunkat
felkészíti az álombéli tudatosságra, a tudatunk ébredésére.

Út a tudatos álomig
Ehhez a legegyszerűbb, leggyakoribb
és egyben leginkább sikerrel kecsegtető
módszer az úgynevezett valóságteszt. Ez

nem igényel különösebb előkészületet,
hiszen elég, ha a mindennapi helyzetekben teszteljük önmagunkat, hogy konkrét
jeleket találjunk, melyek igazolják, hogy
az adott történések álom vagy valóság
közben esnek meg velünk.
Mit is jelent ez? Minden nap legalább
5-10 alkalommal kérdezzük meg önmagunktól, hogy ébren vagyunk-e, vagy álmodunk. Figyelem! A kérdés feltevése önmagában nem elég, a választ komolyan
ellenőrizni is kell, annak ellenére, hogy tökéletesen biztosak vagyunk abban, hogy
nem álmodunk! Az ellenőrzés menete:
idézzük fel az aznapi dátumot, emlékezzünk milyen ruhát vettünk fel reggel, és
nézzük meg abban vagyunk-e. Gondoljuk
végig, hogy tisztában vagyunk-e a személyazonosságunkkal, ehhez mondjuk
el magunkban nevünket, címünket, születési dátumunkat. Idézzük fel az elmúlt
nap fontosabb történéseit, majd kérdezzük meg magunktól, hogy hol vagyunk és
éppen mit csinálunk. Ezután ellenőrizzük
érzékszerveinket! Határozzuk meg, mit látunk, milyen illatokat érzünk, milyen zajok
hallhatóak körülöttünk, majd azt, hogy
érezzük-e, és tudjuk-e pontosan mozgat-
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ni végtagjainkat. Ezután próbáljunk meg
fejben egy egyszerű számtani műveletet
elvégezni.
Ha ezt rendszeresen, naponta többször
tudatosan és alaposan (!) elvégezzük, akkor elméletileg egy idő után az új szokás
álmunkban is elő fog jönni. A módszer
azon a feltevésen alapul, hogy álmunkban ugyanazok a szokásaink, mint ébren.
Ezért fontos az alaposság is, hiszen, ha
napközben a kérdésre egyszerűen azt válaszoljuk, hogy ébren vagyunk, álmunkban ugyanígy teszünk majd. Viszont ha
szánunk időt a kérdés alapos ellenőrzésére, akkor álmunkban - a vizsgálódás során
- rá fogunk jönni, hogy nem a valóságban
járunk.
Egy másik módszer a tudatos álom elsajátítására, ha megtanuljuk meggyőzni magunkat arról, hogy a valóság csak
álom. Ez már egy kicsit nehezebb, viszont
állítólag sokkal hatásosabb. A lényeg,
hogy figyelmeztessük egész nap magunkat arra, hogy most csak álmodunk. Próbáljuk meg valóban álomnak látni, hinni
az eddig valóságnak hitt életünket. Ettől
az agyunk megszokja ezt a hozzáállást

Érdekes
és leutánozza azt az álomban is! Persze
ennek a módszernek megvannak a maga
veszélyei. Gondoljunk csak bele, mennyire elbagatellizálhatjuk az ébrenlét fontos
eseményeit a tudatos álmodás technikájának elsajátítása reményében!
A gyakorlottabbaknak még egy módszer áll a rendelkezésére: meditációból is
be lehet lépni az álom terébe, tudatosságunkat megőrizve. Ám ehhez alapfeltétel
a szellemi elmélyülés tudományában való
több éves jártasság.

Amikor végre sikerül
A kitartó gyakorlás rendszerint meghozza az eredményeket, ám ennek eleinte
nem sokáig tudunk örülni, mert az első
élmények általában csak néhány percesek, és homályosan felfogottak. Ennek
egyik oka, hogy mikor ráébredünk arra,
hogy tudatunk teljes birtokában éppen
álmodunk, hirtelen felriadunk az öröm
okozta érzéstől. Könnyen beleeshetünk
a hamis felébredés csapdájába is. Ekkor
azt hisszük, hogy felébredtünk a tudatos
álmunkból, ám valójában még mindig
álmodunk, viszont már nem tudatosan.
Még hamis felébredés sem kell ahhoz,
hogy az élmény során a tudatosságot elvesztve bármikor átcsússzunk a hagyományos álomba.
Ebben a kezdeti időszakban a legfontosabb az álombéli nyugalmunk megőrzésének elsajátítása, és ezáltal a tudatos
álom idejének kinyújtása. A tudatos álom

közben ráadásul meg kell tanulnunk, hogy
korlátlan szabadsággal rendelkezünk. Most
bármit megtehetünk, még a fizika törvényei
sem kötnek, és egy pillanatig sem szabad
elfeledkezni arról, hogy az álomvilágban
minden esemény tőlünk függ!

Honnan tudhatjuk,
hogy sikerült elérnünk
a tudatos álmot?
Ezt azért nehéz megfogalmazni, mert
ahány ember, annyi fajta tudatos álom

létezhet. Ám ezek néhány jellegzetességben biztosan megegyeznek. A tudatos
álmodás állapotában benne maradunk az
álom közegben, miközben tudatában vagyunk annak, hogy most álmodunk. Tudjuk, hogy kik vagyunk valójában, képesek
vagyunk irányítani az álom cselekményét,
szereplőit, és önmagunkat. Emlékszünk
arra, hogy hol fekszik testünk, és bármikor
fel tudunk ébredni, ha úgy akarjuk.
Ezen képességek megléte, használata
attól függ, hogy mennyire válunk tudatos
álmodóvá. A legalacsonyabb tudatosságot mutató tudatos álom állapotában
csak a második pontig teljesülnek a feltételek, míg az abszolút tudatossággal bíró
tudatos álmodó az összes pontját teljesíti a felsorolásnak, vagyis teljesen ura az
álom állapotának!

Mire jó a tudatos álom?
Akik alkalmazzák, elsősorban konfliktusmegoldó, feszültség-levezető, illetve élménygyűjtő módszenek tartják. A
napközben felgyülemlett konfliktusokat
könnyedén meg lehet oldani, illetve ki
lehet próbálni különböző variációkat
a problémák kezelésére. Régi sérelmeket, fájdalmakat, gátlásokat lehet mindörökre elűzni, s miközben irányítjuk
álmunkat, egyre jobban megismerjük
önmagunkat, s tisztába jövünk titkos vágyainkkal, s felfedezhetjük lelkünk legmélyebb zugait is.
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Itt az ősz, indul az immunerősítés
Dr. M Prémium étrend-kiegészítők

Ősszel szervezetünk védekező képessége lassanként csökken. Hogy
ezt megakadályozzuk, segítsük immunrendszerünket rendszeres aktív
mozgással, alvással, pihenéssel és
étrend-kiegészítők használatával.
Készüljünk fel a télre a legfontosabb
étrend-kiegészítőkkel:

Dr. M Prémium D3-vitamin

A D-vitamin napsütés hatására aktivizálódik a bőrünkben, de a téli hónapokban
a megcsappant tartalékunkat étrend-kiegészítőként szedett tabletta formájában
is lehet pótolni.
A D3-vitamin hozzájárul a kalcium és a
foszfor normál felszívódásához és az egészséges csontok fenntartásához, a kalcium
pedig a normál csontozat fenntartásához
és a normál izomműködéshez szükséges.

ami elősegíti az immunrendszer tökéletes
működését, a megfelelő vasfelszívódást,
segíti a kollagénképződést, ezen keresztül
hozzájárul az erek normál állapotának fenntartásához, emellett fontos szerepe van a
csontok, az íny, a kötőszövetek és a bőr felépítésében, továbbá számos enzim működéséhez nélkülözhetetlen.
A liposzómás C-vitaminnak optimális a
biohasznosulása. A vizsgálatok szerint a
liposzómás formulával a C-vitamin sokkal
nagyobb százalékban hasznosul a szervezetben a normál C-vitaminhoz képest.

és gyulladásgátló hatása miatt különböző
eredetű fertőzéses megbetegedések kezelésére használják.
A Dr. M Prémium Echinacea termékünk
Echinacea kivonatot tartalmaz, melynek
hatását egy pici C-vitaminnal és Bioperin®nel fokoztuk. Így ez a komplex készítmény
kifejezetten az immunrendszer erősítését
szolgálja.

Dr. M Prémium Echinacea

Válassza Ön is a hazánkban gyártott
megbízható minőségű étrendkiegészítőket!

Dr. M Prémium
Liposzómás C-vitamin

Mindhárom termékünk magas
hatóanyag-tartalmú, kedvező áron, és
gazdaságos kiszerelésben kapható.

A termékek elérhetőek
webshopunkban, a patikákban, a
és a
üzleteiben.
További információért forduljon a
forgalmazóhoz:

Általánosságban elmondható, hogy a
C-vitamin az egyik olyan alapvető vitamin,

Az Echinacea erősíti az immunrendszert,
vagyis a szervezet védekező képességét.
Enyhe, középsúlyos megfázás, légúti és
húgyúti fertőzés kiegészítő és megelőző kezelésére alkalmas. A homeopátiás gyakorlatban a növényi drogot immunstimuláns
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Maria Trebennel az ízületi panaszok ellen
Az őszi szelesebb, hidegebb
időjárás nagymértékben erősíti
az ízületi panaszokat. A nyári
forróság után bekövetkező
hirtelen lehűlés és nyirkosság
fokozza az izomfeszülést és az
izomgörcsöket.
A légnyomásváltozás a beteg
ízületekben fellobbantja a
gyulladást, melyek fájdalmassá
és duzzadttá válnak.
A tartósabb szeles hideg időjárás
elsősorban hát- és derékfájást
okoz.
Az ízületi megbetegedések sokfélék lehetnek, így a kiváltó okok is eltérőek. 50
éves kor felett leggyakrabban az ízületi
kopás (arthrosis) okoz ízületi panaszokat.
Az ízületi porc és az ízületi tok degenerálódik, a porc- és csontszövet leépül. Eleinte enyhe fájdalom és feszülés jelentkezik,
az ízülethez közel elhelyezkedő izmok
gyakran begörcsölnek. Később már minden mozdulat fájdalmassá válik, akár el is
merevedhet az ízület. A fájdalom állandósulhat és kiterjedhet az ízület környékére
is. Jellemző erre a betegségre az ujjpercek
ízületein kezdődő csomó.

Mit tehetünk az ízületi
fájdalmak enyhítésére?
• Az ízületi problémáknál a legfontosabb a beteg ízület pihentetése. Ez segít, hogy a fájdalmat elkerüljük, másrészt
gyorsítja az ízület gyógyulását.
• Védjük a hidegtől és különösen a
huzattól az ízületeinket! Öltözzünk rétegesen, hogy a derék, a térd és a könyök
megfelelően védve legyen a hideg ellen.
• A legtöbb ízületi problémát a túl sok
húgysav okozza. A húgysav felszaporodását a vese elégtelen működése is
kiválthatja, illetve bizonyos élelmiszerek
túlzásba vitt fogyasztása. Együnk kevesebb húsfélét, csökkentsük az alkohol és
a kávé mennyiségét. Igyunk több folyadékot, legalább napi 2-3 liternyit.

Ajánlások Maria Treben
patikájából ízületi panaszokra

Az Alpesi hegyek erejével,
az ízületi panaszok enyhítésére

Ízületi panaszokra kiváló gyógynövény
a csalán és a zsurló. Vértisztítók, a felszaporodott húgysav kimosására is alkalmasak, és kedvezően hatnak az ízületi gyulladásokra. Maria Treben javasolja, hogy
igyunk napi 4 csésze csalán és 2 csésze
zsurló teát egész napra elosztva. A csalánteához napi 3 alkalommal adjunk egy
evőkanál svédkeserűt.
A fájós testrészekre tegyünk svédkeserű-borogatást, amely 4 óra hos�szán át maradhat a kezelendő felületen.
Egy tiszta vászondarabra vagy vattacsomóra öntsük a svédkeserűt, ezt tegyük
a beteg ízületre, majd egy száraz törölközővel rögzítsük. A borogatás idejére
helyezzük nyugalomba a fájó testrészt. A
kezelést követően kenjük be az érintett
területet Maria Treben körömvirág balzsammal.
A svédkeserű kiszáríthatja a bőrt, a körömvirág balzsam azonban megnyugtatja
és ápolja a bőrt. Gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően a beteg ízületre is
jó hatással lesz.

Az Alpok lakói évszázadok óta alkalmazzák a mormotazsírt köszvény, reuma
és ízületi problémák esetén. A mormotazsír természetes kortizon tartalmának
köszönhetően kellemesen ellazítja az izmokat és az ízületeket, így csökkentve a
tüneteket. Emellett értékes D- és E-vitaminokban gazdag.
A Maria Treben mormota balzsam
erősen igénybe vett izmok és ízületek,
valamint izommerevség esetén használható. Ez a különös nevű balzsam a mormota saját antibiotikumát tartalmazza,
kiegészítve lucfenyő olajjal és mentollal.
A mormota balzsammal végzett masszázs
fokozza a vérkeringést, ezzel élénkíti, felfrissíti az egész testet. Serkenti az izmok
vérellátását, izomlazító hatású. Sportolás
előtt és után egyaránt kiváló.

23

A Maria Treben készítményeket
keresse a www.mariatrebenpatikaja.hu
weboldalon.

Fűben-fában

Mi a nyers virágpor és mire jó?
A nyers virágpor az a finom por,
amely a virágok porzóján alakul
ki és ezek megtermékenyítéséhez
szükséges. Ezt a virágport gyűjtik
össze a méhek, amit kis granulátumokká formáznak és hátsó lábacskáikon szállítanak.
Fontos tudnunk, hogy két típusú pollen létezik: anemofil, melyet a szél sodor és
entomofil, amelyet a rovarok szállítanak. A
méhek nem gyűjtik be a szél által sodort virágport, mivel különböző toxikus anyagokat
is tartalmazhat, amelyek a pollenallergiáért is
felelősek. A méhek által begyűjtött virágpor
rendkívül gazdag tápanyagokban, így ez képezi a méhek táplálék forrását, valamint a begyűjtött virágpor minőségétől függ a méhcsalád energiája és védekező képessége.
A nyers virágpor a kaptár egyik legkomplexebb eledele, kutatók világszerte az egyik
legtisztább élelmiszernek tartják, amely szervezetünk számára sok jótékony hatással bír.
Már az ókori egyiptomiak és kínaiak orvosságként és a szervezet egészségének fenntartásában használták. Napjainkban a nyers
virágpor jótékony hatásait számos klinikai és
laboratóriumi kutatások támasztják alá.

A virágpor hatásai:

1. Energiával tölt fel és leküzdi a vérszegénységet
A nyers virágpor szervezetünk számára
egy valódi kiegyensúlyozó élelmiszer, amely
energizál és lendületbe hoz. A benne található szénhidrátok, fehérjék és B vitaminok
energiát kölcsönöznek a nap minden szakaszában.
2. Erősíti az immunrendszert, illetve
megelőzi a hűlést és megfázást
A nyers virágpor antiszeptikus és antibiotikumos tulajdonságokkal rendelkezik, így
megvédi a szervezetet a vírusos megbetegedésekkel szemben. Erősíti az immunrendszert, hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez, egyensúlyba hozza a sejtek
anyagcseréjét.
3. Szabályozza az emésztést
Egy kevésbé ismert tény, hogy a nyers
virágpor egy növényi probiotikum, ebből
kifolyólag az emésztési funkciók tökéletes
szabályozója is. A legújabb mikrobiológiai

laboratóriumi kutatások kimutatták, hogy
a nyers virágpornak jelentős lactobacillus
és bifidobacterium tartalma van, amely a
méhek gyomrából származik. Ezek hasznosak emésztőrendszerünk számára,
mivel hozzájárulnak a természetes flóra
helyreállításához.
4. Segít az allergiák kezelésében
A nyers virágpor rendszeres fogyasztásával a pollen allergia akár 20-40%-kal is
csökkenthető. A Denver-Coloradoból származó Dr. Leo Conway arról számolt be, hogy
betegei 94 százalékánál az allergia tünetek
teljesen megszűntek.
5. Javítja a fizikai teljesítményt
A nyers virágpor egy hatékony izomerősítő, növeli a terheléssel szembeni
ellenállóképességet és javítja a fizikai teljesítményt. A nyers virágpor sikerrel használt
a sportolók által, hogy növeljék állóképességüket, sebességüket és energiaszintjüket.
6. Védi a légutakat
A nyers virágpor az egyik leggazdagabb
szelén forrás, kiváló antioxidáns- és méregtelenítő hatású. A nyers virágpor összetételében található nagy mennyiségű antioxidáns
gyulladáscsökkentő hatással van a tüdő szöveteire, így megvédi a légutakat, ez által enyhíti az asztmás tüneteket is.
7. Segíti a szív- és érrendszert
Egy másik fontos összetevő, amely a nyers
virágporban jelen van, a rutin, más néven P
vitamin, amely tulajdonképpen egy antioxidáns hatású bioflavonoid, amely létfontosságú a szív- és érrendszeri betegségekben
szenvedőknek. Ez segít megerősíteni a hajszálereket és vérereket, javítva így a fennálló
keringési problémákat.
8. Késlelteti a korai öregedés jeleit és
megtartja a haj és körmök egészségét
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A nyers virágpor késlelteti a korai öregedés
összes jelét. A jelentős mennyiségű antioxidáns a virágporból lassítja a szervezet öregedési folyamatát.
9. Segít a prosztata betegségeknél alkalmazott klasszikus kezelések elviselésében
Nagy mennyiségben tartalmaz B, E és C vitaminokat, többszörösen telítetlen zsírsavakat, antioxidánsokat, polifenolokat, ásványi
anyagokat és nyomelemeket, ezért segít a
prosztata betegségeknél alkalmazott klas�szikus kezelések elviselésében és a gyulladás
csökkenésében.
10. Serkenti a termékenységet
Folsav (B9-vitamin) tartalmának köszönhetően a nyers fűzfa virágpor serkenti a termékenységet és segít megóvni az embriót a
terhesség alatt. Emellett segít fenntartani a
potenciát és növeli a libidót.

Fedezd fel a virágporok csodálatos hatásait
és rendelj a www.apiland.hu oldalon vagy
telefonon a 06-1/848-0339 számon!

Biopiac

Biokultúra Ökopiac – ahol minden BIO
Előző hónapban arról írtunk, hogyan
tudunk télire biozöldségeket, biogyümölcsöket betárolni. Ehhez ad útmutatót
az „Egész évben ökotermék” című kiadványunk, amely letölthető a Magyar Biokultúra Szövetség honlapjáról az online
kiadványok menüpontban. Most a Biokultúra Ökopiacot szeretnénk bemutatni
Önöknek, ahol szinte minden biotermék
beszerezhető egy helyen, kis és nagy
mennyiségben.

Hogy indítottuk útjára
az Ökopiacot?

A történet a kilencvenes évek közepén
kezdődött, amikor a Biokultúra szervezésében egy apró budai téren néhány árus biotermékeket, főként biozöldségeket kezdett
árulni, majd újabbak csatlakoztak hozzájuk
és évről évre bővült a kínálat. Aztán idővel
kinőtte a piac a helyét, majd a következőt is,
és jelenleg „telt házzal” üzemel a MOM Kult
udvarán.

Hol tart most a Biokultúra
Ökopiac?

A hazai biotermelés és feldolgozás olyan
gyorsan fejlődik, hogy már szinte minden
Magyarországon előállítható élelmiszer beszerezhető bio minőségben is. Az Ökopiacon
főként a hazai biogazdák árusítanak, az ő kínálatukat egészítik ki az export bioáruk, valamint a kézműves termékek. Összesen mintegy 100 árus értékesít a piacon. Többségük
egész évben kínálja portékáit, de vannak,
akik szezonális termékekkel visznek új ízeket.

Milyen bioélelmiszereket
vásárolhat az Ökopiacon?

Arra nem vállalkozunk, hogy mindent felsoroljunk, de ezek a legjellemzőbb árufélék:
- szinte minden hazai zöldségféle frissen és
feldolgozva
- szinte minden hazai gyümölcs frissen és feldolgozva
- gomba
- déligyümölcsök, import zöldségek a hazai
szezonon kívül
- gabonafélék, lisztek, pelyhek
- kenyerek, pékáruk, sütemények
- bab, borsó, lencse, egyéb termények
- dió, mogyoró, mandula, tökmag, mák,
egyéb olajos magvak
- tej és tejtermékek: joghurt, túró, sajtfélék
- méz, tojás,

- étolajok, fűszerek
- tőkehús, felvágott, virsli, füstölt áruk
- élvezeti cikkek: bor, kávé, tea

Milyen garanciát nyújtunk a vásárlóknak a Biokultúra Ökopiacon?

Az Ökopiacon csak olyan élelmiszerek és
kozmetikumok árusítását engedélyezzük,
amelyek megfelelnek az ökológiai termékek
előállítására vonatkozó előírásoknak, egyszerűbben fogalmazva, bioélelmiszerek és
biokozmetikumok kaphatók. Ezt rendszeresen ellenőrizzük, valamint szúrópróba szerűen több, mint 400 hatóanyagra kiterjedő
növényvédőszer maradvány vizsgálatokat
végeztetünk.

Miért érdemes ellátogatni
az Ökopiacra?

Elsősorban a hatalmas bioélelmiszer választék miatt, ugyanakkor nagyszerű családi
program is lehet. A játszótér jó szórakozás a
kicsiknek, évente több alkalommal pedig
rendezvényekkel is várjuk a látogatókat.

bomlókra. A legjobb megoldás azonban az,
ha a vásárló hoz magával többször felhasználható csomagoló anyagot.

Mikor tart nyitva
az Ökopiac és hol található?

Nyitva tartás: szombatonként 6.30–13
között
Helyszín: Budapest, 12. kerület, Csörsz u.
18. (MOMKult udvara)

Hol követhetők nyomon
az Ökopiac eseményei?

Az Ökopiac Facebook oldalán (www.
facebook.com/okopiac) tesszük közzé a piac
híreit, ízelítőt a legutóbbi alkalom kínálatából, interjúkat az árusokkal és a szezonális
kínálathoz igazodó recepteket. Itt adunk
hírt a nyitvatartásról azokon a napokon,
amikor egy ünnepnap szombatra esik, ezért
esetleg másnapra tolódik a piac. Látogasson el valamelyik szombaton a Biokultúra
Ökopiacra és tároljon be télire az itt vásárolt
biotermékekből!

Mit teszünk környezetünk
védelméért az Ökopiacon?

Aki ökoterméket vásárol, az eleve sokat
tesz környezetünk megóvásáért, mivel ezeket környezetkímélő módon, többek közt
szintetikus növényvédő szerek és műtrágyák
nélkül állítják elő. Aki ezek közül a hazait választja, még többet. De az is fontos, hogy minimalizáljuk a bevásárláskor keletkező hulladékot, és ez egyaránt múlik az áruson és a
vásárlón. Mi szeptember 1-jétől lecseréltük
az egyszer használatos nejlon zacskókat le-
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Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (81. 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 3.
A védekezés határai

MRI készülék

(Készítette: KasugaHuang, CC BY-SA 3.0,)
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Előző két cikkünk alapján mintegy foltokkal körülhatárolva alakul ki a kép bennünk az elektromágneses tér működéséről és egészségünkre gyakorolt hatásáról.
Sok, látszólag független területet kellene
még megvizsgálnunk ahhoz, hogy a teljes kép kialakuljon, és töredezésmentes
legyen. Ezen területek sokasága, és a
szakmai felkészültség igénye miatt egy
ilyen ismertető jellegű cikk keretében
nem is számíthatunk teljes körű vizsgálatra vagy felmérésre.
A digitális technikai eszközök és módszerek elterjedése óriási lehetőséget nyitott az orvosi diagnosztikában, nemcsak
a laboratóriumi vizsgálatokban, de a képalkotó eljárások területén is. Az itt alkalmazott módszerek felfedik a beteg testének kóros helyeit, annak mértékét, és ez
alapján biztos talajt adnak az orvos számára a helyes gyógymód kialakításához.
Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről
az egyik ilyen készüléket, a mágnes-rezonancia képalkotót (MRI), a beteg, a kezelőszemélyzet és az elérhető eredmény
szempontjából. A computer-tomográfiához képest (CT) ezzel az eszközzel sokkal
jobb, kontrasztosabb felbontást lehet
elérni, főleg a lágy szövetrészek vonatkozásában. Itt és most nem foglalkozunk a
szerkezet működésének ismertetésével,

A Föld mágneses mezeje, eltekintve az anomáliáktól átlagosan
0,5 G-nak (Gauss) tekinthető. Az MRI-ben a vizsgálatra használt
mágneses tér ereje 1-3 Tesla, azaz 10 000-30 000 G.
csak a működés alapelvét vázoljuk: az
alkalmazott erős mágneses tér hatására
a vízben levő hidrogén proton tengelye
megváltozik, és amikor eredeti pozícióját
felveszi, energiát sugároz ki. Ezt az energiát érzékelik és a jelek feldolgozása alapján

Az MRI kezelőszemélyzete számára a legfontosabb szabály, hogy
minél távolabb tartózkodjon a berendezéstől.
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állítják össze a háromdimenziós képet.
Bennünket most pusztán a használt technológia térerő viszonyai érdekelnek.
A felhasznált mágneses térerő nagyságát, a Föld mágneses mezejével összevetve döbbenhetünk rá annak valódi értékére. A Föld mágneses mezeje, eltekintve az
anomáliáktól átlagosan 0,5 G-nak (Gauss)
tekinthető. Az MRI-ben a vizsgálatra használt mágneses tér ereje 1-3 Tesla, azaz 10
000-30 000 G.
De ennél nagyobb térerejű készülékek
is léteznek, pl. 70 000 G, (7 T) UMC Utrecht, 2007.
Az iparban használt mágnesek 3005000 Gauss erősségűek. A hűtőmágnesek
ennek az értéknek a tizedrészét sem érik
el. Az emberi testen használt különböző
jellegű kis mágnesek ereje 300-900 G. Az
összehasonlításból láthatjuk, hogy milyen
hatalmas erejű mágneses mezőnek van
kitéve a beteg teste. Ebből a nézőpontból
egyre nyilvánvalóbb az esetenként szükséges kockázat értékelés fontossága.
A MRI készülékben alkalmazott nagy
mágneses térerő számtalan potenciális
veszély hordozója lehet. Pl. órák, tollak,
ceruzák, ékszerek, stb. repülő tárgyakká
válhatnak. A nagy mágneses tér okozta
tekercsrezonancia miatt a készülék igen
erős hangot bocsát ki, ami halláskáro-

Mert „az Élet él és élni akar”!
labb tartózkodjon a berendezéstől.
A fentiek alapján, kicsit fordítva megközelítve, a kezelőszemélyzet védelmét
emeltük ki, bemutatva azt a sokoldalú veszélyt, amivel szembe kell nézniük a MRI
vizsgálat során. Nos, a beteg pedig a készülékben fekszik! Ezért a legtöbb egészségügyi intézmény számára ajánlásokat
dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy ne
az MRI legyen az első vizsgálati eszköz!
A beteg felkészítése vagy kizárása a vizsgálatból ezért nagy jelentőségű része az
MRI alkalmazásának. A fenti rövid ismertető alapján látható, hogy egy sokrétűen
alkalmazott egészségügyi képfeldolgozó
rendszer is mennyi káros, nagy intenzitású elektromágneses jelet használ, és támadja ezzel szervezetünket.

Egy térd MRI felvétele
sodást okozhat. Ez terhes nők esetében
a magzatnál is előfordulhat! Eleve a terhesség I. trimeszterében az MRI ellenjavallt, és a II. és III. trimeszterében pedig az
orvosnak kell mérlegelnie a kockázatot.
Ugyancsak külön előírások vonatkoznak
az implantátumokra, pacemakerekre, stb.,
ami már a beteg felkészítésének anyaga.
Tudatában kell lenni, mind a betegnek, mind a kezelő személyzetnek, hogy
a vizsgálat során a paciens egy állandó
mágneses térbe, egy változó gradiens
mágneses térbe és rádiófrekvenciás térbe is kerül, és számolni kell ezek interferenciájával is. Az állandó mágneses tér
állandóan jelen van, a másik kettő csak
a vizsgálat idején. Mindezek alapján az
MRI-t használó intézményeknek saját biztonságtechnikai előírásokat kell kidolgozniuk a balesetveszély elkerülése érdekében. Ha egy ilyen előírásba betekintünk,
magunk is láthatjuk, hogy a vizsgálat során ezer veszély leselkedhet ránk. Ezért
a körültekintő óvatosság és az előírások
szigorú betartása nagyon fontos. Pl. a betegnek nem szabad a jobb és a balkezét
összezárnia, összekulcsolnia, mert a keletkezett „hurok” égési sebesülést okozhat.
A kezelőszemélyzetnél is jelentkezhetnek kellemetlenségek: vérnyomás-emel-

kedés, pulzus megváltozása, szédülés,
émelygés, villanó fényhatás, fémes szájíz, stb… Ezért kezelőszemélyzet számára
a legfontosabb szabály, hogy minél távo-

Az elektromágneses tér mindenütt
jelen van. Számtalan alkalommal nem
tudunk védekezni ellene, máskor pedig
magunk keressük a magasabb sugárzású helyeket, szórakozási, egészségügyi
vagy az ipari alkalmazásokat megélhetési
szempontok miatt. Az EMF elleni védekezésnek több módja van, és vannak olyan
területek, melyek ellen a védekezés módja a polgári élet számára még nem ismert.
A későbbiekben ezekre a sugárforrásokra
is kitérünk.
A védekezés egyik intézményes formáját a jogszabályok adják, mely az Európai

A védekezés általános fizikai formáját az un. Faraday kalitkák biztosíthatják. A képen egy 2x4x2,3 méteres mérőszoba látható.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
A védekezés általános fizikai formáját az
un. Faraday kalitkák
biztosíthatják.
Ezek
teljesen zárt fém dobozok, amelyek belseje
mentes a külső zavaró jelektől. A méretük
és kialakításuk pedig
a mérendő eszközök
típusától,
méretétől
függ. A méretek az
asztali kiviteltől a több
száz köbméteres belső
térig változhatnak. Ezeket alkalmazzuk a CE
bizonyítványokhoz tartozó követelmények ellenőrzésekor is. Azért,
hogy a külső zavaró
jelek ne jussanak be a
vizsgáló térbe, a csatlakozó pontok megfelelő szűréssel vannak
ellátva.
(A rendkívül nagy
méretű vagy nagy súlyú
eszközök mérése szabad térben történik.)

EMC Labor részlet, ferrit csempe árnyékolás,
mérő antennával
Gazdasági Térségben, a jól ismert CE jelzés alapján követhető. Ez azt jelenti, hogy
a termék a rá előírt specifikációs követelményeket teljesíti. Pl. működése során
nem zavar más készülékeket, mondjuk a
pacemakert. Ezen követelmények teljesítéséért a gyártó felel, és erre létrehozott
vizsgáló laboratóriumokban a készülékek
bemérhetők a vonatkozó szabvány előírások szerint. Ez a megoldás tehát hatóságilag próbálja kézben tartani a gyártott
termékek minőségét egy adott gazdasági
területen. De ez nem azt jelenti, hogy a
készüléknek nincs az emberi szervezetre
káros kisugárzása, pusztán annyit, hogy az
ellenőrző méréskor az előírásoknak megfelelt, mind zavarkibocsátás, mind immunitás szempontjából. Ez utóbbi pedig azt
jelenti, hogy a készülék adott határig „tűri”
egy másik készülék káros kisugárzását, és
közben nem produkál hibás működést. Pl.
mikrohullámú készülék bekapcsolásakor
a mosogatógép vízbevitel közben nem
ugrik át szárítási funkcióba.

Ha már a több száz
köbméteres Faraday
szobáknál tartunk, a fentiek alapján nyugodtan

feltehetjük a kérdést: s mi a helyzet a lakóterekkel? Az átlagos ember, aki munkából él, életét gyakorlatilag három helyen
tölti, otthon, úton és munkahelyén. Ez
utóbbi kettő helyen gyakorlatilag teljesen
kiszolgáltatott. Ha otthona jól van megválasztva, tehát nagyfeszültségű hálózattól,
nagy teljesítményű transzformátortól,
stb. távol, akkor elgondolkodhat azon,
hogy érdemes-e EMC védelmet kialakítania, és ha igen akkor milyet?
Az otthon töltött idő jelentős részét
ágyban töltjük. Így ezt a helyiséget kell
körbejárnunk először. Nézzük az alapvető követelményeket: legyen jól árnyékolt,
jól szellőztetett, süssön be a Nap, legyen
bent a hálónak megfelelő növény, melyek
éjszaka oxigént termel, és természetesen
legyen esztétikailag is elfogadható. Ez különösen fontos lehet, ha gyermeket várnak, vagy kisgyermekek vannak már otthon. Egy ilyen „csendes” szoba aranyat ér!
Azonban nézzük meg az érem másik
oldalát is! Anyagilag elfogadható házi kivitelezésben, szakmai felügyelet mellett
kialakítható szoba csillapítása 60 dB körüli, azaz a külső sugárzás 1/1000 része jut
csak be. Ez látszólag ragyogó eredmény.
Azonban a mobil készülékek automatikus
vevője ilyen csillapítási értékek mellett
még működik. Az eredmény tehát, az automatikus erősítő lényegesen nagyobb
jellel fog a készülék és a mobiltorony
között működni, mintha nem lenne ár-

Aki munkából él, életét gyakorlatilag három helyen tölti, otthon,
úton és munkahelyén. Ez utóbbi kettő helyen gyakorlatilag teljesen
kiszolgáltatott.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Mi a különbség
a CT és az MR vizsgálat között?

Akinek gyermeke van, vagy gyermeket vár, annak egy „csendes”
szoba aranyat ér!
nyékolás. Tehát nem javítottunk, hanem
sokszorosára rontottuk a helyzetünket!
Azaz, a „csendes” szobában a mobilhasználat tilos! Ezt a nehézséget fegyelemmel
azonban le lehet küzdeni.
Van azonban itt még néhány dolog,
aminek megvalósítása eléggé sok fejtörést okozhat. Ilyen, pl. az, hogy az ablakon
a fény jöjjön be, de az EMF sugárzás ne.
Továbbá a friss levegő is jöjjön be, természetesen csak akkor, ha akarjuk. Ez is megoldható. Azonban a megoldás ára egy
olyan nyitható/csukható fém keret, azaz
egy párhuzamos másik „ablak”, melynek
mind a két oldalán árnyékoló háló van. A
friss levegőt pedig, csukott ajtók/ablakok
mellett csak kényszerszellőztetéssel lehet
megoldani, ahol a levegő áramlás útjában
méhsejt kialakítású fém EMC szűrő van.
Most már csak a kivitelezésnél adódnak nehézségek, amire alapvetően oda
kell figyelni: az ajtó- és ablaktoknak galvanikusan csatlakoznia kell a falat borító
árnyékolással. A falat borító árnyékolás
több (3) rétegű, és a fenti követelmény
mindegyik rétegre vonatkozik. A szabvány ajtót fém tepsibe kell tenni, (0,5 mm
horganyzott lemez), és a tokhoz, épp úgy,
mint az ablak fém keretének, galvanikusan csatlakoznia kell. Ez így első olvasásra

elég komplikáltnak, vagy vadnak tűnik,
azonban megfelelő szakmai irányítás
mellett jól kivitelezhető. Az esztétikai
követelményekhez: a fal árnyékoló borítása vagy tapétával fedhető, vagy gipsz
kartonnal borítható. A kivitelezés során
különösen figyelni kell, és el kell kerülni a
hosszú rések kialakulását, pl. sarkoknál. A
munka végén méréssel kell meggyőződni a pontos kivitelezésről. Az eredmény
60 dB. felett kell, hogy legyen. Bármilyen
kis helyiségről van is szó, érdemes egy
pontos kiviteli tervvel indítani, és ehhez a
szakembereket kell felkeresni!
Folytatjuk!
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu
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A CT (komputertomográf) tulajdonképpen egy továbbfejlesztett röntgen berendezés, mert a vizsgálat során itt is
röntgensugarat használnak a képalkotáshoz. A CT-ben keresztirányú síkokban
készíthetők felvételek, azaz az emberi test
hossztengelyére merőleges, haránt metszetekben jelennek meg a képek, melyek
között nincs átfedés. Mivel a CT vizsgálat
sugárterheléssel jár, ezért várandósoknál
csak nagyon indokolt esetben végeznek
CT vizsgálatot, hogy elkerüljék a magzati károsodást.
Az MRI vizsgálat egy mágneses magrezonancián alapuló képalkotó eljárás. A
vizsgálat lényege, hogy a pácienst egy,
a földi mágnesesség több sokszorosának megfelelő mágneses térbe helyezik
ahol tetszőleges irányokból készítenek
róla képeket. Az MRI nagy előnye más eljárásokhoz képest, hogy nagyon jó kontrasztfelbontó képességgel rendelkezik
a lágyrészek vizsgálata során, valamint
képes a vizsgált szervekről és területekről működés közben is képet rögzíteni.
A testben lévő fémtárgyak esetén (pacemaker, protézisek, implantátumok, ékszerek) azonban a vizsgálat nem minden
esetben végezhető el!
MR vagy MRI?
Az MRI a Magnetic Resonance Imaging,
azaz a mágnesesrezonancia képalkotás
rövidítése. Mint az angol elnevezésből
látható, az I az imaging, azaz ’képalkotás’
szót rövidíti, így logikus, hogy MR-képről
vagy MR-felvételről beszéljünk.Magának
az eljárásnak az eredeti teljes neve MRI –
ezen belül is van sMRI (strukturális MRI) és
fMRI (funkcionális MRI) –, de a sokszor orvosi köznyelvben is MR-nek rövidítik magát a vizsgálatot is: MR-vizsgálat.

Ajánló
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Fűben-fában

Fedezzük fel újra a csicsókát!

Több mint 300 éves hazai történelemmel büszkélkedik, de mára jócskán alulmaradt a burgonyával folytatott versengésben. Vajon miért? Hisz egészséges, finom, számtalan módon felhasználható, bárki által fogyasztható, termesztése egyszerű. Sőt! Történészek állítása szerint e növénynek köszönhető, hogy a két világháború idején a lakosság nagy része nem halt éhen. Ennek ellenére ma mégis elenyésző mennyiségben termelik.
Ismerjük meg jobban az érdemtelenül mellőzött csicsókát!

Édes, de nem cukor
Az inulin összetett szénhidrátvegyület,
amely azonban eltér az ebbe a kategóriába tartozó keményítőktől, vagyis nem
tekinthető cukornak sem, annak ellenére,
hogy édes ízű. A nagy eltérést ezektől az
adja, hogy sem az ember szájában, sem
az emésztőszerveiben nincs olyan enzim,
amely képes lenne feloldani vagy megemészteni az inulint.
Az inulin vízben oldódó nagyméretű
rost, amely a bélben sértetlen marad, s
így magához vonzza a jó baktériumokat

a táplálkozásra. Miközben az ember számára emészthetetlen marad, kalóriatakarékosság szempontjából kiemelkedő
jelentőségű.
Az
inulin
legnagyobb
haszna
probiotikus tulajdonságában rejlik - szelektív módon tápanyagul szolgál a hasznos bélbaktériumoknak.
A vastagbél sok funkciója mellett a
legveszélyesebb toxikus anyagok tárházának számít. Az ember mire eléri az 50
éves kort, beleiben mintegy 5 kg mérgező hulladékanyagot tárol. Ezek a toxinok
a bélflóra káros átalakítása révén a rossz
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emésztést (rothadásos), székrekedést,
rákos megbetegedést, az immunrendszer működésképtelenségét okozhatják.
Szerencsére a rossz irányba változott
bélflóra helyreállítására alkalmas inulin
használatával ezek a káros hatások is elkerülhetőek.
A kedvező bélflóra táplálásán és fenntartásán kívül az inulin előnyösen befolyásolja a bél pH-értékét és a széklet tömegét. A bél pH-értékének csökkenésével
több létfontosságú ásványi só oldhatósága is növekedik, s ezáltal javul a szervezet kalcium- és magnéziumellátottsága.

Fűben-fában
Az ember fogy, a disznó hízik tőle
Az emberi szervezetben - ellentétben például a sertéssel - nincs
az inulint bontó inulináz enzim.
Az inulin - amíg az emberi emésztőcsatornán áthaladva főleg ballasztanyag marad - az embert fogyasztja, viszont a sertést hizlalja.
Az étrendbe épített inulin megszünteti a
székrekedést, növeli a székletürítés gyakoriságát.

Akiknek kifejezetten
ajánlott a fogyasztása
• Túlsúlyosaknak
A csicsóka nagyon megfelel ahhoz,
hogy elverje az éhséget, fõleg azok számára, akik valójában nem is éhesek, csak
unalmukban kívánnak rágicsálni valót.
A csicsóka lé, ha lassan kortyolgatva fogyasztjuk, úgy hat, hogy huzamosabb
ideig nem kíván az egyén ételt vagy italt.
Mivel kalória értéke alacsony, ásványi tartalma magas, nagyszerû segítség a fogyókúrához.
• Gyenge immunrendszer esetén
Fő hatóanyaga az inulin növényi rostanyag, amely képessé teszi a szervezetet
arra, hogy öngyógyító tevékenységének
maximumát érje el.
• Cukorbetegeknek
Diabétesz esetében az inulin mint szénhidrát-energiaforrás azért jelentős, mert a
vércukorszintet tartós fogyasztás esetén
sem emeli.
• Vastagbél problémáknál
A kedvező bélflóra táplálásán és fenntartásán kívül a csicsókában lévő inulin
előnyösen befolyásolja a bél pH-értékét
és a széklet tömegét.
• Candidásoknak
A candidózistól leginkább a fiatal nők
szenvednek, akik többnyire ösztrogéntartalmú fogamzásgátlókat és antibiotikumokat szednek. Ennek következtében
az immunrendszer meggyengül, és a normális bélflóra - amely egyébként képes
lenne a Candida felszaporodását megakadályozni – helyében lévő sérült bélflóra
kedvező táptalajt jelent. A candidózisban
szenvedők tünetei megszűnnek az egészséges baktériumflóra helyreállása után.
• Gyermekkori élelmiszer allergia
esetén

A gyermekkori élelmiszer-allergiák
fennállása esetén is hatékony kezelést
jelent a bélflórát helyreállító beavatkozásként müzlibe vagy dzsúszhoz adagolt
inulinnal az élelmiszer-allergia megszüntethető.
• Szív- és érrendszeri betegségek
megelőzése
A koleszterin- és trigliceridcsökkentő
hatás elérésének egyik hatékony módja
szerint 1-2 evőkanál csicsókaport keverjünk 1-1,5 dl narancsdzsúszba, melyet elfogyasztva nem csak az inulin előnyei válnak hasznunkra, hanem egyúttal a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzésében
szerepet játszó eszszenciális ásványi
anyaghoz, a káliumhoz is hozzájutunk.
• Mellrák
A mellrák a posztmenopauza állapotában lévő nőknél népbetegségi szintre
emelkedett az utóbbi időben. Talán szerencsénkre ez is egy olyan rosszindulatú
betegség, amely ellen a jótékony baktériumok képesek felvenni a versenyt. Klinikai vizsgálatok szerint az étrendbe épített
nem emészthető szénhidrát (inulin) gátolta a tumor fejlődését. Az étrendbe építhető inulin fogyasztása rizikómentes, és kön�nyedén alkalmazható a rákterápiában.

Nőjön minden
kertben csicsóka!
Szinte mindenütt megél, kevés gondozást igényel, számottevő betegségei
nincsenek, tehát méltán sorolható a bionövények közé. Ha szeretné, hogy saját
csicsóka ültetvénye legyen, nem kell mást

Vadélelem
A vadászok is ismét felkarolhatnák a csicsókát. Kevés munkával
meg lehet telepíteni az erdőszéleken, ahol minden kezelés és
gondozás híján is elszaporodik.
A gumókat a vaddisznók egész
télen előszeretettel lakmározzák,
így nemcsak a vadállomány kondíciója javul, de bizonyos mértékű kíméletet remélhetnek azok a
kertek is, amelyek - bekerítve vagy
bekerítetlenül - sokat szenvednek
a falánk vadállatok látogatásától,
túrásától.
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tenni, mint szerezni néhány gumót. Vetési
ideje októbertől május elejéig tart, de a
legideálisabb a március vége.
A gumók legalább 6 cm mélyen legyenek a talaj felszíne alatt, egymástól 50-60
cm-re. Legjobbak a 40-50 g-os vetőgumók, amelyeket - ha kevés van belőlük hosszában ketté is vághatunk.

Ahol egyszer megtelepítettük a csicsókát, ott nem kell néhány évig újra ültetni,
mert a kiszedéskor rendszerint marad a
földben annyi gumó, amennyiből a következő évben is fejlődnek bokrok, Pár éves
egy helyben maradás után azonban a gumók annyira elaprózódnak, hogy akkor új
helyre kell őket telepíteni.

CSICSÓKA POGÁCSA

20 dkg főtt csicsóka, 30dkg liszt, 10dkg
margarin, 1dkg élesztő megfuttatva,
1dkg só, 1 dl tej, 1db tojás, 1 tojás sárgája
kenéshez, 3dkg dióbél. Az anyagokat ös�szegyúrjuk, 1 órát pihentetjük, vékonyra
nyújtjuk a tésztát és háromba hajtogatjuk, majd vékonyra nyújtjuk, kiszaggatjuk.
Tetejére diót szórunk.

HAGYMÁS CSICSÓKASALÁTA

80 dkg csicsóka
20 dkg lilahagyma
1 dl citromlé (valódi!)
1 teáskanál só
A csicsókát megtisztítjuk, és alapos mosás után nagylyukú reszelőn lereszeljük.
Hozzáadjuk a sót, a citromlevet és a vékony karikákra vágott lilahagymát.

Ajánló
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Bőrápolás

Mire van szüksége az arcbőrnek ősszel?
Ezzel kapcsolatban dr. Mester Ildikót, farmakológus szakgyógyszerészt, a Magister natúrkozmetikumok vezetőjét kérdeztük.
– Hogyan reagál a bőr a nyári meleg
után a hidegebb, szelesebb időre?
– A környezeti viszontagságok, a hideg, a
szél, és a fűtés okozta száraz levegő megviselheti arcbőrünket, mely könnyen szárazzá és
vízhiányossá válhat. A húzódó száraz, irritált,
viszkető bőr mindig hajlamosabb ráncosodásra, így különös figyelmet kell fordítanunk
a hidratálására. Ezek mellett sokat segíthet
még az otthonunk párásítása, akár úgy is,
hogy fürdés után nyitva hagyjuk a fürdőszoba ajtaját, mellyel megnöveljük a szobák pára
koncentrációját. Amennyiben valamilyen
illóolajos párásítót használunk különböző
illóolajok is segítségünkre lehetnek, mint az
eukaliptusz, kajeput, citrom, teafa vagy egy
illóolaj kombináció, a Séance EukalipDrops
illatcseppek.
– Miben kell, hogy más legyen az őszi
bőrápolás, mint a nyári?
– Ahogy nyáron is nagyon fontos az arckrém, úgy az őszi-téli időszakban is, tényleg
mindenkinek azt tanácsolom, arckrém nélkül ne lépjen ki az utcára. Mivel a vízhiány
gyakran zsírhiánnyal karöltve jelenik meg,
nappalra is érdemes magasabb zsírtartalmú
arckrémet használni, melyeknél fokozottan
figyeljünk arra, hogy ne komedogén kőolajszármazék alapú legyen. Ebben az időszakban is hasznos, ha a nappali arckrémünk
fényvédőt tartalmaz, hiszen csak az UVB
sugárzás mértéke csökken, az UVA sugárzás
ősszel is hasonló mértékű, mint nyáron.
– Mit használjunk a bőrünkre?
– Az ősszel és télen lelassuló bőrregenerációt javíthatjuk vagy a nyár után megmaradt hiperpigmentált foltokat kitűnően halványíthatjuk hámlasztással, illetve otthon a
nagy heti bőrápolási rutinba mindenképp
érdemes beiktatni egy hámlasztó pakolást
(ide a régi cikkünk linkje). Arctisztításnál az
arctejet vagy a tonikot részesítsük előnyben
a szappanos arctisztítással szemben. Száraz,
húzódó, hidegben néha hámló bőrre reggel egy mandulatejes arctisztítás, majd egy
fényvédelemmel ellátott kollagénes BB krém
ajánlott, míg estére a Drystopper arctisztító
habot javaslom (sminkeltávolításhoz szintén

Pisztáciás natúrkozmetikum
A krémzselé speciális peptid molekuláját a rosaceás és aknés bőrgyulladás tüneteinek
mérséklésére fejlesztették ki.
a mandulatejes lemosót) mely után tökéletes választás a Százszorszép szérum és a Ciao
Chia arckrém.
– A napi arcápoláson túl mire van még
szüksége bőrünknek ahhoz, hogy egészséges maradjon?
– Nagyon sokat tehetünk bőrünk egészsége érdekében, ha heti rendszerességgel
használunk valamilyen arcradírt, például a
Tropicscrub-ot, mely után egy AHA maszk,
illetve a Magister Products Százszorszép széruma ajánlott.
– Melyek azok a dolgok, amelyekre jobban oda kell figyelni a különböző bőrtípusoknak?
– A hirtelen nagy hőmérsékletváltozás
(például fűtött szobából hidegbe való kilépés) a bőr kisereinek bénulását okozhatja.
Óvakodni kell a nagy hőmérsékletváltozásoktól, különösen azoknak, akiknek könnyen
kipirul vagy rosaceás az arcbőre. Ezekben az
esetekben jó megoldás lehet a Pistacchio
Créme Geleé, amely könnyű fátyolként vonja
be a bőrt, és a nem mindennapi peptid formula bizonyítottan csökkenti az érzékeny
bőr hiperreakcióit: az égető, szúró, feszülő,
viszkető érzést, de minden bőrtípus esetén
javítja a bőr toleranciáját, ellenálló képességét, illetve csökkenti a bőrpírt és az aknés
gyulladást.
– Milyen készítményeket javasolsz a
harmincas-negyvenes korosztály számára?
– Ebben a korosztályban kerül elő általában először az anti-aging megelőző, illetve
ránctalanító kozmetikumok használata. Eze-
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ket ősszel nagyon ajánlom, méghozzá azért,
mert a hámlasztó szérumokkal, pakolásokkal
együtt pozitívan befolyásolhatják a bőrképet. Tiszta szívemből javaslom, hogy lepje
meg magát ősszel minden nő egy profes�szionális Séance kezeléssel, mely a látványos
bőrállapot változás mellett lelki felfrissülést is
hoz, elűzi az őszi levertséget és a rossz hangulatot.
– Milyen hatóanyagokat, kozmetikumokat javasolsz annak, aki
ilyen hormonális változások okozta
pigmentfoltokkal küzd?
– A reggeli arctisztításhoz az Antiox habot, majd a Tonizáló mangónektárt, melyet
Kojicsavas depigmenterrel egészítünk, ki mielőtt a BB kollagén krémet feltesszük.
Az esti rutint szintén az Antiox habbal
és egy frissítő kókuszvízzel indítsuk, melyet a Kojicsavas depigmenter és a Voyage
Privilége Visage arckrémmel fejezünk be. Ez
utóbbi arckrémben a természetes anti-aging
hatóanyagok élettani alapon segíti a bőr
megújulását.
Forrás: Goodstuff magazin

Elérhetőség:
www.magister.hu
Referencia üzlet:
Budapest, Lurdy Ház
Szombathely, Bejczy utca

Életmód

Hogyan készülnek a legjobb minőségű és legmagasabb
hatóanyag-tartalmú omega-3 készítmények?
Az utóbbi években az étrend-kiegészítők hatalmas választéka árasztotta el az élelmiszer-egészségügyi piacot. A
kutatásokból kiderült, hogy a lakosság nagy része tisztában van azzal, hogy az omega-3 létfontosságú az egészség megőrzésében és étrendünkben feltétlenül fogyasztanunk szükséges. Azonban kevesen tudják, milyen kevés
omega-3-at fogyasztanak, hogyan kell különbséget tenni az egyes termékek között és mire kell odafigyelni, amikor
omega-3 étrend-kiegészítőt vásárolnak.
Az elmúlt tíz évben egyértelmű elmozdulás látszik a sztenderd „18/12” halolajoktól (ahol a „18” a „18% EPA” és „12” a
„12% DHA” tartalomra utal) az omega-3
koncentrátumok irányába. Először az EPA
és a DHA koncentrációja 30%-ról 55%-ra
emelkedett. Majd egyes omega-3 zsírsavakat, mint például az EPA vagy a DHA, 70%-,
majd 90%-os koncentrációban kínálták, és
ma már vannak olyan cégek, amelyek ipari
méretben képesek több mint 95%-os koncentrációjú EPA-t és DHA-t előállítani.

A HALOLAJ SZÁRMAZÁSA

Minden halolaj feldolgozása a halászattal kezdődik. Itt rögtön felmerül az első
kérdés: hol fogták ki a halakat? Az Atlanti-óceánon, a Csendes-óceánon, vagy
a Földközi-tengeren? Az omega-3 ipar területén dolgozó bennfenteseknek ez egy
könnyű kérdés. Napjainkban az omega3-ban gazdag halak fogásának legkedveltebb helyszíne a Csendes-óceán déli
része, közel Peru és Chile partjaihoz. Ezen
a területen a hideg, szennyezetlen vizek
az Antarktisz felől érkeznek és biztosítják
a szennyező anyagok alacsony szintjét a
halolajban. Ez nem azt jelenti, hogy a világ
más területeiről származó olajok nem lehetnek megfelelő tisztaságúak, de célszerű olyan halolajat feldolgozni, amely eleve
alacsony szennyezettségű. Ma a tisztaságra vonatkozó előírások és követelmények
olyan magasak, hogy még a Csendes-óceán déli részéről származó „tiszta” olajokat is
alávetik egy tisztítási folyamatnak, mielőtt
eladják őket.
A következő kérdés az, hogy milyen
halat keresünk? Általában „kék halat”
keresünk, vagy más szavakkal zsíros vagy
olajos halat. A „kék halak” közé tartozik a
szardínia, a szardella, a tonhal, a makréla,
stb. Sajnos a finom „fehér halak” nagyon
kevés Omega-3-at tartalmaznak.
A következő kérdés: nagy vagy kicsi

kék halat keresünk? A válasz egyszerű:
minél rövidebb a hal életciklusa, annál kevesebb ideje van a nehézfémek, a rovarirtók, a PCB-k, a dioxinok és más környezetszennyező anyagok felhalmozódásának. A
nagyobb halakban hosszabb élettartamuk
miatt tipikusan több környezeti szennyeződés gyűlik össze, amely azután átkerül
az olajba. Ezen kívül a nagyobb halak élelmiszerként sokkal értékesebbek, ezért a
halolaj előállításához csak a nagy halak,
így a lazac és a tonhal nem eladható részeit (azaz a szemét és a beleket) használják.
Egyébként nincs ezzel semmi baj, azonban
gyakori tévhit, hogy a halolaj a teljes lazacból vagy tonhalból készül.
Általában a halolaj gyártói rövid életciklusú halakat keresnek, például szardíniát,
szardellát és makrélát. E halak rövid életciklusa és gyors szaporodási képessége
miatt fenntartható éves fogást lehet tervezni. Továbbá ezek a kis halak feldolgozhatók mind halételként, mind halolajként.
Amit azonban sokan nem tudunk, hogy a
halakat elsősorban a halételek előállításához fogják, és napjainkban a halolaj 90%-a
egyszerűen a haltermelés mellékterméke.
A következő kérdés: hol fogjuk ki ezeket
a kis kék halakat? Ismeretes, hogy ugyanaz a halfaj több többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmaz, ha hideg vízben él. A sarki
szardínia jelentősen több EPA-t és DHA-t
tartalmaz, mint egy mediterrán szardínia.
Fontos kritérium az is, hogy melyik szardínia
tartalmazza a legkevesebb szennyező anyagot. Mindent összevetve azt kapjuk, hogy a
halolajok és az omega-3 koncentrátumok
legjobb forrása a hidegvízi szardínia, szardella vagy makréla, melyeket Peru és Chile
partjainál, a Mexikói Golf áramlatban és az
Atlanti parton (USA) fognak.

A HALOLAJ FELDOLGOZÁSA

Miután a kis kék halat kifogták, a következő eljáráson megy keresztül. Még a hajó
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fedélzetén főzik és préselik. Itt a víz és az
olaj elkülönül a fehérjétől, miközben a
szilárd anyagok (fehérjék) halétellé alakulnak. Ezután a vizet eltávolítják, majd az
olajat savmentesítik, gyantamentesítik és
vízzel többször mossák („polírozzák”). Az
olaj túlnyomó részét ezután takarmányként használják fel az akvakultúrában,
annak biztosítására, hogy a tenyésztett
hal is tartalmazzon minimális mennyiségű omega-3 zsírsavat. Az emberi fogyasztásra jutó kisebb olajmennyiséget
160-200°C-on fehérítik és szagtalanítják.
Az így keletkező úgynevezett természetes halolaj a klasszikus „18/12 TG” néven
ismert, ahol a „TG” trigliceridet jelent.
Ezután a halolaj gyártók két lehetőség
közül választhatnak:
1) az olajat kapszulázzák ebben a formában és olcsó étrend-kiegészítőként
adják el, vagy
2) kapszulázás előtt tisztítják az olajat
és így kerül a fogyasztóhoz. Ez utóbbi
többletköltséget jelent a gyártónak, de a
végeredmény egy magasabb minőségű
olaj.

TISZTÍTÁS

A tisztítást bizonyos abszorbensek, például aktív szén vagy szilícium-dioxid felhasználásával végzik el. További nagyon
népszerű és nagyon hatékony módszer
a molekuláris desztilláció vagy a szuperkritikus folyadéktechnológia. Az eljárás
ezen szakaszában a gyártónak döntenie
kell egy másik fontos kérdésben: halolajat
vagy omega-3 koncentrátumot szeretne
eladni?
Mivel a természetes halolaj csupán
30%-ban tartalmaz hatóanyagokat, azaz a
jótékony hatású omega-3 zsírsavakat, míg
a további 70% -a nem kívánatos összetevőkből áll, úgy mint telített zsírok, koleszterin és omega-6 zsírsavak, érdemes koncentrálni az omega-3 zsírsavakat.

Életmód!
KONCENTRÁCIÓS FOLYAMAT

A természetes halolajban szinte soha
nem található több, mint egy hosszú láncú
omega-3 zsírsav egy glicerinmolekulához
kapcsolódva. A másik két pozíciót általában
rövidebb láncú és/vagy telített zsírsavak
foglalják el. Ennek a szerkezetnek az az oka,
hogy a nagy kiterjedésű omega-3 zsírsavak,
az EPA és a DHA egyszerűen nem férnének
el egymás mellett egyazon glicerinmolekulán. Ezért a legtöbb természetes halolaj
maximum 30%-a tartalmaz EPA-t és DHA-t
együttesen. Ha ennél magasabb omega3-koncentrációt szeretnénk elérni, akkor
kénytelenek vagyunk ezeket a zsírsavakat
eltávolítani a glicerin-vázról és szabad zsírsavakká, vagy előnyösebben etil-észterré
alakítani. Ez általában úgy történik, hogy
a halolajat reagáltatják egy katalizátorral
etanol jelenlétében, 80°C és 90°C közötti
hőmérsékleten. Amikor a zsírsavak felszabadulnak a glicerin-vázból, számos lehetőség
nyílik az omega-3 zsírsavak koncentrálására.
A legtöbb EPA és DHA koncentrátumot molekuláris desztillációval vagy
szuperkritikus folyadékkromatográfiával állítanak elő. A molekuláris desztilláció
egy kiváló technológia a halolajok trigliceridjeinek fertőtlenítésére és a koleszterin
eltávolítására. Ugyanakkor a szuperkritikus
folyadékkromatográfia is képes pontosan
ugyanerre. Tehát ilyen értelemben nincs különbség a két technológia között, eltekintve
attól, hogy a molekuláris desztilláció beruházási költségei lényegesen alacsonyabbak.
Fontos különbség viszont a két technológia
között, hogy a molekuláris desztilláció során a halolajat akár 350%-kal magasabb
hőterhelés éri a szuperkritikus technológiával készülő termékekkel szemben és az
eljárást többször is meg kell ismételni. Így
a hőérzékeny EPA és DHA többször ismétlődően magas hőmérsékletnek van kitéve,
ami befolyásolhatja ezeknek a többszörösen telítetlen zsírsavaknak a stabilitását és
eltarthatósági idejét. Mindkét technológia
nagyon jól alkalmazható az omega-3 koncentrátumok fertőtlenítésére és előállítására, de a molekuláris desztillációval csupán
alacsonyabb koncentrációjú, maximum
70%-os omega-3 koncentrátum hozható
létre. A zsírsavak magasabb koncentrálására (pl. EPA 80%, EPA 95%, DHA 95% vagy
több), a molekuláris desztilláció úgy tűnik,
hogy elérte határait. Ezekhez az egyedülálló, kiváló minőségű termékekhez a szelektív
és nagyon kíméletes szuperkritikus technológia szükséges.

A Minami Omega-3 termékcsalád MorDHA és MorEPA termékei hatékonyak, biztonságosak és kivételesen tiszták. Mindegyik termékünket folyamatosan teszteljük a tisztaság és a megfelelő hatóanyag-tartalom érdekében, melyeket saját világszínvonalú létesítményünkben gyártunk.

A Minami termékek az alábbi öt garanciát nyújtják:
1. Akár 90-95%-os tiszta omega-3 hatóanyag tartalom, napi egy kapszula bevétele
szükséges.
2. A lehető legmagasabb fokú tisztaság.
3. Hexán-mentes, szuperkritikus, szabadalmaztatott
gyártástechnológia.
4. EMAS minősítésű környezetbarát termelési folyamat
5. Tudományos kutatásokkal bizonyított termékösszetétel

Mi már nem válhatunk zölddé, így kezdtük

Nem használunk közönséges tőkehal- vagy rák
olajat, mivel ezekből nagy mennyiség szükséges ahhoz, hogy elegendő mennyiségű omega-3 hatóanyagot nyerjünk ki.
A halolajat nem dolgozzuk fel a hexánhoz hasonló
kémiai oldószerekkel, amely veszélyes lehet a környezetre.
A kisebb halak, mint a szardella és a makréla felhasználásával, valamint az egyedülálló feldolgozási eljárásunkkal jelentősen csökkentettük a lehetséges szen�nyező anyagok szintjét.
Mindezeknek köszönhetően kaptuk meg az EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) minősítést, amely egy nagyon
szigorú európai környezetvédelmi szabvány.
Ha a MorDHA és a MorEPA termékek közül választ, akkor mindez
garancia az Ön számára, hogy kiváló minőségű, biztonságos és hatóanyagban gazdag omega-3 halolaj étrend-kiegészítőket vásárolt.

Termékeink megvásárolhatók a www.morepa.hu weboldalon,
gyógyszertárakban és viszonteladóinknál.
További információkért forduljon a forgalmazóhoz:
Mesh Network Kft.
Tel.: +36 (30) 323 3395
www.morepa.hu
info@morepa.hu
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 134. rész

H

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

Hólyagrák
Váradi Tibor

A hólyagrákos megbetegedések a
rosszindulatú daganatok kb. 2 százalékát teszik ki. A férfiaknál háromszor gyakoribb, mint a nőknél, és 90 százalékban
az 55 év feletti embereknél fordul elő. A
kialakulásához hozzájárul a környezeti
ártalom (gumi-, bőr- és vegyiparban dolgozók, fodrászok körében gyakoribb), a
dohányzás, a helytelen étrend. A dohányosok körében 2–2,5-szer gyakoribb,
mint a nem dohányzóknál.

lenne. Ez a többletfehérje aztán nagyon
komoly rendellenességet idéz elő a szervezetben, és elősegíti a rákos sejtek növekedését.
A legfőbb daganatellenes hatású gyümölcsök, zöldség- és fűszernövények a
következők: brokkoli, cukkini, spenót,
fokhagyma, lila hagyma, sárgarépa, pirospaprika, káposztafélék, citrusfélék, alma,
szőlő, sárgabarack, fekete ribizli, cékla és
csipkebogyó.

Az orvosi kezelés általában a műtétet és
a sugárkezelést, ritkábban a kemoterápiát
foglalja magában.
Dr. Michio Kushi professzor sokat foglalkozott a daganatos betegségek kialakulásának okaival és a gyógyulási lehetőségekkel holisztikus szempontból. A fő
oknak a helytelen életmódot találta. Az
elsődleges okozók az állati eredetű ételek
(hús, hal, tojás, tej, tejtermék, zsír) és a fehér cukor. A másodlagos okozók a finomított liszt, a fekete kávé, a szénsavas üdítők,
a klóros víz, a mesterséges édesítőszerek,
adalékanyagok stb. Az EPIC (European
Prospective Investigation into Cancer – A
rákra vonatkozó európai prospektív vizsgálat) sok ország kutatási eredményeit
foglalja össze, újra és újra igazolva a fenti
állításokat.

Összefoglalásképpen a legfontosabb
étrendi váltakoztatások, melyeket egy
rákos betegnek figyelembe kell vennie:
1. állati fehérjék – húsok, halak, zsír, tojás, tojásos ételek, tej, tejtermékek stb.
– szigorú kerülése, teljes állatifehérjementes étrend;
2. finomított élelmiszerek – fehér liszt,
fehér cukor stb. – kerülése (ezeket a rákos beteg szervezetét csak feleslegesen
megterhelő, értéktelen anyagokat teljes
kiőrlésű lisztekkel és az azokból készült
kenyerekkel, valamint mézzel vagy juharsziruppal helyettesíthetjük);
3. megfelelő mennyiségű folyadékbevitel – legalább napi 1,5–2 liter (folyadékhiány esetén az immunrendszer nem tud
kellőképpen működni);
4. erős, irritáló hatású fűszerek – erős
paprika, Cayenne-bors stb. – kerülése
(szelíd fűszernövények – kurkuma, majoránna, koriander, kömény, édeskömény,
édes-nemes pirospaprika stb. – természetesen továbbra is használhatók);
5. bőséges rostbevitel, ami rendszeres
székletet biztosít a rákos betegnek;
6. frissen facsart zöldség- és gyümölcslevek (répalé, céklalé stb.) fogyasztása;
7. alapos rágás
8. a túlevés kerülése (fontos a mennyiségre is odafigyelni, mert a teljesen telített
gyomorban a táplálék nem tud normáli-

A daganatos betegségek
bázisterápiája
1. Megfelelő étrend

A legtöbb orvosi megfigyelés szerint az
étrend körülbelül 50 százalékban tehető
felelőssé a rákbetegség kialakulásáért, és
a legfőbb étrendi oka a túlzott fehérjebevitel. A felmérések szerint egy átlagos
vegyes étrenden élő ember ma körülbelül
kétszer annyi fehérjét visz a szervezetébe,
mint amennyire ténylegesen szüksége
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san megemésztődni, ezért nemkívánatos
erjedési vagy rothadási folyamatok indulnak be);
9. az étkezések közötti szünetek betartása, az állandó eszegetés, nassolgatás
kerülése
10. a reggeli kiküszöbölése, a délelőtt
folyamán lehetőleg csak gyümölcs és folyadék fogyasztása (hajnali négy óra és
dél között ugyanis a szervezetben komoly
tisztulási folyamatok zajlanak, amit a reggeli étkezés csak megzavar);
11. élő, nyers ételek fogyasztása
12. a sóbevitel csökkentése
13. mindenféle szenvedélybetegség
– cigaretta, kávé, alkohol, drog stb. – kerülése
14. tiszta víz fogyasztása
15. mindenféle előkészített, fagyasztott,
konzervált, tartósított étel kerülése.

2. Méregtelenítés

A leghatékonyabb daganatellenes kúrák a léböjtkúrák. A szervezet így az összes
energiát a rák elleni küzdelemre fordíthatja, mivel az emésztéssel nem kell törődnie.
A daganatos betegnek mindenképpen
konzultálnia kell szakemberrel, mielőtt
böjtbe kezd, hogy nincs-e ellenjavallat az
ő esetében. A nyerskúrák során a beteg
csak nyers növényi ételeket fogyaszt. Ennek erős méregtelenítő hatása van, fokozza a szervezet öngyógyító folyamatait, és
számos vitamint, nyomelemet és rákellenes anyagot juttat a szervezetbe.

3. Gyógyteák fogyasztása

Gyógynövényteák közül a fagyöngy az
elsődleges. Az antropozófus gyógyászat
a tölgyön és a kőrisen növő fagyöngy
kivonatát ajánlja. Szóba jöhetnek még
a hólyag teái: a medveszőlő-, a zsurló-, a
cickafarktea.

Öngyógyítás abc-je
4. Ortomolekuláris
medicina

A-, B-, C-, E-vitamin, valamint
a cink-, magnézium- és szelénbevitel fokozása természetes
forrásokból.

5. Homeopátia

Alapvetően egyéni konzultáció
alapján választ szert a homeopata. A leggyakrabban használt
szerek: Terebinthina, Argentum
nitricum, Arsenicum album,
Sarsaparilla, Staphysagria, Thuja,
Chimaphila D12-es hígításban.
Az antropozófus szerek közül:
Stibium met prep. D6, Marmor/Stibium D6.

6. Reflexológia

A talpon keresztül elsősorban a vese, a
hólyag, a gyomor, a bél és a máj reflexzónáit, továbbá a fej, a nyirokmirigyek és az
immunrendszer pontjait érdemes masszírozni, serkenteni.

7. Légzőgyakorlatok

A méregtelenítő légzés a legsegítőbb
ebben a helyzetben. Egy mély belégzést
olyan hosszú kilégzés követ, amilyet csak

bírunk. Fontos a friss levegőn tartózkodás, mozgás is.

8. Hidroterápia

Az ecetes vizes lemosás, a hideg-meleg
váltófürdő általános immunerősítő. A hólyagnak kifejezetten jót tesz az eukaliptuszos borogatás.

9. A pszichés háttér feltárása
és oldása

Stresszoldás, relaxációs módszerek,
autogén tréning, meditáció, imaginációs
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és vizualizációs technikák,
pozitív megerősítések, Bachvirágterápia,
Simontontréning, kineziológia stb.
A hólyagot gyengítő érzelmek: aggodalom, félelmek,
türelmetlenség, bizalmatlanság. A legfőbb lelki ok az elengedés nehézsége. A beteg
tudatosan vagy tudat alatt
ragaszkodik valamely régi
érzelemhez. Szóba jöhetnek
sérelmek, fájdalmak, de ez
akár pozitív is lehet, (például
egy idejétmúlt szerelem). A
következő kérdéseken érdemes elgondolkodnia, elmeditálnia a betegnek:
Melyik az a terület, személy, amihez/akihez túlzottan ragaszkodom, amitől/akitől
betegesen függök?
Melyik az a terület, ahol úgy érzem, hogy
túlzott nyomás nehezedik rám?
Hol, miben tartok nyomás alatt másokat,
kin akarok uralkodni?
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Életmód

Kellemetlen szag, penész és lerakódás:
Itt az ideje, a mosógép tisztításának!
Veled is előfordult már, hogy ruháid kellemetlen szagúak voltak mosás után? A mosógépben lévő szennyeződések
megtelepedtek a szövet szálain? Észrevetted, hogy a mosógép vízköves, mosószer maradványok vannak benne,
esetleg penészes és úgy tapasztaltad, hogy a mosógéped nem mos olyan hatékonyan, mint korábban?

Ha a ruháknak mosás után dohos szaga van, az biztosan szennyeződésre utal. A
mosógép ajtaja körül, a gumitömítésen és a
mosószer és öblítő adagoló körül megjelenő sötét színű, nyálkás penészlerakódások
hátrányosan befolyásolják a mosás hatékonyságát. A mosógépünk tisztasága elengedhetetlen feltétele ruháink tisztaságának.
A gépben lévő lerakódások, szenny és piszok
előbb vagy utóbb megtelepednek a textíliák
szálain, melyek közvetlenül érintkeznek bőrünkkel. Ezek a szennyeződések irritálhatják
a bőrt, így allergiás reakciókat indíthatnak
el, ami apró kiütések, viszketés vagy bőrpír formájában jelentkezhet - nagyon sok
gyerek és felnőtt küzd mosószerek okozta
bőrproblémával, sokaknál
ez az ekcéma kiváltó oka.
Bármennyire is elővigyázatosak vagyunk, a ruhák
apró szálai, a zsebekben
felejtett papírzsebkendők
és egyebek, a zsíros szen�nyeződések, a mosószer és
öblítő maradványok és a
vízkő egyre vastagodó réteget képeznek a dobon, a
fűtőszálon, a mosószer adagoló rekeszben vagy a gumi
alkatrészeken. A mosógép
gumiján könnyen megtelepedő penészgomba, össze-

téveszthetetlen fekete réteget képez,
amely nem csak esztétikai szempontból
kellemetlen, de az
egészségre is káros.
Ezek
együttesen
rontják a mosás hatékonyságát és idővel dugulást és kellemetlen szagokat
okozhatnak a textíliákon. A szemmel
látható szennyeződések megjelenése
után és a használat
gyakoriságától függően érdemes két – három havonta egy alapos tisztítást végezni a
mosógépen.

Mire való a Herbow Mosógép Méregtelenítő?

Ha időről-időre elindítunk egy mosógép
méregtelenítő programot, akár alacsony
hőfokon is, lényegében lelassíthatjuk vagy
teljesen megakadályozhatjuk a szennyeződést. Használatával higiénikus, baktérium és
gombamentes, csillogó mosógépbelsőt érhetünk el, mindezt környezetkímélő módon,
természetes anyagok segítségével.

Miért érdemes a Herbow
Mosógép Méregtelenítőt választani?

• használata egyszerű
• alacsony hőfokon is alaposan tisztít
• környezetkímélő alapanyagokból készült
• foszfát és szulfátmentes
• vízkőoldó hatásánál fogva
óvja a fűtőszálat
• eltávolítja a vegyi- és más
mosószerek okozta lerakódásokat
• megszünteti a kocsonyás
szennyeződéseket a gumi
alkatrészeken
• eltávolítja a penészes foltokat
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Hogyan használd
a Herbow mosógép méregtelenítőt?

1. Tedd a Herbow mosógép méregtelenítő 1.
Komponens feliratú tasak tartalmát a mosószer adagoló rekeszbe
2. Tedd a 2. Komponens feliratú tasak tartalmát a mosógép dobjába
3. Indíts el egy energiatakarékos normál
programot (ruhák nélkül)
4. A program lejártakor nyisd ki a gép ajtaját
és az adagolórekeszt és hagyd is így a következő mosásig

Jó tanácsok a mosógép tisztán tartásához:

• mosás után mindig hagyd nyitva a mosógép ajtaját és nyisd ki a mosószer-adagoló
rekeszt, hogy a gép megfelelően ki tudjon
száradni
• soha ne használj az előírtnál több mosószert vagy öblítőt
• a folyékony mosószereket és az öblítő koncentrátumokat egy kiürült flakon segítségével hígítsd fel, így könnyebben ki tudja mosni
a víz és nem maradnak az adagolóban és a
csövekben. Így oda kerül a mosószer, ahova
szükséges, és a hatása is jobban érvényesül.
A Herbow termékcsalád tagjai a teljes
mosási folyamatot felölelik. Próbálja ki a vegyi anyagoktól mentes Herbow Mosódiós
labdát, a színes és fehér ruhákhoz való környezet és bőrbarát folttisztítókat és a növényi
összetevőkből készült szuper koncentrált
mosóparfümöket is!
A Herbow termékcsaládot keresse
webáruházunkban, az Auchan hipermarketekben,
a kiemelt Rossmann üzletekben, valamint az
Eurofamily és a bio üzlethálózatokban.

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

Életmód

A Golden Yacca igazsága
„Crescit sub pondere palma.” Az
ókori bölcsesség szerint teher alatt
nő a pálma. A rómaiak által megismert világtól távol, de a közmondás igazságát bizonyítva virágzik a
Yucca shidigera pálmaliliom a kietlen észak-amerikai sivatagokban.
A szélsőséges körülmények szívós túlélővé edzették, a nagy nehézségek árán
megszerzett és elraktározott értékeit mégis önzetlenül osztja meg azokkal, akik jó
szándékkal fordulnak hozzá segítségért.
A navaho őslakók gyógyító rítusaik során
megadták neki a kellő tiszteletet, így olyan
tudás birtokába jutottak, amely segítette
megmaradásukat és javította életminőségüket. A „sápadtarcú” hódítók tűzzel-vassal irtották a sivatagi gyógynövényt, mivel
– nagyon helyesen – az ellenálló indiánok
életerejének forrását látták benne. Tervük
szerencsére nem járt sikerrel, mivel az emberiség (túl)civilizált felének a huszadik
század végén már égető szüksége volt a természetből nyert gyógyító anyagokra, még
akkor is, ha erről sokan nem tudtak vagy
nem akartak tudomást venni.
Az ősi indián kultusz szent növényéből
készült Golden Yacca étrend-kiegészítő
immár negyedszázada jelen van Magyarországon is. Emberek ezreinek életét tette
könnyebbé és kellemesebbé egészségi,
szellemi és anyagi téren egyaránt.
Mint a termék forgalmazói igyekeztünk a
Golden Yaccát nem csak mint egyszerű fogyasztási cikket eladni, hanem megosztani a
hozzá kapcsolódó tudást és életszemléletet
is. A cég zászlóshajójaként a Golden Yacca
üzleti sikere lehetővé tette a Vital Forum, az
európai színvonalú adminisztratív, termelési, logisztikai, oktatási és kutatási-fejlesztési
központ felépítését, valamint új, a cégfilozófiával összhangban lévő, az emberiség javát
szolgáló termékek és szolgáltatások bevezetését. Az EGYM Vital Center köré olyan
kiváló szakemberekből és gondolkodókból
álló szellemi műhely szerveződött, amely
komoly szakmai érvekkel támasztotta alá

termékeink hitelességét, valamint új kutatási eredményekkel gazdagította meglévő
ismereteinket.

Teher alatt nő a pálma...

A Golden Yacca magyarországi jelenléte
sem mentes hasonló nehézségektől, mint
amilyeneket a Yucca shidigerának kellett
elszenvednie.
Eleinte a meg nem értés falaiba ütköztünk, hivatalos és privát szinten egyaránt.
A sivatagi környezetet a fogyasztói társadalom egyre embertelenebb és zavarosabb világa és az ebből eredő szellemi-érzelmi sivárság jelentette. Komoly szakmai
érvekkel és sok-sok türelemmel, jó szóval
és gondolattal sikerült téglánként lebontani a falakat, így cégünk és a Golden Yacca
étrend-kiegészítő termékcsalád általánosan elfogadottá vált.
Nekünk az éveink az érveink: a Golden
Yacca 1992 óta stabilan jelen van a magyar
és az európai piacon, állandó minőséget
képviselve és elégedett fogyasztók, partnerek, barátok sokaságát, valamint az orvostermészetgyógyász-gyógyszerész szakmai
közvélemény elismerését maga mögött
tudva.
Cégünk üzleti tisztessége olyan tőke,
melyet nem áldozhatunk fel a gyors anyagi haszonszerzés hamis oltárán. Mi másért,
másokért vállalkozunk: a profit számunkra
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csak eszköz
ahhoz, hogy
tisztességes
megélhetést
biztosítsunk dolgozóinknak, eljuttassuk
termékeinket és üzeneteinket az arra fogékony emberekhez, és ha csak egy kicsit
is, de javítsunk a világ állapotán. Mindezt
sokszor ellenszélben, kicsinyes irigységtől,
rosszindulattól és kételkedéstől övezve
tesszük. Mozgásterünk az általunk vallott
morális elvek miatt jóval szűkebb, mint a
gátlástalanul, törvénytelenül és embertelenül érvényesülőké. Mégsem kell bennünket
félteni: nagy tanítónk, dr. Oláh Andor szerint
ugyanis
„a növény tulajdonsága megöröklődik
az emberbe”,
így a túlélés és az életerő megőrzésének
technikái, valamint a tudás továbbadása
biztosítják az EGYM Vital Center és a benne
bízó emberek jövőjét.
Ez a Golden Yacca igazsága.

Információ és megrendelés:
EGYM Vital Center Kft.
8360 Keszthely, Lippay G. u. 3.
(83) 51 51 51
www.egym.hu

Életmód

ELEKTROSZMOG, FÖLDSUGÁRZÁSOK,
és NEGATÍV ENERGIÁK ELLEN!
ENERIA ÁTALAKÍTÓK - A pozitív atmoszféra megteremtésére
ELEKTROSZMOG ÁRNYÉKOLÓ TEXTILEK – A mikrohullám sugárzások ellen
Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓK kristály és fém alapú eszközök, és mindamellett, hogy hatékonyak, nagyon szépek is. Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓ
harmonizálja a teret, segíti a negatív energiák kiküszöbölését, megemeli a tudatosságot és pozitív életenergiát sugároz magából, mely
előnyös minden élő szervezet számára. Energiája visszaállítja a harmonikus egyensúlyt, mivel egy olyan kristályenergia mezőt hoz létre,
ami ismét mozgásba lendíti a stagnáló energiákat. A negatív energiákat pozitív energiákra cseréli. Ezek az energiák az egész környezetre,
az élővilágra is jótékony hatással vannak. A növények megerősödnek,
az emberek és az állatok is jobban érzik magukat, nyugodt atmoszféra jön létre, otthonunk pozitív energiával töltődik. Mindez fenntartási
költségek nélkül! Az ENERGIA ÁTLAKÍTÓKRÓL, ÁRNYÉKOLÓ TEXTILEKRŐL, és az ELEKTROMOS FŰTÉSRŐL bővebb információ az alábbi
internetes oldalon, vagy a megadott telefonszámon:

WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Információk, Rendelés telefonszám:
06 30 964 7333 (H-P 10-18 óráig) Szívesen visszahívjuk!

Szinte minden elektromos eszközünk elektroszmog kisugárzással
rendelkezik. A szomszédoké is, ami nagy valószínűséggel átsugárzik.
A társasházakban rendkívüli szinten ki vagyunk téve a szomszédoktól
átsugárzó elektroszmognak is. Eleve nagy sugárzása van a főzőlapnak, főleg az indukciósnak, a mikrohullámú sütőnek, és a konyhai gépeknek is. Ezen felül ott a WiFi, mely egész nap bekapcsolt állapotban
van a legtöbb háztartásban, ha használják, ha nem. Ehhez adódnak
a szomszédból, a házak tetejéről, adótornyokról átsugárzó további
energiák mágnesesség, alacsony és magas frekvenciák formájában.
Ezek levédésére fizikai anyag csak a magas frekvenciák esetében létezik.
A WiFi, Bluetooth, Mobiltelefon, Mikrohullám, Adótornyok sugárzásai árnyékolhatók, az úgynevezett ELEKTROSZMOG ÁRNYÉKOLÓ
TEXTILEK által, melyek egy ezen energiákat visszaverő speciális fémréteggel vannak ellátva. Ágy alá fektetve a VÍZEREKET és HARTMANN
zónákat is képesek bizonyos szinten árnyékolni! Viszont léteznek az
ENERGIA ÁTALAKÍTÓK, melyek által az ÖSSZES NEGATÍV ENERGIA, az
elektroszmog minden fajtája, illetve a földsugárzások is semlegesíthetők. Közben nem csökken a jel, lehet WiFi-t, mobiltelefont, vezeték
nélküli telefont, sütőt, vagy bármilyen elektromos eszközt használni,
nem kell lemondanunk róla.
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Kertészkedjünk!

Rózsa-tippek őszre
- avagy hogyan lesz jövőre dúsan, egészségesen virágzó rózsakertünk?
Ősszel a kert minden növényét lássuk el megfelelő mennyiségű káliummal és magnéziummal, hogy növényeink kellően felkészülhessenek
a télre! ....hogy rózsáink jövőre gyönyörű, dús virágözönben pompázzanak, megfelelően készítsük fel
őket a hideg téli napok átvészelésére! Így tavasszal egészségesen, erejük teljében hajtanak majd.
Új rózsatöveket október, novemberben
ültethetünk, ha azonban nagy fagyveszélynek kitett helyre szeretnénk ültetni, kedvezőbb időszak rózsáink számára a tavasz. Az
egészséges, szépen virágzó rózsa alapvető
feltétele a megfelelő minőségű talaj. Ültetéskor humuszban gazdag, laza talajt tegyünk
rózsáink alá, ezzel megkönnyítjük a gyors
begyökeresedést, és segítjük a könnyebb
tápanyagfelvételt. Semleges, esetleg enyhén
savas, vagy enyhén lúgos virágföldet vásároljunk számukra, amelynek a pH-értéke 6,4 és
7,5 között van.
Konténeres vagy szabadgyökerű rózsát
ültessünk?
Szabadgyökerű növényeket csak pihenő
stádiumban, azaz kora tavasszal (rügyfakadás előtt) és késő ősszel (lombhullás után)
ültethetünk. Konténeres társaikat az év bármely időszakában telepíthetjük kertünkbe.
A konténeres rózsák előnye, hogy már jó
minőségű, tápdús földbe ültetve kapjuk, és
egész biztosan begyökeresedtek. A szabadgyökerű növények árban jóval kedvezőbbek,
azonban ha az árudában nem gondozták
megfelelően és egyszer-kétszer kiszáradt, a
gyökeresedés nem biztos. Éppen ezért csak
megbízható, ismert kertészetből vásároljunk, szakember segítségével!
„Én a Jóföld rózsaföldjét használom,
- nekem ez vált be a legjobban. Közvetlenül
a gyökér alá egy maréknyi Gyökéritatót és
Humin Power G-t teszek, ezzel évekre biztosítom a gyökérzet megfelelő fejlődését és kellő
tápanyaggal látom el új szerzeményemet. A
maradék Humin Power G-t elteszem tavaszra.”

Októberben a megfelelő tápanyaggal
ellátott rózsáink még vígan virágoznak,
gyönyörködjünk hát bennünk! Az elvirágzott virágfejeket továbbra is rendszeresen
távolítsuk el! A foltos, sárga lehullott leveleket semmiképp ne hagyjuk a talajon, mert a
fertőzést okozó gombaspórák áttelelhetnek
a talaj felső rétegében! Ezeket a leveleket
egy jó kis szalonnasütés vagy grillezés alkalmával égessük el! A komposztba ne tegyük!
Amennyiben rózsánkon megbetegedés
jeleit tapasztaljuk, még leveles állapotban
védekezzünk Score vagy Dithane szerek
valamelyikével! A növényvédő szereket 10C°
feletti hőmérsékleten juttassuk ki!
Ősszel mindenképpen lássuk el téli felkészítő tápanyaggal rózsáinkat! A kálium- és
foszfortúlsúlyos táp segíti a szövetek megerősödését, a növény jobban ellenáll a téli
fagyoknak és segíti a gyökerek megerősödését.
Biokertápolás Tippünk:
Ha van otthon őszi gyeptrágyánk, abból
nyugodtan használhatunk rózsáinkhoz erre
a célra, de a Kert-őr, Humin Power G vagy
a Siforga is kiváló szerves tápanyagok a téli
felkészítésre.
Őszi gyeptrágyák:
DCM BIO őszi gyeptrágya, Substral téli felkészítő táp, ICL (Scotts) Pre-Winter gyeptrágya.
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November az őszi metszés ideje. A rózsa
szára viszonylag puha és könnyen sérül,
ezért csak jó minőségű metszőollót használjunk, amely nem roncsolja a növényt! A feltörő vadhajtásokat kacorkéssel távolíthatjuk
el. Ez egy hajlított pengéjű kertészkés. Kupacoljuk fel a földet a rózsatövek aljára, az így
keletkezett árokba pedig tegyünk Siforgát,
Kert-őrt, vagy komposztot, ezzel a fagy ellen
védjük növényeinket, és a talaj tápanyagutánpótlását is megoldjuk. Az őszi és tavaszi
lemosó permetezést ne felejtsük el, hogy jövőre kártevőktől és kórokozóktól mentesen,
tiszta lappal kezdhessük az kerti szezont!
Kellemes Kertészkedést Kívánunk!

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 14.
Tel: 06(26)389-632, 06(30)302 2460
www.biokertapolas.hu www.latinkert.hu

Gondolkodó

Az erdők védelmében
Hazánk legnagyobb részén az erdő magától értetődően jelen van életünkben: közelségével, látványával, szolgáltatásaival. Annyira mindennapos, annyira hétköznapi jelenség, hogy csak ritkán tudatosítjuk magunkban hatalmas
jelentőségét. (Talán csak akkor kezdjük el értékelni zöldben pompázó domb- és hegyoldalainkat, amikor Horvátországból hazatérőben szembesülünk a Dinári-hegység tengerre néző oldalának vigasztalan kopárságával, ami jórészt a középkori Velence meggondolatlan erdőirtásának eredménye.)

Hogy jobban tudjuk becsülni az erdőket, vegyük sorra, hogy miért pótolhatatlanok az emberiség, sőt az egész földi
élővilág számára.
1. Oxigént termelnek: az évente légkörbe jutó oxigénnek kb. a felét. (Nagyjából
ennyit termelnek a tengerekben élő növényi planktonok is.)
2. Szén-dioxidot vonnak ki a légkörből,
csökkentve ezzel az üvegházhatást. (Sajnos az emberiség fokozódó kibocsátása
következtében minddel nem bírnak el,
ezért melegszik Földünk légköre, változik
az éghajlat.)
3. Lejtős területeken megfogják a talajt,
csökkentve ezzel az eróziónak és a folyók,
tavak eliszapolódásának veszélyét.
4. Biztosítják a hegy-, illetve domboldalakra zúduló esővíz lassúbb lefolyását,
jelentősen mérsékelve az árvízveszélyt.
5. Folyamatos párologtatásukkal növelik az általuk fedett területre hulló csapadék mennyiségét.
6. Élőhelyül szolgálnak növény- és állatfajok millióinak.
7. Nélkülözhetetlen nyersanyagokat
(legfőképpen fát!), gyógy- és tápláléknövényeket, gombát, vadhúst biztosítanak
az emberiségnek.
8. A természetközeli, kevéssé háborgatott erdők lehetőséget nyújtanak a
kikapcsolódásra, a feltöltődésre, az erdei
életközösségek és az egész erdő tanulmányozására, a teremtésben működő
szervezettségre, összhangra való rácsodálkozásra.
Ezeket olvasva talán többekben felmerül a kétely, hogy kissé el van túlozva az
erdők szerepe, jelentősége, ám ez nem
így van! Szinte minden korábbi vagy jelenlegi társadalmi összeomlásban jelentős vagy döntő szerepet játszott az erdők
kiirtása: gondoljunk csak a húsvét-szigetiekre, a grönlandi vikingekre, a majákra
vagy napjaink Haitijére.

Az sem véletlen, hogy az erdővel rendelkező fejlett országok többségében
féltékenyen vigyáznak erdeikre, még az
olyan sűrűn lakott, művelhető területekben roppant szűkölködő állam is, mint
Japán, amelynek erdősültsége 70% körüli.
Nagyon kellene hát becsülnünk erdeinket, udvarias, tapintatos vendégként viselkedve hallgatag, de élő fái közt: sajnos
nem ezt tapasztalni! Gyakran találkozni
bántóan zajos, mindenen átgázoló csoportokkal, máskor pedig embertársaink
erdőt megbecstelenítő szennyével, hulladékával: kiselejtezett hűtők, gáztűzhelyek, babakocsik, üvegek, műanyagpalackok, építési törmelék hevernek a bokrok
alján, fák tövében, gödrök mélyén. Vannak indulatos, a természetet szerető, féltő
emberek, akik ilyen esetekkel találkozva
első haragjukban megkorbácsolást, kézlevágást és egyéb drákói rendszabályokat
emlegetnek, én azonban csak szomorúságot és sajnálatot érzek: sajnálom az erdőt,
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hogy ezt tették vele, és sajnálom az elkövetőt, hogy képes volt megtenni. Milyen
sivár lehet annak a lelkivilága, aki képes
a szépet, a természetest így elrondítani!
Mennyire hiányozhat belőle a felelősségérzet saját, az utódai, illetve az egész emberiség jövője iránt!
Társadalmunk jelenlegi állapotában
valóban fontosak az erdőket védő, kellő
szigorúságú rendszabályok, a rendszeres
ellenőrzés, a büntetés, de közben folyamatosan törekednünk kell arra, hogy a
megfontolt, célirányos nevelés, felvilágosítás révén, hosszú távon ezekre ne legyen szükség.
Reméljük, idővel mindenki úgy tekint
az erdőkre, ahogy azok azt megérdemlik:
mint a Teremtés csodálatra méltó, nélkülözhetetlen részeire.
Zámbó Zoltán
Kővágóörs,
2018. szeptember 22.

Kertészkedjünk!

Itt van az ősz, itt van újra

– Aktuális teendők a kiskertekben
Az idei nyár kegyes volt hozzánk, és jó sokáig élvezhettük a jótékony napsugarakat az első őszi hónapokban
is. Lassan azonban a vénasszonyok nyarának is vége,
kerti munka azonban még ilyenkor is akad, egészen a
fagyokig. Nem besWzélve a téli időszak munkáiról: a terület kitakarítása és előkészítése a következő szezonra.
Ám amíg a jó idő tart, addig a kártevők
és kórokozók is tevékenykednek, fertőzik
állományunkat és tönkretehetik az őszi
termésünket. Lássuk, mely kártevőkkel kell
az idei szezonban felvennünk a kesztyűt.

Poloskák

A nyár vége és az ősz egyik jellemző
kártevője lett a poloska, amely a termés
szívogatásával teljesen tönkre tudja azt
tenni. Jelenleg sajnos csak permetezéssel,
vagy kézi összegyűjtéssel tudunk ellenük
védekezni.

Atkák

Bár korábban már volt róla szó, a takácsatka mellett egyre több helyen megjelent

újra a szélesatka
is, mint régi -új
kártevő, ami a növények hajtáscsúcsát teszi tönkre,
mivel
lebarnítja
azt
szívogatása
révén. SzerencséElérkezett az utolsó szüret a kertekben...
re viszonylag könnyű
az ellenük való védekezés, de a kertészek célzott lehet a védekezés, és nem tesz kárt a
általában már későn veszik észre csak a tü- kertünkben élő többi, hasznos rovarban. A
neteket, így a védekezés is nehezebbé válik biológiai növényvédelem eszközeinek paellene. Legegyszerűbb megoldás a beteg lettája igen széles, ide tartoznak a hasznos
növények ventillált kénporral való leszórása. élő szervezetek, ragadozók és parazitoidok,
növényvédelmi hatású növényi kivonatok
és egyéb biotechnikai eszközök, valamint
Lisztharmat
Az ősz másik jellemző betegsége a az olyan rovar-és gombaölő szerek, amelyek
lisztharmat, ami bármelyik növényünkön hatóanyaga valamilyen mikroorganizmus
megjelenhet. Általában jellemzően az alsó (baktérium, vírus vagy gomba). Ha bizonyleveleken indul először sárgás folt, majd fo- talanság támad, mely növényvédelmi megnákon fehér színű penészgyep formájában. oldás lehet a legkíméletesebb, azonban
Ilyenkor már nehezen tudunk ellene véde- hatékony, érdemes kikérni a gazdaboltok
kezni, legjobb megoldás a megelőzés és a szaktanácsadóinak, eladóinak véleményét.
növények minél jobb kondícióban tartása.

Peronoszpóra

Paradicsomnál, uborkánál a hideg éjszakák után jellemző gond még a peronoszpóra is, ami gyorsan véget vethet a termesztésünknek. Védekezni legegyszerűbben rezes
készítménnyel tudunk ellene.

Biológiai növényvédelemmel
a kártevők ellen

Természetes védekezés a kártevők ellen -A katicalárva levéltetűvel táplálkozik

A kártevők sok bosszúságot okozhatnak a
kiskertekben és a nagyobb növényállományokban egyaránt, azonban ha tehetjük, a
környezet és saját egészségünk érdekében
először a biológiai növényvédelem eszközei
felé forduljunk, ha növényvédelmi gondunk
támad. Biológiai növényvédelem alkalmazásával a kártevők, kórokozók természetes
ellenségeivel szoríthatjuk vissza azokat, így

47

Utómunkák

Miután bejöttek a fagyok és elfagytak a
növényeink, hátra van még egy fontos lépés, a terület kitakarítása és előkészítése a
következő évre. Ez történhet felásással, de
rotálással is. Lényeges, hogy a telet már rendezett kerttel üdvözöljük, mert ez a tavaszi
indulásunkat fogja megkönnyíteni.

Kertészkedjünk!

Ideje az ültetésnek…
Fűmag telepítés és felülvetés ősszel
Már a Biblia is említi, hogy mindennek megvan a maga ideje, így az ültetésnek is.
A fűmag vetését időzítsük őszre,
akkor érhetjük el a legjobb eredményt. Magyarországon még mindig a tavaszi gyeptelepítés a legnépszerűbb, tőlünk nyugatra a
kertészek szeptembertől október végéig vetnek. Az ős�szel vetett mag még kicsírázik,
pár vágással megerősödik, és
ha így megy a télbe, tavasszal
olyan erőteljes fejlődésnek indul, hogy a gyomnövényeknek
idejük sincs kinőni, már kezdhetjük a fűnyírást. A gyomoknak egyik legnagyobb ellensége a fűnyíró. Minél gyakrabban
nyírjuk a füvet, annál nagyobb
az esélyünk a gyomnövények
kiszorítására.
Új telepítésű gyepfelület esetén gondosan készítsük elő a talajt. A fű a laza,
homokos, de szerves anyagokban gazdag talajt kedveli. Tudjuk, hogy a laza,
homokos talaj tápanyagban nem gazdag,
ezért nekünk kell gondoskodni a megfelelő tápanyagról. A fűmag telepítéskor
alkalmazzunk szerves gyeptrágyát, de ne
marhatrágyát! A marhatrágya egyrészt
túl erős a gyenge, fiatal fűnek, kiégetheti a csírát, másrészt a marhatrágya
nagyon sok gyommagot tartalmaz. Gondoljunk bele, a marha a táplálékával sok
gyommagvat is elfogyaszt, ami a tápcsatornán áthaladva beágyazódik a trágyába, és várja az alkalmat, hogy újra talajt
érezzen maga körül. Ekkor fejlődésnek
indul, elnyomva a frissen kelő fűszálakat. A gyommagok 20-30 vagy még több

éven keresztül is meg
tudják tartani csíraképességüket, várva
a megfelelő körülményekre. A DCM szerves gyeptrágyák,
vagy a szőlőtörkölyből
készített Biovin talajjavító nem tartalmaznak gyommagot, de megfelelő szerves anyaggal dúsítják a homokos talajt.
A kötött, nehéz talajokat is homokkal
lazítsuk, itt is bízzunk a javasolt szerves
trágyák jótékony hatásában. A telepítéshez ajánlott speciális gyeptrágyák (pl.
DCM Gyeptrágya telepítéshez) elsősorban a gyökeresedést segítik elő, így a kikelt növény hamarabb megkapaszkodik
a talajban, több tápanyaghoz juttatja a
füvet.
A meglévő gyepfelületet is ősszel érdemes felülvetni. Ha nem szükséges a
teljes gyepfelület megújítása, a kiritkult,
kikopott részeket vessük felül. Itt vegyük
figyelembe, hogy a kiszórt fűmagok egy
része elakad a meglévő fűszálakon, ezért
javasoljuk, hogy mindig ugyanazzal a
mennyiséggel vessünk fölül, mintha új
telepítésre készülnénk. A gyeptrágyát itt
se felejtsük el, mind a régi, mind az új fűszálak hálásak lesznek érte!
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A Johnsons Sport, Park és Árnyéktűrő
keverékek kiválóan alkalmasak felülvetésre. Az új, tetszetős és praktikus 1 kg-os
dobozok már szóróként is alkalmazhatók.
A doboz oldalán lévő perforációt feltépve
már szórható is a mag. Kisebb javításokra,
kis területekre ajánljuk.
Jó kertészkedést!
Körmendy Klára
Termékeinket megvásárolhatja a www.gramen.
hu webáruházban, más webáruházakban, a
Bauhaus áruházakban, kertészetekben.

Gramen Kft.
www.gramen.hu
Kövessen a Facebookon is!

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

2018. november 23.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/08. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„A szégynelősek klubjának elnökét
keresem.”
A beküldők közül
Magyari Éva (Füzér)
Mogyorósi Péter (Pécs)
Stockerné Vörös Mónika (Bonyhád)
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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